
DE CE NU RĂMlN
ABSOLVENȚII DE
LICEU iN SAT?
Omul venit de la centra era 

pus în încurcătură, nu știa ce 
hotărîre să ia, cu toate că avea 
muncă de răspundere.

— Nu, nu mai amînăm !
— îl construim noi !
Vocile din sală se învălmă- 

șau și omul de la centru nu le 
mai putea ține piept.

Stați, tovarăși. Am venit doar 
să discutăm.

— Ce să stăm, aici nu mai e 
nimic de discutat. Noi am hotă- 
rît : îl construim singuri !

— Am zis să discutăm cu 
dumneavoastră pentru ca banii 
pe care i-ați strîns și îi veți mal 
strînge anul acesta să nu-i risi
piți pe alte lucruri. Vom dis
cuta și cu satele vecine și anul 
viitor. împreună, o să-1 constru- 
iți.

— 11 construim singuri, acum 
și nu la anu*!

— Un liceu nu este o magazie, 
construcția o să vă coste mult.

— 11 construim. Vrem să a- 
vem liceu în satul nostru, să 
nu mai umble copiii la Timișoa
ra sau prin alte locuri.

Cine a dat întîi tonul acestei 
hotărîri devenită apoi unanimă, 
este greu de spus. In adunare, 
președintele cooperativei agri
cole, cooperatorii de la grădină 
sau zootehnie, salariații de la 
micuța întreprindere de mobi
lă. directorul gospodăriei de 
stat, cu toții au cerut construi
rea liceului — chiar în acel an 
— cu forțe proprii. Pînă în 
toamnă. în Peciu Nou a fost ri
dicat liceul. De altfel, am con
vingerea că s-ar fi întîmplat la 
fel $i la Runda, Giulvăz, ori 
în alt sat, dacă „s-ar fi pus 
problema** unui liceu. Ce i-a 
determinat ? Respectul dintot- 
deauna pentru școală al țăranu
lui.

Mi-a reamintit toate acestea 
situația Pe care o am acum în 
față. Cursurile liceului teoretic

din Peciu Nou au fost absolvi
te de 33 de fete și băieți — 
localnici și din satele din jur. 
Dintre ei doar 6 au intrat la fa
cultate, 12 urmează cursurile 
unor școli medii economice de 
specialitate ori sanitare, 14 s-au 
angajat în producție (numai două 
fete în comună, funcționare 
cooperativa de consum), iar 
fată stă deocamdată acasă.

Peciu Nou este chiar 
caz singular ? Șă aruncăm

la 
o

un
. _ . _ ____ _ o

privire și în satele din jur. Din 
Runda și Crai Nou. 18 băieți și 
fete au absolvit liceul cu ulti
mele 3 promoții. In sate au ră
mas însă doar trei fete; două 
absolvente din ultima promo
ție nereușind la facultate stau 
acasă. Iar o alta este angajată 
ca secretară a școlii generale 
din Crai-Nou. Un singur băiat 
a intrat la I.C.F. Patru urmează 
cursurile unor școli medii teh
nice dar care nu au nici o 
tangentă cu satul. Ceilalți sînt 
angajați în Timișoara în munci 
de o calificare inferioară.

Cu diferențe în plus sau în 
minus, dar care nu schimbă

AUTOMATIZAREA UNOR 
SERVICII PUBLICE. Un co-

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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La Hunedoara au început 
LUCRĂRI PENTRU DEZ
VOLTAREA FABRICII de 
oxigen tehnologic destinat 
procesului de elaborare și 
prelucrare a metalului. Pri
mul grup de fabricație, C3re 
urmează să fie pus în func
țiune anul viitor, va avea o 
capacitate de 10 000 mo oxi
gen pe oră.

lectiv. de ingineri și tehni
cieni de la Institutul de cer
cetări telecomunicații din 
București, a realizat o ma
șină automată pentru vînza- 
rea cărților poștale, timbre
lor și rechizitelor pentru co
respondențe prin poșta, pre
cum și un automat pentru 
schimbat monede. O carac
teristică a acestor aparate 
constă în faptul că sînt sim
plu de manevrat. La intro
ducerea ultimei monede, ce

formează prețul de vînzare, 
un mecanism eliberează au
tomat cartea poștală, plicul 
sau ilustrata solicitată. Un 
dispozitiv selecționează, ve
rifică și numără mone
dele introduse, de 0,15 
și 0,25 lei, sau de un leu, 
în funcție de valoarea arti
colului solicitat. Cind cum
părătorul nu are bani potri
viți se va putea adresa au
tomatului de schimbat mo
nede.

PE MALUL LACULUI Tă- 
băcărie din Constanța, se a- 
propie de sfîrșit construcția 
unui complex astronomic 
popular. El va cuprinde un 
planetariu, un observator as
tronomic dotat cu instrumen
te moderne, cu o putere mă
ritoare de Dină la 375 de ori, 
o stație de observații solare, 
o terasă de 40 mp pentru ob
servarea nocturnă a corpu
rilor cerești etc.

Duminică seara, la Casa de 
cultură a sectorului nr. 1, cu 
ocazia sărbătoririi zilei recol
tei, a avut loc un bogat pro

gram artistic
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O DELEGAȚIE DE SCRI
ITORI ROMÂNI, formată 
din Ov. S. Crohmălniceanu, 
Horia Lovinescu și Marin 
Preda, a plecat la Geneva 
pentru a participa la o masă 
rotundă organizată de Comi
tetul Executiv International 
al Pcnclubulul și Centrul 
Suisse-Romand al Penclubu- 
lui. Tema reuniunii este: 
„Literatura în slujba păcii și 
a respectului demnității u- 
mane, conform Cartei drep
turilor omului".

(Continuare în pag. a V-a)
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— „Omul fârâ vîrstâ pentru fotbal
— Au doborît popicâriile și nu. 

popicele !

Pe micul și marele ecran
— ZOLA ȘI...
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Viață de organizație : V-ați gîn- 
dit pe cine să alegeți ?

ORE DE EROISM LA

• Avem la inimă schimbul de 
mîine. Da, 
gheață

dar inima-i de
PATRIOTISM UL -F® “

mai mult decît atîfa
PORȚILE DE FIER

Poate că Dunărea a transmis constructorilor Hidrocentralei de la Porțile de 
Fier mișcările marinărești de fanioane. Poate că Dunărea preia vorbele 
constructorilor și prin vibrațiile apelor ei, le duce acolo unde se simte ne

voie de ele
Foto : C. CONSTANTIN

Mărturisesc că multe idei preconcepute des
pre șantierul de la Porțile de* Fier n-am avut; 
mi-am amintit doar de ciudata uimire pe care 
mi-o trezeau imaginile jurnalelor de actualități 
sau fugara surprindere a lucrărilor din goana 
unui tren care își încetinea mersul pe marginile 
Dunării.

Mă gîndeam la insensibilitatea cuvintelor, a- 
junse să numească sub același număr de su
nete, manifestări cotidiene ale muncii sau gi
gantice revărsări de forțe. Pe șantierul hidro
centralei de la Porțile de Fier, recuzita repor
tericească își pierde valoarea. Aproape că nu 
îndrăznești să scoți carnetul pentru a-)i nota 
un amănunt sau altul, îți dorești în gînd, for
midabila memorie de a păstra, limpezi, neal
terate, toate momentele care urmează pătrun
derii în această imensă celulă a puterii omului.

SĂNĂTATEA

PĂMÎNTULUI

Pornim de la batar- 
douri. Ac.um, după 
trei ani de la executa
rea primei celile la 
batardoul Faza I A, 
nimeni nu le mai a- 
cordă importantă. îm- 
plîntate adine în apa 
Dunării, ele au des
chis, înspre mal, șan
tierul propriu-zis. Zi
lele batardourilor au 
avut un eroism apar
te ; dar oamenii nu-și 
mai amintesc nici și
ragul de nopți petre
cute în lupta cu apa, 
nici oboseala, nici sa
crificiile. Este ciudat 
ce rămîne în aminti

re : fragmente de e~ 
moții, rezidurile unor 
momente unice, tem
peratura unei atmos
fere. Cineva se mai 
miră încă, tulburat de 
forța de neimaginat a 
apei : un bloc de be
ton abia mișcat din 
loc de 3 macarale, 
devenea, aruncat în

Reportaj de
GALINA
bAdulescu

(Continuare 
tn pag. a Il-a)

ÎN CURÎND

CEA DE-A

VI-A EDIȚIE A
„Scînteii tineretului"

Tn vederea acestei manifestări, ziarul organizează un concurs de poezii originale in
spirate de anotimpul în care ne aflăm — toamna, — deschis tuturor tinerilor cititori. 
Cei care doresc să participe cu lucrări proprii, sînt invitați să le expedieze pe adresa 
redacției, cu mențiunea pentru SERILE „SClNTEII TINERETULUI". Cele mai bune poezii 
vor fi premiate în cadrul manifestărilor ce vor avea loc la cea de-a Vl-a ediție a 
„SERILOR".

Ultimele poezii pot fi trimise ziarului pînă |g data de 24 OCTOMBRIE a. c.________
într-unul din numerele viitoare vom reveni cu amănunte privind data și locul desfășu

rării „Serii", precum și programul acesteia.

Tot ceea ce a avut dura
bilitate în timp, ba chiar 
a cucerit tărîmul eternită
ții. s-a înălțat și a crescut 
în puritatea sentimentului 
patriotic, la căldura lui 
strămoșească, care ne-a 
strîns, pe toți din cele pa
tru unghiuri, lingă el, ca 
lingă o mamă. Deasupra 
„movilelor de eroi“ stă măr
turie același sentiment a- 
dinc care a legănat în bra
țele sufletelor ce s-au stins, 
idealuri și aspirații înfăp
tuite cu prețul vieții în 
cele mai năpraznice mo
mente, cînd neamul își în
cearcă destinul lui în fața 
istoriei. Generații întregi, 
au trăit, au luptat și-au

Recoltatul strugurilor la
I.A.S.-Bucium

Detest intenția 
frauduloasă și mă 
mir că mai avem oa
meni în stare să ne 
mintă cu atîta seni
nătate și credință 
față de ei înșiși. A 
lua fața, cum se 
spune într-un limbaj 
neacademic, este în
cercarea deliberată 
de a înșela. Mergi la 
piață și te uiți la 
grămada de mere, 
pictate parcă de un 
genial pictor al na
turii, și acasă găsești 
în traistă niște cari
caturi acre, palide, 
schizofrenice, bune 
numai în plăcintă. 
La restaurant, a lua 
fața înseamnă a pune 
ștergare curate dina
inte numai la in
specții sau Ia raiduri 
ale ziariștilor. Mer
geți pe ușa din dos 
a unor reputate os- 
pătării (nu toate.

slavă Domnului .’) și 
o să vă piară pofta 
de mîncare. Chelne
rul poartă mănuși 
albe și te servește pe 
stingă, ca Ia Paris, 
dar lăzile de gunoaie

torului, de a se spă
la pe mînă, umblă în 
oale cu deștul și ține 
predici de higiena. 
Mătura este un o- 
biect de muzeu, n-a 
auzit de ea. Ține în

FAȚA
de EUGEN BARBU

stau lingă morcovii 
din supă. Pute ca la 
groapa Iui Ouatu și 
responsabilul îți su- 
rîde dulce, invitîn- 
du-te : Mai poftiți !

Mai poftiți Ia ce ? 
La neglijență, la lip
să de respect față de 
client. El, acest indi
vid, care ar trebui 
să aibe obiceiul doc-

dulap tăvi de argint, 
dar țîe îți servește 
potroaca lingă o lin
gură știrbă, ruginită, 
ca vai de ea. Facem 
specializare la Aca
demia furculiței și 
nu știm ce-i pahar 
curat.

Să venim și la po
litețe, că tot vorbim 
despre servicii pu

blice. Există zile de 
miere, cînd solicita
torul este primit cu 
flori pe masă și su- 
rîs numărul 3, peti
ția dansează, nu al
ta, de pe un birou 
pe altul, dar mai a- 
les există zile negre, 
cînd stai și te uiți la 
funcționarul înne
grit de plictiseală, 
căruia parcă i-ai fu
rat copilul de cinci 
luni din leagăn. EI e 
pus acolo să te ser
vească, nu să-ți a- 
mintească lucrul a- 
cela atît de banal că 
și răbdarea e o vir
tute. El știe să facă 
față numai cînd sim
te în preajmă ochii 
șefului. Atunci să te 
ții dulceață, atunci 
să vezi ce dragoste 
de lucru are. După 
asta : Dumnezeu cu

(Continuare în 
pag. a IV-a)

Vasile Vetișanu
cercetător 

la Institutul de filozofia 
al Academiei

lăsat țesute în măguri de 
lumină, legile nescrise ale 
acestui izvoditor pămînt 
românesc, de . libertate și 
dreptate sociala. în cute
zanța și vitejia străbunilor 
peste toate opreliștile aces
tui neam încercat, și deasu
pra lor, sufletul românesc 
s-a ivit netemâtor, înfășu
rat în brîiele doinei care 
ne răscolea și ne alina du
rerea. Sentimentul național 
nu a parodiat niciodată, el 
s-a opus oricărei asupriri

Tncepînd din a doua 
jumătate a lunii iu
nie, în coloanele zia
rului nostru au fost 
publicate răspunsurile 
unui număr însemnat 
de tineri scriitori la 
ancheta inițiată de re
dacția „Scînteii tine
retului" sub titlul: 
„PENTRU CINE 
SCRII? PENTRU CE 
SCRII ?“. în cuvîntul 
lor, veritabilă pano
ramă de confesiuni li
terare, de profesiuni 
de credință, scriitorii 
tineri au abordat, cu 
deplină sinceritate și, 
în general, cu o înaltă 
conștiință artistică, 
problemele grave care 
se referă la mobilurile 
intime ale procesului 
de creație și la desti
nația operei de artă. 
Ancheta găzduită de 
noi s-a încheiat, ecou
rile ei persistă încă.

naționale și firesc, ca apele, 
ca vînturile, a luat în cursul 
său, pe valul nostru de is
torie bîntuită, toate aspira
țiile în care omenia, buna- 
conviețuire și înțelegere cu 
alte popoare și naționali
tăți a stat la loc de cinste. 
Așa ne-am întîlnit pe noi 
înșine întotdeauna și nici
odată istoria — cealaltă — 
scrisă, n-a consemnat în 
paginile ei mărețe, domina
ția și asuprirea, cotropirea 
și supunerea altor popoare. 
Tîlcul realității noastre ca 
neam, că națiune, îl găsim 
în nestinsa sete de drepta
te, îneît cum arată marele

(Continuare în pag. a IV-a)

Unele s-au cristalizat 
In impresii, altele în 
veritabile articole au
tonome, avînd ca punct 
de pornire una sau 
alta dintre afirmațiile 
emise în timpul an
chetei. Le consemnăm, 
ca atare, invitînd, în 
același timp, pe toți 
scriitorii să-și expună 
opiniile în legătură cu 
discuțiile ce s-au pur
tat și cu problemele 
care au fost supuse 
Inițial dezbaterii tine
rilor creatori de lite
ratură. Ziarul nostru 
Intenționează ca a- 
ceastă firească și ne
cesară continuare a 
anchetei inițiale să fie 
integrată activităților 
publicistice, dezbateri
lor cu care este în- 
tîmpinat un eveniment 
deosebit a] vieții noas
tre culturale — Con
ferința pe țară a scrii
torilor.

CITITOR $1
SCRIITOR

de acad. MIHAI BENIUC
Am urmărit cu interes ancheta cu privire Ia 

rostul scriitorului deschisă de „Scînteia tineretu
lui" printe tinerii scriitori din țara noastră. Im
presia generală cu care am rămas citindu-i este 
aceea a răspunderii sociale simțite de fiecare a- 
tunci cînd se prezintă prin scrisul său în fața pu
blicului. E o garanție aceasta că literatura nouă 
tinde confluent spre inima cititorilor, trăgîndu-și 
vigoarea din aceeași substanță socială și umanita
ră comună oamenilor din această țară.

„Nu scriitorul își alege publicul, publicul îl a- 
lege pe scriitor", spune de exemplu Ana Blandi- 
ana, iar prin aceasta subliniază condiția socială 
a scriitorului integrat în conștiința colectivă. Căci 
dacă putem concepe pe Orfeu poetul fără poeme, 
rămas în mit prin forța cîntecului său care îmblîn- 
zea soarele și mută stîncile nu putem concepe un 
Orfeu refuzat de conștiința oamenilor, neancorat 
într-un fel sau altul în sufletul lor. Publicul te 
alege prin ceea ce tu ca scriitor ai înfăptuit mai 
trainic, ca bun comun, asemănător să zicem cu 
o fîntînă publică, un parc, un monument sau fie 
și numai o bancă sub un castan. Căci scriitorul 
în ordinea spirituală este un creator de bunuri de 
uz obștesc. Așa ceva nu se poate face decît cu

(Continuare în pag. a Il-a)
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îînt foarte nostime filmele o- 
tea culturale în care oameni 
toți oamenii — adică actori 
duzină — pun barbișon, 

noclu, joben, perucă fi zic că 
că rolul lui Anatole France 

Gauguin sau al unei mari 
time — Dreyfus etc. Impresia 
comică: „Cum o să fie ăsta 
itole France ? Fugi de aici, 
nle!“ — de această reacție 
ul citit e greu să scape. Chiar 
actor foarte bun ca Paul Muni 
poate să-l joace pe Emile

1 decît pe dinafară, bljbăind 
tire gesturi mari fi priviri a- 
timative. Grimeurul poate să-i 
t o mască, să-i pună o barbă, 
tiăți fi ce mai e cazul, aștep- 
I ca noi să credem că-l avem 
ață pe Zola. Af. Arta e capa- 
de multe, dar ea să înlocuia-

la rochie, lux, un tron de pe care 
se ridică, regină, confort, bogă
ție (poate că nu are un franc aar 
asta-i sugestia), viață înlesnită, 
capa lăsată pe scenă într-un gest 
suveran — nici un progres, nici 
o durere, nici o noutate, nimic, 
nimic, doar ceva mai mult tu
peu și curaj In vulgaritate. Suc
ces — nici un progres. Succesul 
a corupt-o, fantajul comodității 
— acceptat în genunchi. Mă uit 
la ea și constat ușor că nimic 
din ea nu te împotrivește rucce- 
sului. Mă uit la amicul nostru 
Dan Spătaru, frumos, atlet, bătînd 
mingea noaptea pe stadion ți 
cîntînd tot ceea ce știm că poa
te cînta — nimic nou, nici un 
progres, nimic, doar accevtarea 
ca melodiile sale să fie calambur- 
gtie într-un program dedicata.

ZOLA Șl • ••

de RADU
9 viață precisă printr-o viață 
ri de precisă, M s iatpoeibiL 
tea fiind spuse — din do- 
expresă oa telespectatorii să 

iască ou maximă suspiciune 
'ă aceste reconstituiri mal 
tauna sAngaoe — n-aș vrea 
9 înțeleagă oă nea utilitatea 
asemenea filme ae informa- 

uUurală agreabilă, la teleci- 
i. (Trebuie să fti foarte atent 
> se înțelege, să iod șah de 

singur si ou albele fi ou 
ile, altfel apar oameni ree- 
blH care-ți tmvută — cum 
-a tnAmpld de owtnd — 
9un pe Dumas la aceeași ce- 

cu Proust. Una din cela 
penibile operații rămîne ex- 
ea unei ironii semenului 
:ars nu vrea s-o priceapă;, 
d cu Zola avea, prin urma- 

situație foarte frumoasă 
ne poate rămîne tn cap o 
i mai îndelungată fiindcă 

ce face cu ea, chiar In 
Ițiile noastre cotidiene, de 
ectatori tenaci: Zola se că- 
*e, scria abundent, avea 
avere, o viață înlesnită, o- 
alet, casă cu multe eamere, 
flebru, notoriu, clasic, într-o 
ă frază : vremurile cînd cu 
l onorariu îți cumpăra o 
tlă apuseseră. Și iată că o- 
ifacerea Dreyfus, o nedrep- 
trigătoare la cer, o porcă- 
jnică dintre cele numite 
i, prea repede „fără prece- 
(ln domeniul nedreptăților

oare la cer, nimic nu-i fără 
lent). Zola ar vrea să moară ® 
, fără bătăi de cap, como- 
j vieții — ca să nu le tpu- 
Itfel — îl șantajează apă-9 
ri omul n-ar vrea să se a- 
e. Dar, deodată, se ames- 

chestiunea il privește ; el" 
o privește drept în ochi, 
lovește, strigă, fără să-i a 

’■se de vîrstă, tabieturi, co-^ 
ți și Academie. Putea trăi
— nu mai vrea liniște. A 

accepta șantajul confortu-" 
omodității — nu e cel mai 
c șantaj, se știe — nu-l^ 
ceptă și se aruncă într-o^ 
plină de riscuri, ca oride- 
te cufunzi în fluviul mur- A 
omenești. w

nai continui sublinierile 
I dar nici nu știu cum sdQ 
cît mai puțin brutal, cit 

, cît mai nuanțat — actul 1 
t de viață al lui Zola cu® 1 
■inereții înfloritoare a atî- 1 
!ri artiști înfloritori, acei 
minunați cu melodiile lor ® 
ică ușoară. Firește, să nu 
ăm problemele, să nu 
■canic, să nu judecăm pri
nts, să nu, să nu... — la 
trmei ce legătură poate 
Zola și, doamne iartă-mă, 
\haw P Poate că nu e nici
iră. Nu e. Bun. Dar mă 
țeastă domnișoară cîntînd

| fUrmers din pag. I-a) 
▼aluri, asemeni unei alge. 
îl clătina indiferentă, rezlstînd 

I cu încăpățînara color cîteva 
zed de tone. Acum, unul lîngă 
altul batardourlla au țesut un 

, perete intre șantier și apa Du
nării. Deasupra, acolo unde 
vîntul a adus țărîna pămîntului 
a crescut iarba. $i parcă be
tonul și fierul, aceste insensi
bile materiale de lucru, au ro
dit viață. Sau poate pămîntul, 
ascuns cu cîteva zeci de metri 
sub celulele batardourilor. n-a 
rezistat ispitei de a rodi.

Excavatoarele încă «curmă pă- 
mîntul. Din cînd în cînd cloco
tul șantierului se oprește, oa
menii se retrag la distanță și 
o explozie mișcă, cu o singură 
răbufnire, sute de tone de pă- 
mînt. îmi închipui cîte gute de 
secole desface această simplă a- 
prindere a fitilului, ce efort al 
naturii de a clădi, strat cu strat, 
pămîntul, a fost pentru totdea
una dărîmat. Cupele excavatoa
relor mușcă, cu sete, dintr-un 
pămînt sănătos, proaspăt. Cred 
că odată, cînd Dunărea nu-șl 
găsise încă drum peste aceste 
meleaguri, oamenii semănau 
grîu în bulgării negri șl grași ai 
pămîntului. Acum ascult pla
nurile după care același pămînt 
va fi însămînțat cu beton, o 
altă pîine a secolului nostru. Mi 

• se explică principiul de funcți
onare a pompelor de injecție 
care trimit, la adîncimi de zeci 

A șl chiar de sute de metri, be- 
tonul. Pămîntul trebuie conso

apa

, • — Hdat si oamenii îl ajută, cuI pentru toată Europa . q acest me(Jlcament modern gft_sl
ra-elcgantă, trend enormă Tfietreze tăria, vigoare».

(Urmare din pag. I) 
dragoste și cu gîndul la cei care 
într-un moment de elevație vor 
spune bunăoară, nu știu care 
ointre ei l
„Nu credeam să-nvăț a muri 

vreodată, 
Pururi tînăr înfășurat în manta-mi 
Ochii mei ridicam visători la 

steaua singurătății" 
sau un altul va ține cartea lui 
Cervantes în mînă, va rămîne 
visător gîndindu-se la destinul 
uman și la cavalerul în asalt 
contra morilor de vînt

Cred că are deplină dreptate 
Al. Ivasiuc cînd zice : „A-ți dis
prețul cititorii înseamnă a te si
nucide, pentru că prin ei scriito
rul încearcă să existe mai mult și 
mai esențial" — evidențiind prin 
aceasta drumul unic al perpetui
tății umane : pătrunderea în con
știința alor tăi, cei de azi și cel 
de mîine. Iar mai departe nu mai 
puțin just se exprimă cu privire 
la tributul ce-1 datorează scriito
rul cititorilor săi : „A nu 
însă decît ce știu și a-i adormi 
spunîndu-le ce știu prea bine, 
înseamnă a te condamna la izo
lare întrucît nu se stabilesc cu
rente de comunicație decît acolo 
unde există dferențe de nivel".

Desigur, scriitorul nu poate fi 
doar un vot în plus față de ceea 
ce reprezintă adeziunea cititori
lor, tot așa cum nu poate fi nici 
glasul celui ce strigă în deșert 
Aici cele două extreme se ating 
ptei la a se confunda una cu

alta. Izolarea scriitorului prin 
impermeabilitatea operei sale în
tocmai ca și reducerea acesteia la 
valoarea locului comun sînt echi
valente cu anularea specificului 
scriitoricesc — transmiterea unui 
mesaj.

Probabil o*. ia roaHtata, tn- 
gedla Oedip n-a avut niciodată 
loc decît in forma parțiale ,1 
dispersate, dar Sofocle i-a dat 
acea Întruchipare literarii in care 
te cutremuri nu pur ți simplu de 
destinul acestui nefericit rege, ci

©uvîntul SGrlitorului nu șl-a sr 
tins ținta.

Nimeni, desigur, nu • atît de 
naiv îneît să creadă că s-a întîm- 
plat aievea ceea ce scrie Goethe 
despre Faust și Mefisto. Dar 
dacă te duci la Lipsea în pivnița

CITITOR Șl SCRIITOR

Ie da

Scriitorul este un împuternicit 
al cuvîntului, iar gestul său poate 
fi asemănat cu al soldatului de 
la Maraton, care căzînd exclamă : 
Am învins I El nu are rațiune 
de a fi nici fără victoria celor pe 
care-i reprezintă, nici fără cei 
care așteaptă vestea cea mare. 
Iar cîmpul de luptă de pe care 
se întoarce la public scriitorul 
este al confruntărilor destinului 
uman în forul conștiinței anga
jată concret în acțiuni decisiv® 
pentru individ și colectivitate, 
fie instantanee, fie de durată.

împuternicit al cuvîntului este 
acela care se știe face ascultat, 
nu pentru că strigă mai tare, 
nici pentru că spune pur și 
simplu „bună ziua" sau „afară e 
timp frumos", ci pentru că la 
un moment dat zice bună oară 
ca Hamlet pe gîndurl: „A fi sau 
a nu fi..." Sau face ca Ivan Ka
ramazov al lui Dostoievski să se 
întîlnească Marele inchizitor cu 
Isus Christos.

simți revolta împotriva unor legi 
de fier care e nedrept să fie ine
xorabile iar omul e mare nu pen
tru că e supus lor, ci pentru că în 
conștiință sa nu se împacă cu 
ele, chiar dacă vin de la zei.

In sensul acesta literatura ca 
Mimesis nu-i aduce cititorului o 
nemijlocită copie după natură, 
ci cazul cel mai pregnant obținut 
prin sinteza intelectuală, a ceea 
ce poate fi mai convingător pen
tru ilustrarea ideii, propriu-zis a 
conflictului de idei. Iar acea 
Catharsis de care ne vorbește 
Aristotel este ca un foc ce nu 
curăță pur și simplu, ci face ca 
din zgură metalul să iasă călit, 
— adică sufletul în năzuința spre 
mai uman.

Un scriitor ia pe cetitorul său 
do mînă și-1 duce ca Virgil pe 
Dante în Infern sau îl îndreaptă 
spre Purgatoriu și Paradis. Iar 
dacă la întoarcere cititorul 
spune: Nu-i adevărat I atunci

lui Aurbach și vezi unde s-a în- 
tîlnit necuratul cu cheflii, aproape 
că-ți vine să crezi că așa a fost 
Dar nu din cauza locului cu at
mosfera lui medievală, ci din 
cauza lui Goethe care a spus 
cum a spus și mai ales din cauza 
adevărurilor pe care le coifține 
„Faust", această poate cea mai 
de seamă capodoperă literară de 
la răscrucea veacului .18 și 19.

Pantagruel și Gargantua, Can
didul lui Voltaire, Cicicov al 
lui Gogol, Cetățeanul, turmentat 
al lui Caragiale — ca să iau la 
întîmplare cîteva nume — sînt 
personagii cu care se conversează 
mai intersant decît cu mulți din
tre cetățenii de pe stradă. De fapt 
se conversează cu cei care le-au 
creat, cu scriitorii — o conver
sație neobișnuită în care tu citi
tor asculți, iar cei care conver
sează sînt cititorii — o conver
sație neobișnuită, în care tu ci
titor asculți, iar scriitorul vor
bește. Spune aceleași lucruri, dar

tn te dud mereu fi-ți vine parcă 
fă-1 îndemni cu versurile lui 
I. Barbu :
„Menestrel trist, mal aburit 
Cu vinul vechi ciocnit la nuntă, 
De cuscrul mare dăruit
Cu pungi, panglici, beteli eu

fontă, 
Mult îndărătnic menestrel, 
Un cîtec larg tot mai încearcă, 
Zl-mi de Lapona Enigel 
Și Crypto regele — ciupearcă !“ 

Vii la scriitor poate cum mer
geau anticii la oracolul din Delfi 
iau la Sibila din Cumae, vil și 
revii, Iar în aceleași răspunsuri 
găsești noi adevăruri spuse în 
cuvinte pilduitoare.

Dacă la un scriitor nu se mal 
revine, înseamnă că nu a reușit 
lă angajeze dialog cu dtltorii 
«ăl.

Opera adevăratului scriitor e 
așa ca fîntîna Castalid, apa ei 
nu se gată și întinerește pe cei 
ce beau din ea. Iar apă vie a 
timpului nostru se găsește în 
lupta și ideile oamenilpr.de azi, 
continuatori ai celor de ieri și 
înainte mergători ai celor de 
mîine.

Mai e nevoie să spun că a fi 
scriitor în România de azi a so- 
dalismului șl a statornicei lupte 
pentru pacea popoarelor înseam
nă să scoți apă vie pentru cei ce 
azi o caută, s-o scoți fie și din 
piatră seacă ? Dar izvorul nu tre
buie căutat așa de mult... El se 
găsește în stînoa vie a inimii oa
menilor ce muncesc.

CINEMATOGRAFE

Dacă în „Denunțătorul" Jean 
Pierre Melville încerca timid 
sensibilizarea asasinilor cu și 
fără onorariu, plașindu-i într-o 
zonă de atroce aingurătate. în 
„Samuraiul' ne oferă solitudi
nea în delir. Plus o caligrafie a 
ei de o artizanală atenție- Din 
totdeauna, tema aceasta a indi
vidului cu punțile tăiate, a tins 
la o noblețe fără egal. Fără

străzi cotropite de o ceață u- 
șoară, știe să ne evoce o nos
talgie a localurilor de noapte, 
adică amănunte ce scapă de o- 
bicei filmelor de acțiune, cu 
eroi care-și condiționează exis
tenta de ritmul împușcăturilor. 
Eroul, frumos cum aminteam, 
are o îmbrăcăminte de o ele
gantă boemă, un alb al guleru
lui de cămașă pur ca o zăpadă 
picind pe note într-o șansonetă, 
degete lungi și gesturi fine cum 
numai insomniile liceencelor își 
pot imagina. Vorbește puțin și 
rar și are ochi sălbăticiți, pe 
care cearcănele știu să-i scoa
tă în relief— Dar ce-„slujește** 
el si. prin el. ce vrea să ne 
arate realizatorul filmului ? De
sigur. un bun actcr nu-i decît 
un bun actor. Dar ? Sâ zicem 
că ar fi vorba de un cîntăret. 
Aznavour sau Adamo, cum 1-ați 
admira interpretând, spre exem
plu, cin tecul acela stupid pe 
care-1 zice acum Margareta Pis-
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0 SIMMTAIE

«gal <*r M firi «xpiicazt 
Ca sa oferă pentrs «m _ «I- 
arar: film ? Absolut atrvr, în 
afara unor imag~.n; cu o dra
maturgie fax-*na-,tA a culorilor 
stinsa. Jaf Castello si cele d- 
teva rect de ore pe care ri le 
petrece între două asasinate, e- 
xecutate la o comandă însoțită 
de un generos tarif, „umple" un 
spațiu fără puncte cardinale. 
Eroul este odios : ucigaș, peste 
— de o nuanță aparte, nu-i im- 
pozează partenerei cîștiful îl 
cere si obține doar aUbiul ne
cesar executării misiunilor sale. 
$1 este înconjurat de o perpe
tuă teamă, care nu are nimic 
omeneee în ea, d dacă se poate 
spune, o absolut normală în si 
pentru „activitatea" sa.

Frumusețe* interpretului. A- 
lain Delon, poate deruta atît 
spectatorul naiv, dt ti unele 
semnături gata să alunece în 
extazul zgomotos al pledoariei 
Imediate pentru genul lupului 
solitar. Nu-i vorba. în acest 
caz. decît de o butadă care a- 
minteyte de următoarea condi
ție : sînt singur, numai dacă se 
știe de asta. Dacă nu, încercăm 
altceva.

Melville s-a stabilit definitiv 
la capitolul singurătății și „scoa
te" din el tot ce poate. Cum de
cadența filmului polițist a tre
cut de mult de punctul filmului 
de groază, oroarea s-a demone
tizat pe ecrane, ni se oferă a- 
cum un idol aparte, un fel da 
înger cu cazier.

„Samarului" nu-i decît o pe
liculă „periculoasă" prin calită
țile sale tehnice. Melville face 
atmosferă, știe să ne arate în
căperi sărace, aproape poetice,

Jnrs. rrr> ea un *xt te cere

U / Ca să-i fac o ceef. tentă ?" 
Textul lui Dekn, cei sera r. 
cel „dansar". sa « sta^d. d 
■iHgn

Franțois Purler !n rolul unul 
necăjit coenUar de politie, e 
pus să mulțumească nevoia u- 
nui adevăr în care filmul nu 
crede.

Nu credem a fi desueți cre- 
xînd în adevăr, și de aceea, noi 
nu uităm că Melville a debutat 
cu un film după o nuvelă ex
cepțională, „Tăcerea mării" de 
Vercors.

*) „Samuraiul" — • coproduc
ție franeo-italiană.

TUDOR STĂNESCU

MEȘTERII MANOLE
AI BETONULUI

S-au turnat în patru ani de 
existență ai șantierului peste 
900.000 m.c. de beton la centra
lă. ecluză șl porturi.

— La lotul 2 se toarnă o 
lamelă...

Mă duc să urmăresc cofrarea. 
O mulțime de termeni noi au 
intrat, numai de cîteva zile, în 
vocabularul meu uzual. Mă în
treb dacă un dicționar le-a cu
prins deja. Au o rezonanță neo
bișnuită. un amestec gingaș de 
silabe, de diftongi armonios îm- 
perecheați.

Cu Popovici Costache, șeful 
unei brigăzi de betoniști, stau de 
vorbă printre indicațiile cu 
care conduce el turnarea unei 
lamele. îl ascultă oamenii, îl 
ascultă betonul. Vine de unde
va, din fundul Moldovei și ochii 
lui au moliciunea cerului de la 
Voroneț.

— Parcă mal știam cînd trec 
orele... îmi spune Costache Po
povici. Ne trezeam că s-au a- 
prlns reflectoarele sau uneori 
nici asta nu observam, diminea
ța abia ne aminteam că a tre
cut o noapte și o zi...'

Nimic neobișnuit pentru el. 
Acum, Costache Popovici îmi 
spunea că vine pe șantier și în 
zilele lui libere, că îl urmărește 
viața betonului continuu...

— Mi-a intrat în sînge șan
tierul
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săpt Amina
MUZICALĂ

în prima săptămînă a noii sta
giuni, înainte de debutul Or
chestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii,*viața muzicală bucureș- 
teană s-a centrat în jurul celor 
două manifestări ale Filarmoni
cii : recitalul unui reputat oas
pete — pianistul elvețian Hary 
Dattyner și concertele de la 
sfîrșitul săptămînii cu un pro
gram de ” 
lui Filip 
Schuman 
Dattyner 
zart.

Dattyner este unul dintre acei 
interpreți pentru' care instrumen
tul a încetat de mult să mai 
aibă secrete. De aici poate, si
guranța, degajarea și — ca o 
crnsecință —t cîteodată chiar ne- 
gl' ența cu care abordează anu- 
mite pasaje. Tonul este cald și 
atruitZa*. tor. De altfel, eltr.-ul Iui 

yîarmeritte Long sosește la 
București cu ua excelent renume 
dobindit ia competițiile muzicale

Ca stru-ctiul Dzttyaer este în 
aceiași teura un bric și un dra- 
ma-. expresia sa jârâd" 
-sra de ia delâea’et^*
nfia _ itedcul intens. Ceea 
ce i-a reușit mai cu seamă, în 
Concertai fa Schuman, a fost

m?.-fe-i din pruncie două miș
cări. In final tehnica a fost 
strălucitoare» chiar dacă în con
certul cin seara de vineri a ers- 
txt un neașteptat moment de de
rută.

MăriurJân : &e-am dos la con
certul Filarmonicii atrași nu atît 
de nusode virtuosului pianist, 
cît mai ales de Recviemul hri 
Mozart, ana din acele mari hj-

„zile mari" : „Ringul" 
Lazăr, Concertul lui 

în interpretarea lui 
și Recviemul lui Mo-

crări ale muzicii pe care le pur
tăm mereu și adînc în noi, dar 
care ne sînt oferite cu atîta zgîr- 
cenie în sălile de concerte. Tî- 
nărului dirijor Mircea Cțistescuîi 
revine nu numai meritul'de a ne 
fi prezentat această capodoperă 
unică, dar și de a fi izbutit o 
versiune dintre cele mai fericite.

în această saptămînă muzicală

*tft de promițătoaie prin cali
tatea manifestărilor ne-a mai 
sosit vestea unui nou succes de 
prestigiu al muzicii românești : 
Pascal Bentoiu a dobîndit la 
cea de-a 20-a ediție a concursu
lui „Italia" premiul Radiotelevi- 
ziunii italiene pentru opera ra
diofonică „Sacrificiul Ifigeniei".

Succesul românesc este cu 
atît mai semnificativ cu cît în 
edițiile anterioare premii muzi
cale similare au fost decernate 
unor prestigioși compozitori con
temporani ca : Pizzetti, Henze,

Pousseur, Castiglioni, Constant, 
Berio, Penderecki.

Am ascultat zilele acestea im
primarea realizată sub conduce
rea lui Ludovic ” ' ‘ ‘ 
tajul inginerului 
mitru Duțu) de soprana Iu- 
lia Tozser, actorii Silvia Po- 
povici și Gheorghe Cozorici, 
organistul Iosif Gerstenengst, 
pianistul Alexandru Hrisani- 
de, un grup format de șapte 
percuționiști și un cor de femei.

Propunîndu-și să traducă în 
muzică substanța tragediei lui 
Euripide, Pascal Bentoiu creează 
o piesă de adîncă vibrație impre
sionantă chiar de la prima au
diție.

Pe plan vocal, rolul principal 
îl are corul care reflectă întreaga 
forță emoțională a dramei.

înregistrarea a fost supusă. 
unei prelucrări electroacustice 
(filtrări, reverberații, inversări, 
schimbări de viteze), care au 
dat piesei un profil exclusiv ra
diofonic. Lucrarea nu poate fi 
executată deci în sala de con
certe dobîndindu-și dimensiunile 
doar în imprimări.

După ani de remarcabile rea
lizări în cele mai diferite ge
nuri (compozitorul lucrării pre
miate este autorul unei impună
toare Simfonii, a 3 lucrări con
certante adeseori programate în 
țară și peste hotare și a unei 
piese de succes în repertoriul 
permanent al Operei Române — 
„Amorul doctor"), Pascal Bento
iu demonstrează spectaculare 
capacități de sinteză ale căroî 
viitoare repere le putem aștepta 
cu interes.

Baci (și mon
de sunet Du-

IOSIF SAVA

VERA CRUZ — cinemascop 
rulează la Patria (orele 9 j
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).

SAMURAIUL
rulează la Republica (orele 9 ; 
11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,15); 
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21).

SĂ NU NE DESPĂRȚIM — ci
nemascop

rulează la Sala Cinemateca 
(orei* 10 ; 12 . 14 ; 16.30 ;
18.45 ; 21).

VEȘNIC INTIRZIAT — cinema
scop

rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45).

PLANETA MAIMUȚELOR — 
cinemascop

rulează la Capitol (orele 9;
11.45 ; 15 ; 18 ; 20,45) ; Melodia
(orele 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18,30; 21) ; Modern (orele
9,30; 11,45-; 14; 16,15; 18,30;
20.45) .

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Victoria (orele 9 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) ; Volga (orele 9—13,30 în 
continuare — 16 ; 18,15 ; 20,30); 
Gloria (orele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

PRINȚESA
rulează la Central (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

TESTAMENTUL UNUI PAȘA
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
—16,30 în continuare. 18,45 ; 
20,45) ; Grivița (orele 9 ; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

WINNETOU III — dnemAMop 
rulează la Flamura (orei® 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Giulești (orele 10 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30) ; Arta (orele 9—15,45 în 
continuare ; 18 ; 20,15).

TARZAN, OMUL MAIMUȚA
rulează la Doina (orele 9 ; 10 ; 
Program pentru copii) 11,30 ;
13.45 ț 16 ; 18,15 : 20,30) ; Dada 
(orele 8—16,30 în continuare ;
18.45 ; 21).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA — cinemascop

rulează la Union (orele 15,30 ;
18 ; 20,30 ; joi și sîmbătă orele 
18 — filme de animație).

CĂDEREA IMPERIULUI RO- 
MAN — cinemascop

rulează la Feroviar (orele 9 {
12.30 ; 16 ; 19,30).

SURPRIZELE DRAGOSTEI
(rulează la Floreasca (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30).

FRUMOASELE VACANȚE
rulează la Aurora (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Tomis (orele 9—15.45 în conti
nuare ; 18; 15; 20,30) ; Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,30).

ZILE DE VARA
rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 17,45 ; 20).

ROATA VIEȚII
rulează la Bucegi (orele 8,45 ; 
" ....... ................. . 20,45),

20,3Q).
11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ;
Moșilor (orele 15,30 ; 18 ;

TAFFY ȘI VlNĂTORUL 
rulează la Unirea (orele 
18 ; 20,30).

FRATELE DOCTORULUI 
MER

rulează la Lira (orele 
18 ; 20).

UN DOLAR GĂURIT — cine- 
mascop.

rulează la Drumul Sării (orele 
15 : 17,30 : 20).

INIMA DE MAMA — cinema
soap.

rulează la Cotroceni
15.30 ; 18 ; 20,30).

TREI COPn „MINUNE' 
nemascop.

rulează la Viitorul
15.30 ; 18).

CALINA
rulează la Viitorul
20,30).

NEÎNȚELESUL
rulează la Miorița (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 20,45) ; 
Excelsior (orele 11,15 • 13,30 ; 
Ifc; 18,30 ; 21).

VIVA MARIA — cinemascop, 
rulează la Popular (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

VIN CICLIȘTII
rulează la Munca (orele 16 î 
18 ; 20).

15,30 ;

HO

LS,30

(orele

— el-

(orei*

(orele

TELEVIZIUNE
17.30 — Consultații la matematică

(clasa a Xll-a). Tema : No
țiunea de grup. Prezintă 
conf. univ. Eugen Rusu.

18,00 — T. V. pentru specialiștii din 
industrie. Ciclul „Ciberne
tică*. Informatică și decizie. 
Prezintă acad. Nicolae Teo- 
dorescu.

18.30 — Curs de limba
19,00 — Pentru tineret : 

tri, doctoranzi.
19.30 — Telejurnalul de

engleză. 
Colegii noș-

seară.

19,50 — Buletinul meteorologic. Pu
blicitate.

— Filmul serial : „Vikingii".
— Muzică ușoară românească 

cu orchestra „Cromatic** și 
Elena Neagu.

• 20,45 — Seară de teatru : „Nunta
însîngerată" — tragedie de 
Federico Garda Lorca. în 
românește de Victor Con
stantin Bercescu, versurile 
de Teodor Balș.

o 22,45 — Telejurnalul de noapte.
• 23,00 —- închiderea emisiunii.

• •••••••••••••
ORE DE EROISM LA

Sus, la cap lntermedlar-e- 
cluză, ajung cu greu pe platfor
ma înălțată la 68 de m. împre
jur, vîntul vibrează prin pădu
rea de schelărie metalică. Tu- 
dose Gheorghe și Alexa Con
stantin au făcut Bicazul, Arge
șul. Nu îndrăznesc să-i întreb 
ce i-a atras spre această nouă 
hidrocentrală în construcție, de 
teamă să nu rîdă de naivitatea 
mea. La atîția metri înălțime, 
oamenii își ghicesc gîndurile,

— N-am de gînd să mă 
bilesc pînă la pensie, îmi 
ne Alexa. Tot din șantier 
șantier o să umblu...

încerc o întrebare :
— De ce rămîneți totuși, 

mulț decît 10 ore pe șantier ? 
Doar după voi vine alt schimb...

— Nu ne lasă inima. Ce 
începem noi, tot nod trebuie să 
terminăm...

Mă întorc cu gîndul la acel 
meșter Manole... Și comparația 
își are drum invers, spre a- 
cești contemporani creatori de 
mituri și legende, al căror cu
get (frumos sună acest cuvînt !) 
cuprinde, ca într-un tezaur, 
toate marile idei ale demnității 
umane : datorie, dragoste de 
țară, mîndrie... Și simt că aici, 
lîngă atît de modernul beton, 
arhaicul cuvînt ,,cuget“ semni
fică o sfîntă zicală a pămîntu- 
lui, înțelepciune a tot ceea ce

durează mîna omului : omu)
sfințește locul...

FIECARE ÎNCEPU
E 0 TINEREȚE

sta- 
spu- 

în

mai

Aș vrea să desființez roman
tica impresie pe care o avem 
despre șantier.

De sus, de pe mal, privesc 
forfota centralei. Cele 6 tur
bine, imense guri betonate ale 
pămîntului, în care vor fi mon
tate rotoarele, cresc de la o 
zi la alta. Am văzut planuri, 
șchițe, machete ale viitoarei hi
drocentrale. încă nu pot lega 
realitatea prezentă de cea vii
toare si aproape regret că dan
tela de metal si beton va fi a- 
coperită de ape. Metaforic spus, 
toți acești oameni pe care-i văd 
sînt niște scafandri, căci cine- 
și va închipui, atunci cînd vom 
trece cu vapoarele printre cele 
două ecluze că sub apă sînt 
milioane de ore de muncă, mi
lioane de metri de armătură șl 
milioane de tone de beton ? 
Privind în jurul său. Costache 
Popovici, betonistul de la 
tul 2 Centrală, mîngîia cu 
virea pereții înălțați de 
regretînd, cu o undă de

Lo- 
pri- 

el, 
ro-

mantlsm poate, eă totul va fi 
acoperit, peste o vreme de Du
năre.

Pe șantier, sînt puțini munci
torii care n-au construit și altă 
hidrocentrală : Bicazui, Argeșul, 
Paroșenii... Se leagă de fiecare 
dată de un șantier, îl îndrăgesc, 
și mă întreb cît suflet au oa
menii aceștia capabili să lase 
mereu în urma lor cîte ceva... 
O neobișnuită tinerețe îi carac
terizează, o tinerețe care nu are 
nici-o legătură cu vîrsta, cu 
înfățișarea. O tinerețe care 
se consumă arzînd și care re
naște apoi, în alt loc de țară. 
Acolo unde este nevoie din nou 
de priceperea lor, de pasiunea 
lor.

Caut în vorba lor romantis
mul pe care, fără deosebire, 
fiecare dintre noi îl atribuie a- 
cestor constructori. Pentru 
ei, nu e nimic neobișnuit în 
ceea ce fac, se miră chiar dacă 
vrei să-i consideri altfel. Pe 
noi, cei care vizităm un șan
tier, care scriem despre oame
nii lui, ne îneacă adesea cu
vintele, figurile de stil. Și poa
te uităm esențialul, acela că 
acești oameni TRĂIESC, scris cu 
majuscule, o existență profun
dă. Cîștigă bani, transformă de 
foarte multe ori nopțile în zile, 
uitînd de odihnă si de satisfac
țiile obișnuite ale vieții. Și

cred că nu întîmplător ei sînt 
în familia lor, prima generație 
care a părăsit agricultura pen
tru șantier, care au înlocuit mun
cile agricole cu trepidația și 
disciplina riguroasă a șantieru
lui. E un inedit captivant care 
măsoară energia umană în alte 
unități, dătătoare de demnitate 
și încredere.

își exprimau, fiecare dintre 
ei, o solidaritate nouă pe care 
o simțeau din plin, fără urmă 
de ostentație, fără urmă de 
romantism. O solidaritate care 
merita si nopțile nedormite 
oboseala copleșitoare, și 
petrecut! în tumultul unor 
șantiere.

TEMPERAMENTUL
ȘANTIERULUI

■ r
Ing. Pogany este un pasionat 

fotograf amator. Toate momen- 
tele de răscruce ale șantierului 
sînt Imortalizate și pentru că 
nu este zi în care să nu se pe
treacă ceva important, albumul 
este de pe acum plin de foto
grafii. Numeroase momente s-au 
consumat de mult, sute de- m.c. 
de beton au acoperit imaginea

surprinsă pe peliculă în urmă 
cu cîteva luni. Este primul șan
tier pe care lucrează și deja 
„arhiva" personală poate folosi 
la întocmirea unei istorii a hi
drocentralei. II încearcă, din 
cînd în cînd. nostalgiile. Pentru 
o piesă de teatru, un restaurant 
citadin, o carte bună citită în 
tihnă. Timpul se- consumă, pe 
șantier, pe nesimțite marea, 
construcție înghite orele, preo
cupările oamenilor. Zi de zi, 
inginerii întîrzie la locurile lor 
de muncă 12 sau 15 ore. Nu 
calculează birocratic timpul, 
singurele lor calcule vizează be
tonul, fierul, energia.

Cunoscîndu-i pe cei peste 100 
de ingineri care dirijează pro
cesul de construcție, am desco
perit că există un temperament 
de șantier, vulcanic, o desfășu
rare de energii umane care nu- 
- și poate găsi altundeva locul. 

. Ing. Mazilu Stelică nu-și ima
ginează că ar putea duce o alt
fel de existență,, șantierul, viața 
lui .trepidantă, i-au intrat și lui 
î'n.sînge. Dorin Găbudeanu vor
bește puțin, sincopat, dar te 
poartă prin toate „secretele" e- 
cluzei amonte, lăsînd dimensiu
nile și oamenii , să vorbească în 
locul Iii deșpre pasiune și dă
ruire. Valoarea inexprimabilă 
a viitoarei hidrocentrale se

oamenilpr.de
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CINE SA ALEGEȚI?
N-as fi pes poate întrebarea 

din trec t de damna fiecărui 
uteest să p-c penă., dacă o si
tuație tarfcti recent în comu
na Ghxx->: dza rodețnl Arad nu 
ne-ar fi x'.igat s-o facem.

DiscetaxE cu Horea Selegean, 
secretarul coButetuhri coordona
tor al organ^apei U.T.C. din co
mună.

— Cum vi organizați munca 
în comitet, cum ați repartizat sar
cinile ?

— Sincer să fiu, mi-a răspuns 
prompt secretarul, muncesc mai 
mult singur.

Dincolo de constatarea că in
terlocutorul nostru posedă un 
pronunțat spirit autocritic — nu 
poate fi. evident, motiv de lauda 
faptul că secretarul lucrează de 
unul singur — am ținut să a- 
flăm și de ce situația îl obligă la 
asemenea mărturisiri. Și a fost, 
în continuare, la fel de sincer și 
de explicit

— Asta se întimplă pentru că 
nu cunosc oamenii din comitet. 
Eu sînt secretar numai de la con
stituire...

QINDURI LA

CENTENARUL
R ACO VITĂ

LUMEA ȘTIINȚIFICA SĂRBĂTOREȘTE, TN ACESTE ZILE, 
CENTENARUL NAȘTERII MARELUI SAVANT ROMÂN EMIL 
RACOVTTA, CREATORUL SPEOLOGIEI, BIOLOG DE RENU
ME MONDIAL, ORGANIZATOR AL UNOR INSTITUTE DE 
CaCETAtE CARE AU DUS FAIMA PATRIEI NOASTRE PESTE 
HOTARE, CĂRTURAR PATRIOT, ANIMAT DE NOBILE IDEA
LURI ALE PROGRESULUI ROMÂNIEI.

PUBLICAM IN R1NDURILE CARE URMEAZA, CFTEVA DATE 
Ș AMINTIRI DESPRE OPERA SI PERSONALITATEA SAVAN- 
TULU1 — CTTEVA SCHITE LA PORTRETUL UNEI STRĂLUCITE 
RGUR1 A STIiNTEI NOASTRE.

Care vasăzică, un comitet 
care coordonează activitatea a 
cinci organizații U.T.C., care la 
rîndul lor au 16 grupe U. T. C. 
cuprinzînd peste 300 de membri, 
se reazemă cu o încredere ne
contestată dar nici verificată, pe 
umerii unui singur om. Flagrantă 
încălcare a principiului muncii 
colective, cu consecințe evidente 
pentru activitatea tinerilor din 
comună, trece însă neobservată 
de forurile superioare, de comi
tetul județean. Asta ar fi însă, 
altceva. Vina revine în principal 
tot comitetului, fiindcă, e la pu
terea de înțelegere a oricui, în 
cele cîteva luni care au trecut 
de la constituire, membrii aces
tuia aveau destule posibilități să 
se cunoască măcar. Și, totuși, se
cretarul are la îndemînă expli
cații.

— Păi, ne precizează el mîhnit, 
ea locțiitor îl am pe Vasile En- 
ciu. E tractorist Fiind în cam
panie și lucrînd la „zi-lumină" 
i-a fost, în toată perioada, im
posibil să părăsească vreun mo
ment brigada. Alexandru Cota, 
casierul, este excavatorist. Lucrea
ză în schimburi și pînă acum nici 
odată nu s-a brodit să aibă liber 
cînd aveam noi, ceilalți. Și cu 
șefii de comisii situația e la fel. 
Pe profesorul Achim Arămuț șe
ful comisiei politico-ideologice îl 
știu tot după nume. Mi-a spus 
mereu că e ocupat cu examenele 
iar prin comună n-a trecut toată 
vara. Barbara Balog — șefa co
misiei cultural-distractive, este 
bibliotecară. are program toată 
ziua, are familie, are copii... X-a 
putut răspunde la nici una din 
chemările noastre. Șefa comisiei 
sport-turism, Dorica Străut, este 
tehniciană la o cooperativă din 
altă localitate. Maria Meheș, res
ponsabila comisiei pentru munca 
cu fetele, e asistentă la spitalul 
din comuna noastră, dar face na
veta la Arad. Un alt șef de co
misie, Octavian Irimiciuc, este și 
șef de fermă la Stațiunea expe
rimentală hortiviticolă Miniș. Sin
gurul mai puțin ocupat este 
Francisc Polco. Cu el mă mai 
văd, din cînd în cînd, Ia frizeria 
unde lucrează, dar sincer să fiu 
nici eu nu prea am timp de vor
bă. Ca magaziner la I.C.H.D. Mi
niș sint ocupat... toată ziua...

Să lăsăm la o part- comodita
tea, lipsa de intere* a efortului 
care în ciuda tuturor dificultă
ților le-ar fi putut da posibilita
tea membrilor comitetului sâ se 
intilnească măcar odată în jurul 
acelorași «*** *» ț sâ admitem că 
situația poate fi justificată și prin

unele motive demne de luat în 
seama. Motive care pot părea, 
cel puțin la prima analiză, obiec
tive. Cum de le-au scăpat oare 
tinerii din vedere ? Cine nu s-a 
gîndit, atunci, la constituire, că 
un comitet alcătuit din navetiști, 
din oameni care lucrează în alte 
localități și din alții realmente 
foarte ocupați are puține șanse 
de a fi un organism viu, capabil 
să acționeze ca atare ? întreba
rea am adresat-o nu numai tine
rilor ci și activistului comitetului 
județean U.T.C. Gheorghe Avrâ- 
muț care răspunde de acest sec
tor. Nu l-a găsit, pare-se înregis
trat. Fiindcă, spre uimirea noa
stră a reușit ca toate criteriile în 
baza cărora s-a constituit comite
tul comunal din Ghioroc să ni le 
sintetizeze intr-unui singur: 
„N-au fost alții !“

O asemenea afirmație nu su
portă nici un comentariu. Și to
tuși. Să nu fi văzut oare tova
rășul Avrămuț sau ceilalți acti
viști care s-au ocupat de consti
tuire, măcar din scripte, din re
gistrele de evidență, dacă nu din 
contacte directe și nemijlocite, că 
această organizație n-o alcătuiesc 
numai cei 9 tineri aleși în co
mitet Că sînt mult mai mulți. 
peste -300, așa cum precum, că 
între ei se află tineri cu pasiu
ne, cu dragoste pentru munca de 
organizație.

Și, uite-așa, întrebindu-se cum 
a fost posibil ca alegerea să se 
oprească asupra a 9 nume și să I 
se decreteze fără drept de apei, 
ca ..nu mai sînt alții”, ne-am I 
adresat tinerilor din cele cine: 1 
organizații U.T.C. din comuna ca I 
să descoperim adevărata explica
ție. Dreptul de-a decide dacă I 
„mai sînt și alții" sau numai I 
«alții* aparținînd exclusiv tineri- I 
lor, reprezentanților lor, fusese în- I 
roșit, atunci la constituire și pe I 
de-a-ntregul de persoane din afa- I 
ră în condițiile acestea, faptul I 
că organizația are un comitet ca- I 
re nu există nu ne-a mai

*
Situația nefirească în 

află organizația U.T.C.
mima Ghioroc, are toate șansele 
să ia sfirșit grabnic. In organiza
țiile noastre au început și conti
nuă în ritm tot mai intens să se 
desfășoare alegerile unor noi or
gane conducătoare. Depinde nu
mai de seriozitatea cu care va fi 
pregătită adunarea de dare de 
seamă și alegeri- de măsura fn 
care se snr asigura toate condi
țiile ca opcua tinerilor să ne 
singura botăritnzre.

OR GANIZA TOR UL
ȘTIINȚIFIC

de Acad.
Ștefan Milcu

de prof. dr. doc Troian Orghîdan
La întoarcerea triumfală 

din celebra expediție antarc
tică cu vasul „Bclgica", Emil 
Racoviță este numit, în 1900, 
subdirector al Laboratorului 
de la Banyuls-sur-Mer. Mi
siunea principală a institutu
lui era să îmbogățească cu
noștințele asupra biologiei or
ganismelor care trăiau în a- 
pele Mediteranei. Stațiunea 
științifică de la Banyuls, 
în conducerea căreia E- 
mil Racoviță avea să 
rămînă timp de 20 de ani, era 
sortită să fie locul de naștere 
al unei noi științe, Biospeolo- 
gia.

Emil Racoviță ajunge, în 
1904, în Insulele Baleare, cu 
prilejul unei călătorii pentru 
studiul faunei din acea re
giune a Mediteranei. Racovi
ță vizitează vestita peșteră 
Cueva del Drah. Aici desco
peră, în apa lacului 
mar* 
pod 
alb, _rr-___ _____
cu picioare și antene fine și 
alungite. Aceste caractere bi
zare, care cu greu puteau fi 
puse, în primul moment, pa 
seama condițiilor mediului în 
care trăia minusculul animal, 
au atras atenția lui Racoviță, 
care s-a concentrat, din acest 
moment, asupra studiului fau
nei subterane.

După trei ani de la des
crierea acestui isopod, Emil 
Racoviță publica o lucrare cu 
caracter sintetic, intitulata 
„Eseu 
biospeologice“.
crare a
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La universitatea clujeană — 
acea neuitată Alma Mater Na-

i ai d

în Capitală, pe o stradă 
străjuită cu plopi înalți e- 
xistă un loc unde, periodic, 
după 12.000 sau 15.000 ore 
de funcționare, locomotivele 
Diesel vin să-și reîmprospă
teze puterile. Aici, la remiza 
ie automotoare București-că- 
lători am cunoscut, în urmă 
tu doi ani, cîțiva oameni, an
gajați într-un travaliu pasi
onat. coincizînd cu un mo
ment de bucurie. Remiza 
fusese înzestrată cu un
strung pentru executarea
operației de reprofilare a 
bandajului osiilor — schim
bare absolut necesară pentru 
'garanția circulației. Utilajul
— prin faptul că este astfel 
construit incit strznjirea 
poate fi efectuată fără ca 
locomotiva să fie demontată
— permite ca perioada de 
imobilizare să fie redusă, de 
la două săptamini. la 12 ore. 
Cei patru strungari, aleși 
dintre cei mai buni mese
riași si pregătiți pentru a de
servi noua mașină 
timp record — 14 zile — 
erau, atunci. în fața ’ 
iui lor examen.

în ziua debutului — 1 oc
tombrie 1966 — unul din 
acei oameni entuziaști. A- 
lexandru Tositiu, un munci
tor tînăr. ne spunee :

— O vreme, ne vom „roda". 
Apoi, vom arăta ce putem 
face și noi, și mașina !

Iată-ne din nou la remi
ză. Au trecut exact doi ani.

— Ei, cum merge ?
Oamenii zîmbesc. Au în 

ochi bucuria calmă, sigură, 
a învingătorului. Același in
terlocutor răspunde :

— Cum să meargă ? După 
4000 de ore exploatare 
strungul ar trebui, în mod 
normal, să intre în revizie. 
Pe 1 octombrie am atins, 
5100 de ore. Dacă erați 
aici în urmă cu cîteva zile, 
ați fi putut vedea cea de-a 
400 locomotivă Diesel elec
trică care pleca, „vindeca
tă*, să-și continuie cursa.
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rîSeie rird < îsfruuzat vitre-

ipasarsl l-cai primit după 
i €%. riad, student anul
s FlacsiSBtec de na-

nx fost enunțat, intr-o 
xt cfce'not la directorul 
Iu» de Speologie — pro- 

mi EmxZ Rreovijă. Cu ^reu 
m patfuz ricpîr.i betâile im- 
riad am ciocănit la ușa la- 

seu. Neprimind râs- 
mxs. m-em strecurat înăuntru. 
rnre-o raeăpere custeră. cu tot 
nxxl ie ra-ritri cu cdrțL. mese 
de iaborztor și alte ustensile 
de eereetere științifică. Emu 
Rezervă ședea la masa sa de 

ș. seric. Cînd am rostit 
seara*, și-a ridicct oche- 

iam de pe frunte și m-a privit 
kdf’.sss.

— Xn ești dumneata unul din 
ace-, tineri care se antrenează, 
drusseaîc. pe arena sportivă ?

— Da. domnule profesor.
Am aflat atenei că Emil Ra- 

cor-.ță ceea nevoie de un tînăr 
uralist care să fie și sportiv 
aceiași timp.
lucreze, sub 
explore rea

deoarece urma 
îndrumarea sa, 
peșterilor

sintetic,
asupra problemelor 

Această lu- 
lui Racoviță, a 

devenit, după expresia lui An- 
tipa, „actul de naștere al 
Biospeologiei", sau, după ex
presia lui Rene Jeannel, „sta
tutul fundamental al Biospeo
logiei".

Concomitent cu apariția 
„actului de naștere al Bio- 
speologiei", Racoviță, împreu
nă cu tînărul său elev și co
laborator Ren6 Jeannel, ma
rele savant de mai tîrziu, 
creează și organizează aso
ciația internațională pentru 
studiul biologiei peșterilor, pe 
care a denumit-o „Biospeolo- 
gica“.

Pentru publicațiile științi
fice care aveau să rezulte din 
activitatea acestei asociații, 
Emil Racoviță, care intrase în 
conducerea revistei „Archives 
de Zoologie Experimentale et 
Generale", rezervă un număr 
de pagini la fiecare număr. 
Așa a început să apară o me
morabilă serie de lucrări da
torate celor doi pionieri ai 
Biospeologiei și unor specia
liști europeni cărora Ie încre
dințau materialul spre studiu. 
Totodată, Racoviță și Jeannel 
publicau, în aceeași revistă, 
seria „peșteri vizitate" („grot- 
tes visitees"), în care adu
ceau nu numai date asupra 
faunei peșterilor, ci și des
crierea peșterilor, a factorilor 
de mediu (temperatură, umi
ditate, curenți etc.) și, de cele 
mai multe ori, și planul peș
terilor.

Racoviță a creat de aseme
nea la Cluj în 1920 primul 
Institut de Speologie din 
lume, care a devenit centrul 
mondial al speologiei.

Emil Racoviță a ajuns la 
un sistem de gîndire propriu, 
de marcată originalitate, fun
damentat pe concepția isto
rică a speciei și pe întemeie
rea sistematicii evolutive — 
realizări care îl așează prin
tre primii biologi ai secolului 
nostru.

POVESTESC
cite cuvinte să devină speolog. 

Medaliile sportive s-au risipit 
în joaca de copii, cu ani în 
urmă... A rămas doar speologul 
care nu va uita nicicînd acea 
privire blinda. înțelegătoare și 
generoasă, care i-a luminat în
ceputurile.

Prof. univ. 
dr. N. Șanta

pocensis — erau multe figuri 
luminoase d$ dascăli, la cursu
rile și conferințele cărora era 
o neobișnuită năvală de stu- 
denți, de la toate facultățile și 
din toți anii de stadii. Cursu
rile de la facultatea de medici
nă și de la cea de științe, a- 
vînd un caracter mai ermetic, 
de o mai riguroasă specializare, 
nu se bucurau de astfel de aflu- 
ențe, deși nici la aceste facul
tăți nu lipseau profesori 
tri. Unul dintre aceș.tia 
profesorul Emil Racoviță.

Era o personalitate bine 
noscută în lumea clujeană, __ 
bucura de o reputație cu totul 
deosebită și era cunoscut de 
toți studenții, deși nu ținea 
nici o prelegere. 11 vedeam a- 
desea mergînd sau întoreîndu- 
se de la institut, cu pasul său 
măsurat, niciodată grăbit, cu
fundat în lectura vreunui ziar 
sau a vreunei reviste. Noi, 
studenții, nu știam prea bine 
nici ce gîndește. nici ce face, 
dar știam că este un reputat om 
de știință, că făcuse o expedi
ție în Antarctica și că studiază 
misterioasa „viață din peșteri*.

Intr-o bună zi, din anul 1929, 
a apărut cartea sa „Evoluția și 
problemele ei*. în sfîrșit, a- 
veam ocazia să aflăm ce gîn- 
dea acel reputat savant care 
era și rectorul Universității 
clujene. Am început lectura 
cărții imediat. Era captivantă, 
înfățișînd problemele cele mai 
importante ale biologiei într-un 
limbaj limpede, deslușit. plin

iluș- 
era

cu-
se

comprimă la ei în cîteva cu
vinte simple, banale dar emo
ționante în realitatea lor. Si în 
fond, nici n-ar putea fi altfel; 
timpul destinat unei meditații 
romantice încă n-a venit pen
tru ei, toate gîndurile. toate 
ceasurile zilei sînt închinate 
muncii, calității acestei munci 
care trebuie să capete coordo
natele veșniciei. Ei nu cunosc 
decît valoarea corectitudinii și 
a seriozității care aici, ne șan
tier. au o greutate specifică de
osebită ; nici oboseala, nici 
condițiile atmosferice nu tre
buie să împiedice perfecta 
funcționare a imensului or
ganism în construcție, hidro
centrala.

NOAPTEA 
vîNTuniLon

Cînd .viDt’JA depășește 15 
pe oră, r «;<• "'oate turna be
tonul. Maca --ele imense, înăl
țate la 100 . peste șantier, își 
rotesc aripile încet, calm, ca 
într-o îmbrățișare urmărind 
mișcările semnalizatorilor. Vîn
tul le clatină ușor și abia sus, 
în cabina macaralei, simți tan
gajul curentilor de înălțime.

Noaptea, betonul circulă în-

tre fabrică și șantier pe drumu
rile luminate de farurile bas
culantelor. Din cabina maca
ralei, mișcarea șantierului este 
aproape insesizabilă. Vîntul cla
tină pădurea de armături și ba
rele de metal vibrează ca o 
orgă. Macaragiul Ion Bălan este 
de 5 ani pe șantier. El poate po
vesti o altă istorie, deosebită, 
urmărită de la 70 m înălțime. 
Batardourile par. de sus, niște 
cutii de conserve. Bălan își a- 
mintește de primele luni, de 
creșterea zilnică a pămintulu: 
spre el. Manivelele scirțiie încet 
sub mișcarea mîinilor. Trei tone 
de beton se mișcă atent spre 
locul de turnare, coboară cu 
grijă, apoi „papucul* (cum ii 
spun oamenii benei) clămpăne 
în gol după o altă încărcătură. 
Sus e liniște, cald și după ce 
am urcat mai mult de 200 de 
trepte, mă gîndesc la drumul 
întoarcerii. La lotul 2 Centrală, 
ing. Anton Plopeanu predă 
schimbul ing. Călin Groza. în
cepe schimbul de noapte.

îndrăznesc să angajez o dis
cuție „reportericească*.

— Se vorbește adesea despre 
eroismul tuturor celor care 
muncesc pe șantier. în ce constă 
acest eroism ?

— Poate în accepția obișnuită, 
eroism înseamnă acte deosebite.

nems
cura;. Toți reporarr- tx la zxx 
c upă awrarrea tagoe.
ing. Groza. Sixz <Wa" ăd 
noi eu le r. aterz Axz e
un eroism de alză natură, coci- 
dian daci Fiecare clipă si
fiecare mism sînt erooce.
se cișTigâ cu gm. rcxxxxni* oe 
ore ne costă pe Secare eforteri 
îndelungate obosricare. Este ua 
eroism să depâșest. pianul pre
văzut al lucrărilor, xj un eroism 
ce duzină, ci unul spectaculos 
in intensitatea lui. MiJe de ore 
ropiimentare. făcute de munci
tori. si r-eceruie de nimeni, sint 
un set eroic renunțare la 
toate satisfacțiile timpului liber, 
la liniștea și comoditatea cămi
nului. încordarea continuă, grija 
pentru fiecare amănunt al mun
cii Nu avem voie să greșim 
nimic, pentru că nimic din ceea 
ce facem nu poate fi refăcut. 
A elimina total greșeala din ac
tivitatea zilnică mi se pare un 
suprem act de eroism. Toată 
imensa construcție pe care o ve
deți va fi în curind acoperită 
de apă și munca noastră de cinci 
ani de zile va fi neștiută de cei 
care vor face o croazieră pe 
Dunăre. Eroism nu înseamnă 
numai sacrificarea unei vieți 
sau actul prin cure se salvează 
ceva, ci conștiința limpede, dură

Cu. rL

and in 
birou, < 
torul Se muncește gre 
s: viului sînt dușmani neincs- 
plecati. Vîntul depășește viteza 
legală și macaralei* par a dor
in: peste vuietul «anu-eruiui. Dar 
sus. macaragiu păzesc acul care 
indică scăderea viteze. semnul 
care aduce din nou ir.ina pe ma
netă. coboară din nou benele 
pentru drumul betomhxL

Betonistul Ion Trăsei îmi po
vestește că vara aceasta si-a 
adus și soția pe șantier. Impre
sionată. ea n-a putut să spună 
decît atît:

— E lucru de artă ce faceți 
voi aici...

Știind că, la sfîrșitul lucrării 
își va urma soțul pe un alt șan
tier. în alt colț de țară, acolo 
unde îl va chema pe Trașcă pa
siunea și dorul lui de muncă.

Măsor clipele intr-o imitate 
nouă, mereu precisă și egală cu 
oamenii pe care-i întîlnesc. Nu 
li se potrivește nici un epitet, 
nici o comparație cunoscută. E- 
moția mea, entuziasmul care

corint- S te- 
»g că îoctâ a acestui
sart_er stă în sincronizarea per
fectă, ia unitatea âDdmzîbuă a 
glncmitr. Șart aerul rapeează e- 
nergta uxturor cehdeâcr nervoa
se. tensiunea și trripr.-aiura 
dr-j. individ. Ing. Că/m Groza 
îmi vorbea despre neputința e- 
xistenței uniri eroism individual, 
despre ao care să persoe_f.ee 
un om sau altui O si.rianiate 
a eroismului. o răspundere co
lectivă de nezdruncinat. Un flu
viu gigant de energie umană, 
dirijați orientată tot spre oa
meni.

La ecluză-avaL porțile imense 
se vor închide peste cîteva luni. 
La 1 iulie 196B primul vapor va 
trece elegant peste apele Du
nării. între cele couă ecluze ale 
barajului. Poate mulți dintre 
pasageri nu vor bănui ce can
titate de energie a fost cheltu
ită, cite ginduri. ce înțelepciune 
formidabilă a rămas impiîntată 
sub valuri, cite zile de eforturi, 
de încordare și-au pus pecetea 
în cele 2 000 megawați energie 
electrică pe care-i va furniza 
hidrocentrala.

Despre tinărul sudor Vlad Ion se poate spune că... a crescut în 
meserie o dată cu șantierul

•
 de culoare, el ne arăta că nu s-a 
mulțumit doar să contemple și 
să descrie această lame mira
culoasă, ci că s-a străduit să o 
înțeleagă în profunzime.

Spre sfîrșitul anului următor 
am dat examenul de biologie 
cu profesorul Racoviță. A fost 
un examen ciudat, care n-a a- 
vut de loc un caracter școlă
resc, ci a constat într-o dis
cuție științifică despre diferite 
probleme de biologie. îmi a- 

A mintetsc și acum cît de greu 
v mi-a venit să discut problemele 

variabilității, adaptării și orto- 
• genezei, pe care mi le pusese.

Ar fi fost,^ desigur, mult mai 
simplu dacă s-ar fi mulțumit 
doar să ne asculte. Dar Raco
viță nu era un dascăl obișnuit ; 
el era un savant și se com- 
porta ca atare.

0 Profesorul Racoviță mi-a 
cordat un sprijin hotărîtor pen
tru obținerea unei burse de 
studii în Franța ; tot el mi-a 
dat și o recomandare către un 
renumit savant francez, da- 

A torită căreia am fost acceptat 
să „lucrez în laboratorul său. 
Ejh bine cunoscut de biologii 
fi#icezi și se bucura, în lumea 
lor. de cea mai aleasă stimă.

Despre complexa personali- 
tate a profesorului Racoviță 
mi-am dat seama, la adevărata-i 
valoare, abia mai tîrziu, după 

— terminarea studiilor, cînd am 
convingerea — argu- 

de fapte — că a fost

a-

•
 terminai 
dobîndit 
mentată

Q cel mai ilustru dintre biologii 
români.

persoe_f.ee
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Se obișnuiește — și e bine că 
se procedează astfel — ca_____ la 
angajarea noilor promoții de ab
solvenți ai școlilor profesionale 
să li se facă o primire deose
bită, nelipsind desigur nici flo
rile și nici cuvintele frumoase. 
Este însă suficient numai atît 
pentru asigurarea debutului nor
mal în producție al tinerilor 
muncitori ? Indiscutabil, răspun
sul nu poate fi afirmativ. Căci, 
pentru ca aceștia să se poată în
cadra efectiv, cu întreaga lor ca
pacitate în efortul general, tre
buie, înainte de toate, ca la locu
rile de muncă să li se creeze 
toate condițiile pentru desfășura
rea optimă a activității lor. Alt 
fel, momentul festiv al pnuurii 
devine simplu gest ieftin și ste
ril, altfel drumul lor, virtual în 
linie verticală, va cunoaște po
ticneli, fenomene de inadaptare 
la specificul întreprinderii, întîr- 
zieri în maturizarea profesională, 
cu repercusiuni directe asupra 
randamentului muncii prestate.

Anul acesta, în nrimele zile ale 
lunii august, la Uzinele „Unio" 
din Satu-Mare an sosit Derte o 
sută de tineri, calificați în diver
se meserii chiar de grupul șco
lar al rewectivei uzine. Se pre- 
summe deci, premiză și impli
cație a acestui fapt, că aici era 
așteptată angajarea lor, că nu 
vor apărea nici un fel de pro
bleme privind repartizarea și 
distribuirea lor la mașini, dota
rea eu scule și dispozitive strict 
necesare lucrului. La începutul 
investigației am fost 
credem că lucrurile 
mai. Dar — și dună

— am intrat într-un adevărat la
birint de încurcături și greutăți.

— Să analizăm lucrurile pe în
delete.

Secția prelucrări mecanice. 
Absolvenții I. Oprea, liban Ion
— strungari, Mihai Fat — fre
zor, ne-au vorbit despre faptul 
că trecerea de la școală la pro
ducție li s-a părut relativ ușoară, 
fără dificultăți, fenomen reflectat

mecanică — sînt mașinile cu 
gradul de uzură cel mai mare 
și, tocmai de aceea, au fost date 
spre folosință ucenicilor.

Așadar, după ce pentru efec
tuarea anului de practică, deo
sebit de important pentru pre- 
?ătirea viitoarelor cadre s-au a- 
ocat utilaje cu gradul de uzură 
cel mai mare, acum, suplimen
tar, pe acestea, au fost puși să

Constatări în legătură cu integrarea în 
producție a absolvenților școlii profesio

nale la Uzina „Unio’‘ din Satu-Mare

tentaH »ă 
stau întoc- 
acest „dar"

fără îndoială de cîștigurile rea
lizate între 1 000—1100 lei lu
nar. Salarii care, ținînd cont de 
categoria de calificare pe care o 
posedă — a III-a, pot fi consi
derate satisfăcătoare, reprezen- 
tînd bănesc exact contribuția p® 
care și-o aduc în procesul de 
producție. Nu la fel de mulțu
miți sînt însă și Alexandru O- 
prea și Petrușca cărora, nici 
ei nu știu pe ce criteriu, li s-au 
încredințat strunguri, de drept, 
aparținînd elevilor ucenici (pre
cizăm că elevii grupului școlar 
„Unio" un an întreg de școlari
zare fac practici în uzină și că 
un număr de mașini-unelte le 
sînt repartizate în exclusivitate).

— Aceste strunguri — ne 
spune fără înconjur ing. Ne
meth Zoltan, șeful secției a IV-a

sar-
în-

in-

Subredactlile

transmit o

• EXPEDIȚII PE URMELE ISTORIEI
Marii noștri cărturari au socotit istoria izvor de înțelepciune. In 

a sa carte „România pitorească", Vlahuță amintea de Alicea ca 
unul din locurile cu numeroase mărturii istorice. Figurile luminoa
se ale domnitorilor legați de popor sînt reînviate azi in fața tine
rilor vîlceni, în cadrul acțiunilor cuprinse in ridul „Expediții pe 
urmele istoriei". La mănăstirea Cozia tinerii au participat la evo
carea faptelor de vitejie ale lui Mircea cel Batrin. l-eu invitat «i 
pe vecinii lor din județul Sibiu. Actorii Teatrului de stat din 
Pitești au prezentat cu acest prilej piesa Jo Mircea Voievod". La 
casa memorială a lui Nicolae Rălcescu. cvnf. naiv. Aug. Z-N.Popp, 
de la Institutul pedagogic Pitești, a vorbit celor peste 6COO de 
elevi despre participarea lui Nicolae Bâîcescu la revoluția de la 
1848. Alții 5 000 de tineri din comuna Lungulești au ținut *ă fie 
prezenți la evocarea lui Constantin Brincoveanu șî la prezentarea 
dramatizării poemului popular.

Comitetul județean Vîlcea al U.T.C. — organizatorul acestor ae- 
tinni — pregătește și alte evocări legate de legendele acestor 
ocuri.

lucreze absolvenți. Trecere* ele
vului, în binecunoscuta postură 
de asistent, îi va facilita oare în 
astfel de condiții însușirea de
prinderii de a lucra ? îndoielnic. 
Va reuși tînărul muncitor să-și 
îndeplinească în acest mod 
cinile de producție ? Iarăși 
doielnic.

— în luna august — ne 
forma Alexandru Petrușca
mi-am îndeplinit norma numai în 
proporție de 50 la sută. Dacă 
totuși am obținut un salariu ac
ceptabil acesta se datorește com
pletării diferenței de către secție.

Trebuie să arătăm că în uzină 
există practica acoperiri sumelor 
pînă la salariul minim al absol
venților care nu-și îndeplinesc 
normele de producție, întrucît, 
vezi doamne, altfel ar cîștiga prea 
puțin și „știți s-ar putea să plece 
în altă parte, la o altă întreprin
dere".

Dar, ne întrebăm, dacă acești 
muncitori au terminat o școală 
profesională, dacă au promovat 
toate examenele, cum se face a- 
tunci că nu reușesc să se achite 
de obligațiile conferite de noua 
calitate ? Răspunsul în cazul 
nostru vine de la sine. Dacă uti
lajele la care sînt repartizați sînt 
uzate rezultatele nu pot fi al
tele. Dacă există lipsă de preo
cupare pentru problemele lor de 
muncă este firesc să se ajungă la 
astfel de situații.

Conducerea secției încerca să 
motiveze starea de lucruri sem-

nalată prin aceea că „deocam
dată alte utilaje disponibile nu 
există". Așa să fie ? O analiză 
a utilizării fondului de timp la un 
număr de 174 mașini-unelte arată 
că în cele nouă luni trecute de 
la începutul anului totalul stagnă
rilor neplanificate atinge 81500 
ore-mașină, echivalentul a 21 ma
șini nefolosite în aceeași perioa
dă. Existau deci suficiente posi
bilități, chiar prea multe, pentru 
ca fiecare absolvent să poată 
primi un loc de muncă cores
punzător pregătirii sale și nici 
desfășurarea practicii în producție 
a elevilor să nu fie prejudiciată. 
Numai că aceste rezerve se în
scriu deocamdată la rubrica de
ficiențe.

Pe de altă parte, tinerii mun
citori subliniau insistent prea 
puținul interes acordat asigurării 
în cantități suficiente cu «cule, 
dispozitive și verificatoare.

Pentru a nu se înțelege greșit 
menționăm că nu e vorba de 
S.D.V. din categoria celor deose
bite, destinate executării numai 
anumitor lucrări, ci de cele pe 
care orice muncitor trebuie să le 
aibă în trusa proprie.

— Pentru a deveni un bun 
muncitor — arăta tovarășul mais
tru Ion Maier — trebuie să ai vo
ință, să perseverezi.

Desigur, dar numai voința sin
gură a individului nu este sufi
cientă, este necesar, de asemenea, 
să se creeze condiții in care per
sonalitatea fiecărui tînăr să se 
poată dezoolta nestingherită. Nu 
trebuie utitat că primul an de 
muncă reprezintă un an de for
mare în care bucuriile și decep
țiile pot fi decisive și pentru pe
rioadele viitoare. Tocmai de aceea, 
începutului, trebuie să i se acorde 
atenția cuvenită.

Expresia „în general problema 
absolvenților e rezolvată", nu-și 
are locul în vocabularul unei în
treprinderi înainte ca fiecărui ab
solvent, fiecărui muncitor să i se 
asigure toate cele necesare pen
tru dezvoltarea lui profesională 
normală. Numai așa se pot crește 
oameni bine pregătiți, cu dragoste 
față de întreprindere și de aceste 
lucruri trebuie să țină seama și 
conducerea Uzinei „Unio" din 
Satu Mare.

mila ! Individul îșl 
curăță unghiile, u- 
rechile și nasul, n-are 
timp de tine, ie pri
vește ca prin micro
scop : ce idee să vii 
să-i ceri să-ți rezol
ve niscai banale ce
reri I Ce, ești căzut 
în cap ? Nu știi că 
totul cere puțintică 
răbdare ? Mai sînt 
telefoane de dat, lui 
Mimi, lui Dora, lui 
tanti, lui Mamy. Ei, 
îngerul dosarelor ne
rezolvate, trebuie să 
asculte lătratul cățe
lului la ora 11, și 
vrea să știe dacă Mi
tică are scaun pe la 
prînzișor, ce-i pasă 
de dumneata ? Face 
față ? îl știe Nea 
Cutare că e destoi
nic ? Rezolvă totul 
fn doi timpi si trei 
mișcări ? Atunci ce, 
și cine are treabă cu 
el ?

Parcă n-ar strica 
niște controale ino- 
pinante și m-ar a- 
muza să aud că un 
șef de birou se de
ghizează, ca în ro
manele Ini Sue, nu
mai ca să-și contro
leze subalternii. E 
earn demodat, cam 
operetlstic, dar me
rită o încercare...

i

wufi towhim m a most
(Urmare din pag. I)

Iorga, avem vie înainte 
„Icoana unui vechi neam de 
nobilă origine, bătut de 
nesfîrșite hevoi, 
în mijlocul lor, 
tornicie de 
pămîntului 
în sfînta 
Dumnezeu 
dinsa n-ar 
înțeles".

Nu-i de
patriotismul socialist des
cinde din perenitatea de 
adîncimi a sentimentului 
național care a rezistat în 
permanență disoluțiunilor 
care amenințau ființa na
țională pe suiș și curmeziș 
de istorie.

înțelegerea adevărată cu 
restricțiile obiectivității is
torice a înaltului sentiment 
național, presupune neînce
tata lui verificare în reali
tatea vieții sociale, practi
ce, de fiecare zi.

Faptul că acest senti
ment are tăria cea mai 
mare de a ne ține uniți și 
hotărîți în ceea ce avem de 
făcut, se explică prin aceea 
că în el stăruiesc înrîuri- 
rile unui pămînt, concepția 
solară care l-a călăuzit, 
purtînd un destin care vine 
din începuturi, organic le
gat de virtuțile străbune, 
care trece, ca fiorul cîntu- 
lui în sufletul fiecăruia.

în același timp, sentimen
tul național se opune di
rect oricărui naționalism 
agresiv și șovin. Acesta din 
urmă, în diferitele momen
te istorice, a alterat ori a 
întinat, prin tendințele și 
metodele sale, puritatea 
sentimentului național, fără 
ca vreodată însă să-1 poată 
dizolva. Naționalismul care 
ațîță ura și vrajba națio
nală nu are nimic de a 
face cu simțirea și vibrația 
autentic națională. Dimpo
trivă, trebuie să arătăm și 
să vedem cum întotdeauna 
naționalismul șovin a trans
format și a folosit, puter
nicul simț național al ma
selor, în scopul unor inte
rese meschine, de simplă 
răfuială, de bravură decla
rată. Ipocrizia acestui fel 
de naționalism a reieșit și 
mai mult în lumină de în
dată ce simțindu-și nepu
tința a făcut conjunctură 
cu toate forțele de dinafa
ră națiunii, numai și numai 
pentru a-și impune princi-

răbdător 
de o sta

ffer în apărarea 
său și trezind 
dreptate ca în 
însuși, care fără 
fi avut nici un

mirare deci că

piile și dorința de a stă- 
pîni. Așadar, naționalismul 
care dezbină și slăbește 
forțele altor națiuni, vehi
culează și operează cu înal
tul sentiment național, toc
mai pentru că îl cunoaște 
ca fiind cel mai puternic 
sentiment, mai vechi, năs
cut, în conștiința fiecăruia, 
odată cu pămîntul pe care 
te afli. Acest sentiment nu 
poate fi subapreciat, nici 
nu poate fi transformat în 
ură națională sau rasială, 
datorită faptului că a fost 
folosit în scopuri inumane, 
de imediată circumstanță 
de extremiștii și mistifica
torii elementului național, 
încă Eminescu înfiera pe 
acei meteci naționali ca pe 
niște „stîrpituri, patrioți 
de meserie, fără trecut, 
fără tradiții, care fac din 
politică o speculă, un mij
loc de trai, punîndu-se la 
discreția străinilor".

Istoria a înregistrat și e- 
tape crîncene în care aso
ciații arbitrare de moment 
ale unor „apărători" ai so
cietății și poporului au în
călcat drepturile de veacuri 
cîștigate de generații în
tregi. In istorie a existat și 
pericolul de a îngusta sem
nificațiile reale pe care le 
poartă în sine, sentimentul 
și dîrzenia națională, rolul 
lor adevărat în creșterea și 
dezvoltarea unei națiuni.

In toiul marilor frămîn- 
tări sociale ale anilor 1933, 
cînd țara era amenințată 
de barbaria fascistă, cum
păna dreaptă a celor mal 
buni fii ai țării, a arătat în 
ce constă adevăratul patrio
tism și unitatea de neam. 
Subliniind valoarea socială 
și forța de coeziune a aces
tuia din urmă, ziarul pro
gresist „Blocul" scria în 
1933 : „Există exploatarea 
vicleană a simțămîntului 
național, care în forma Iui 
normală, sănătoasă, este un 
sentiment real și legitim al 
poporului, 
colectivități 
tura unui 
rințe și de 
împilărilor 
dinafară, e 
care nu numai că nu exclu
de simpatia frățească cu 
alte popoare, dar o postu
lează".

Politica partidului nostru, 
adînc ancorată în realități
le epocii contemporane, ur- 
mînd căile dezvoltării

conștiința unei 
organice, legă- 
trecut de sufe- 
lupte împotriva 

dinlăuntru și 
un elan creator

.acietății socialiste, aș--' 
loc de frunte și de 
acest sentiment al dr 
de neam. Fără de el, r.-- 
pierde propria noastră 
titate, propriul nostru ~ 
de a fi, în care si p-.i 
care, reușim să înă>ă-n 
România socialistă, țara 
unor oameni în care răz
bate pecetea unui destin, 
încă din începuturi firi 
sfîrșit.

Națiunea socialistă ne cu
prinde pe toți în ritmu ei 
înnoitor, ne tonifică erei ~- 
țele și plăsmuiește r 
gînd și fapte, temeliile 
vieți noi, în care înțeieze-n 
tot, pentru a face tot . ce 
corespunde unei lumi dem
ne și din ce în ce mai b-r.e.

Istoria o facem noi. d* 
aceea nu ne este indiferen
tă și nu putem lăsa nirr r 
din cerințele ei supreme 
care pornesc din ace ași 
sentiment naționaî înălță
tor, care ne unește.

Minunatele cuvinte ale to
varășului Nicolae Ceaușcscu 
adresate inimilor, tinere, cu 
ocazia aniversării a 20 ce 
ani de la inaugurarea pri
melor șantiere naționale, 
ne sînt călăuză. In ele se 
spunea : „Un singur lucru 
nu trebuie să uitați nicio
dată, tovarăși, că sînteți fiii 
unui popor care a devenit 
liber, stăpîn pe destinele 
sale, a unui popor care 
niciodată nu a îngenun- 
chiat și care e hotărît 
lupte pentru victoria 
munismului alături de 
te țările socialiste,
merge cot la cot cu toate 
popoarele spre progresul 
vieții pe planeta noastră-.

Există deci o adeziune șî 
o chemare către marile as
pirații ale patriei socialiste, 
ele cuceresc culme de cul
me sufletească și ne fac 
să fim, odată și încă o dată 
noi înșine, ființa noastră 
națională, de neînvins, de 
neclintit.

Unind trecutul cu prezen
tul, dînd glas acelei puri
tăți reale a sentimentului 
național, înțelegîndu-1 și 
transformîndu-1 pe' măsura 
vremilor noi socialiste, îm
plinim cuvîntul înțeleptu- 

cronicar — care vadea 
„vom fi totdeauna ceea 
am fost și mai mult de- 
atîta".

să 
co- 

toa- 
care

Prof. COSTEA MARINOIU

• O EXCURSIE ORIGINALĂ
Traseul pe care pedalează cei S tineri din județul Olt măaoeri 

aproape 1600 de lan. Bicicletele „Tohan" mere alăturate. Drumul 
este anevoios, dar grupul condu, de profewiral Dobrică I. Gheor- 
ghe este hoUrit să ajungă la țintă. Pentru această călătorie, origi
nală, ținînd seama că ea denășește hotarele țării, tinerii mu antre
nat cu seriozitate tncâ de la sfirjitu! anului trecuL Fiecare mem
bru al „Expediției cicloturistice Oltul" a parcurs pe bicicletă peste 
2 000 lan (turul județului Olt, Slatina—Drăgățani. Slatina—Pitești. 
Slatina—Craiova etc.) Grupul entuziaștilor, salutat la plecare de 
locuitorii orașului Slatina, au cu ei aparate de fotografiat, de fil
mat, tranzistoare. Ei vor reține pe pelicule monumente din această 
pasionantă și originală exenrne.

ION M.ĂRINICA

• DEBUTUL CINECLUBULUI
Casa de cultură a orașului Huși a fost pur șl rimphi 

asaltată. Evenimentul era unic în felul sau : tin Am I cjne- 
club al amatorilor prezenta în premieră filmul de scurt metraj 
„Zidul", emoționantă poveste de dragoste. Scenariul a fost scris de 
studentul ieșean Nicolae Manea, iar regia temnată de Cicerone 
Zbanțu. Rolurile principale sînt interpretate de tinerii Sonia Vida, 
Nicolae Manea și Horia Davidescu.

LAURENȚIU GH. ȘTEFĂNESCU

• VIZITAȚI PARCUL DACĂ TRECEȚI 
PRIN SIMERIA

La Simeria in cel mai interesant parc dendrologic din țară tră
iesc peste 800 de colecții. Printre speciile rare, vizitatorul găsește 
bradul faesonian din China, chiparosul de Nuttka, toreia din Ca
lifornia, magnolia cu frunza gigantică din America de Sud. Parcul 
și serele sînt vizitate anual de peste 100 000 de oameni.

CAROL BORA

• „AMARA '68"
Primul concurs dotat cu trofeul „Amara ’68“ a adus pe scenă 

iubitori ai muzicii ușoare din județul Ialomița. Inițiativa Comite
tului județean pentru cultură și artă și a Comitetului județean al 
U.T.C. S-a bucurat de mult interes. Oaspeți de onoare ai tinerilor 
au fost compozitorul Nicolâe Chirculescu și solista Denis Constan- 
tinescu. Toți participant» au fost răsplătiți cu aplauze.Dar cui îi 
va reveni trofeul ? Juriul decide : locul I — tinerei soliste Con
stanța Barac. locul ÎI — lai Victor Purcărea, locul III — lui Vlad 
Alexandru. Cea mai tînără participantă, Anișoara Filip în vîrstă de 
15 ani, a primit din partea Comitetului județean ai U.T.C. pre
miul de consolare.

OLARU GRIGORE

O ORE PLINE ÎN TIMPUL LIBER
Ce facem azi ? Ce facem mîine ? Sînt întrebări firești la care 

căutăm un răspuns cît mai potrivit. Preferințele tinerilor sînt diver
se de aceea și acțiunile pe care le organizăm trebuie să fie cît 
mai interesante. De apreciere unanimă se bucură serile distractive, 
zilele de odihnă pentru tineret, duminicile cultural-sportive, hore
le, concursurile, dialogurile pe aceeași scenă, concursurile „De- 
buturi“, zilele cîntecului, poeziei, dansului etc. organizate de Co
mitetul județean Dîmbovița al U.T.C. In comunele Runcu, Moro- 
îeni, Brăduleț, Valea Lungă, Bilciurești și în alte locuri, organizațiile 
U.T.C. au urmărit ca programele artistice să contribuie la valori
ficarea folclorului din zonele respective. Recent, în colaborare cu 
alte instituții de cultură, a fost organizat festivalul de muzică ușoa
ră „Tinere speranțe“. La prima etapă au participat 150 de iubi
tori ai acestui gen. Din cei 25 de concurenți prezenți Ia faza ju
dețeană au fost desemnați cîștigătorii: Mariana Mifea — elevă, 
Matilda Stănescu —- laborantă și Ilie Gheorghe — maistru petrolist.

După acest succes, au început pregătirile pentru „Festivalul cîn
tecului, jocului și portului dîmbovițean".

ION DROGUREANU ți VASILE OPRESCU

Aspect din moderna hală a 
mașinilor pentru fabricarea 
hîrtiei, intrată recent în func
țiune la Combinatul de celu

loză și hîrtie-SuceavaGH. GHIDRIGAN

MARATONIST F.T.T.

MICROINTERVIU ■. PERSONAJUL I

UNUI ROMAN PE SCENĂ
I
I pasările dorm in zbor

I
I
iCORNELIA DANTEȘ

I
I
I PEȘTI- VINĂTORI

I

I

I
I

L E
lîngă 
mare 
purta

O SĂRBĂTOARE 
CURIOASĂ

■ ■

FINTINA
Foto; N. CRISTOVEANU

București

rînduri, la 
eșarfe

răgazul să ne răs- 
cîteva întrebări: 
va fi noul Ion ? 
un tiran cît se

BREVIARUL
MUZEUL PADURII“

La 36 de ani de la pre
miera absolută, „Ion", piesa 
lui Mihail Sorbul după ro
manul omonim de Li viu Re- 
b re a nu. va vedea din nou 
lumina rampei pe scena Tea
trului .Barbu Delavrancea". 
între două repetiții, „Ion" 
(tînărul actor Mihai Stan) . 
găsește și 
pundă la

— Cam
— Este

poate de obișnuit, care ajun
ge la acea tărie, încrîncenare 
chiar, îndemnat de setea de 
pămînt. Pentru el pămîntul 
înseamnă demnitate/ este în
săși rațiunea existenței lui, 
iar în momentul în care ca
pătă pogoanele rîvnite, îșl 
regăsește echilibrul sufletesc. 
Numai atunci e în stare să 
dorească, cu adevărat, dra
gostea Florichii, abia atunci 
se simte puternic. Nu uit 
însă nici o clipă faptul că

personajul rămîne în esență 
negativ : pînă și dragostea 
și-o transformă în ticăloșie.

— Va fi un „Ion" de Sor
bul sau un „Ion“ de Rebrea- 
nu ?

— Am rămas total fidel 
textului piesei, dar aceasta, 
fiind o succesiune rapidă de 
tablouri, aș spune aproape 
cinematografice, am căutat 
să-mi îmbogățesc personajul 
cu gînduri, gesturi și senti
mente din roman. L-am fe
rit pe Ion de schemă, de li
nearitate, m-am străduit ca 
el să fie cît mai aproape de 
imaginea pe care publicul 
și-a făcut-o despre personaj.

— Țineți așa de mult la 
Impresia publicului ?

— Da, pentru el joe.

în Elveția a trăit o fe- 
meie-poștaș, care la cea de-a 
70-a aniversare a sărbătorit 
și retragerea din meserie ; 
după 42 de ani de pxactteă. 
In tot acest timp, ea a îm
părțit poșta concetățenilor ei, 
parcurgînd circa 300 444 de t 
kilometri, ceea ce echivalea- * 
ză cu o distanță egală cu de 
șapte ori lungimea ecuatoru
lui.

La Clmpuhmg Mol
dovenesc există un 
muzeu unic în țară : 
,34 u z e u 1 pădurii*, 
cuprinrind o bogată 
colecție de obiecte 
confecționate în în
tregime din lemn.

Începută în 
eu mai mult 
jumătate de 
din inițiativa 
sorului Ion 
reac, colecția 
telor din lemn s-a 
transformat, în 1936. 
în ..Muzeul pădurii". 
In prezent, ea cu
prinde peste 400 de 
exponate. De la cele 
mai mici obiecte de 
uz casnic — ace. lin
guri, piepteni, lopa
tă. greblă, sapă, la
căt etc — șl pînă la

urml 
de o 
secol, 

profe- 
Stefu- 
obiec-

pJux. sanie, car, 
poartl, gard si că
priori de casă, se 
încheagă imaginea 
unei veritabile „cul
turi a pădurii", des- 
făsurind. In cele pa- 
tru mari săli ale mu
zeului, o lume Inso
lită și fascinantă. Di
feritele obiecte c*i 
întrebuințări și de
numiri străvechi te 
întorc cu gîndul cu 
sute de ani în urmă, 
cînd erau mînuite cu 
pricepere de locui
torii de Ia poalele 
Rarăului. Sandul — 
sanie de transportat 
bușteni, cahlăul — o 
unealtă premergătoa
re țapinei, trașc* — 
un strămoș al pînzei 
de gater, se ă un o ale

PPT TCT TT A
FOTO-AMATORULUI

pentru ajustat dra- 
nițe. gealău, ploști, 
cupe și furci orna
mentate fastuos, vîr- 
șe. ostii, budurod 
dintr-un trunchi pen
tru cereaie stau ală
turi de celebra sol
niță din lemn pe 
care e sculptată sce
na uciderii balauru
lui de pe Muncele de 
către voinicul Hălău- 
ceanu și, alături de 
un car uriaș pentru 
transportul butoaie
lor de vin, cu o ve
chime de peste 350 
de ani. Clasificate pe 
meserii și ocupații 
(pescuitul. vânătoa
rea, păstoritul etc.), 
obiectele dezvăluie o 
întreagă istorie a a- 
cestor locuri, ofe
rind, o dată cu va
loarea lor de docu
ment istorico-social. 
Imagini de artă de 
un viu interes. în a- 
fara multitudinii de 
figuri geometrice 
care împodobesc a- 
ceste obiecte, a stili
zărilor florale și zoo
morfe. îritîlnim, în
crustate în lemn, pe 
lîngă scene de vînă- 
toare, de muncă, de 
|oc, interesante stili
zări de figuri uma
ne, asemănătoare ce
lor care apar în pic
tura modernă, cum 
șl acele rozetâ de pe 
porți, lăzi de zestre, 
obiecte de uz casnic 
care atestă existența 
unui cult al soarelui 
al străvechii popu
lații care a trăit pe 
aceste meleaguri. De
senul vegetal plnl- 
form prezintă sur
prinzătoare semnifi
cații, dintre care pre
dominantă este ver
ticalitatea, ascenden
ta — simbol al do
rinței de absolut a 
omului.

DUMITRU 
CHRISTACHE

S-a demonstrat că păsă
rile migratoare. în lungile 
curse pe care Ie întreprind, 
adorm în zbor, timp în ca- 
re-și recuperează parțial 
forțele irosite. Acest fapt a 
fiost dovedit prin atașarea 
unor mici aparate de radio- 
emisie care transmiteau in
formații despre activitatea 
principalelor organe interne 
la pelicani. Din timp în timp, 
pulsul pelicanilor scădea, 
devenind similar cu cel al 
păsărilor adormite. Aceste 
căderi durau de Ia un sfert 
de oră pînă Ia aproape ju
mătate de oră.

Sîntem în plină toamnă, în 
preajma ««ionului rece. Ce 
propun marile case de modă 
din lume pentru toamr.a- 
iama 1968—1968?

• Casele de modă ameri
cane propun un pantalon din 
același material din care este 
confecționată rochia, a cărei 
lungime să depășească cu 
doi-trei centimetri lungimea 
rochiei. La persoanele sub 
20 de ani, toaleta poate fi 
completată cu șepcuță din a- 
celași material.

• Pentru orele de servi
ciu, pentru vizite, creatorii 
de mode londonezi propun 
veste lungi de lină sau fire 
sintetice, la două 
care se asortează

aceeași culoare ee pot fi 
purtate și ca turbane.

• Pentru sezonul rece, ex
pozițiile de modă organizate 
la Moscova recomandă ciz- 
mulițe lungi pînă peste ge
nunchi, scurte din blană na
turală sau artificială și ru- 
băști din blană, însoțite de 
căciuli care le imită pe cele 
căzăcești.

• Toaletele de seară nu 
cunosc schimbări esențiale, 
dar unele inovații se fac 
simțite. în primul find, în 
special seara, nu se mai re
comandă mini-jupa. Apoi, 
rochiile de seară sînt cîm- 
pul Cel mai vast, lăsat liber 
fanteziei creatoare. Sînt pro
puse materialele cele mai ne
obișnuite. La Roma, de pildă,

s-au pus în vînzare pe 
rochiile din foiță, de 
efect, dar care se pot _ 
o singură dată, și rochii de 
seară întocmite dintr-o mul
țime de plăcuțe metalice, de 
cele mai diverse forme, prin
se între ele prin lăntișoare.

Desigur că actualul sezon 
nu este lipsit de unele exa
gerări ca, de pildă, rochiile 
de seară complet transparen
te propuse de o casă de 
mode din America Latină.

Că întotdeauna, însă, apre
cierea, gustul și personalita
tea fiecărei femei, inspirate 
de sugestiile creatorilor de 
modă, sînt cele care decid în 
uit’mă instanță.

în Oceanul Indian trăiește 
un pește de 20 de centimetri 
lungime, peștele-vînător, ca- 
re-și împușcă prada de pe 
ierburile marine. Dacă vreun 
gîndăcel se așează pe o 
plantă din apropiere, peștele- 
vînător aruncă cu o mare 
precizie o picătură de apă, 
care zăpăcește insecta și o 
răstoarnă în apă. Jawanezii 
țin asemenea pești în bazine 
speciale. în care organizează 
concursuri cu pariuri ne sea
ma acestei îndeletniciri puțin 
obișnuită la un pește.

Ctteva combinații de culori, mai puțin obișnuite 
propuse de creatorii de modă ai casei Cardin 
(Paris). Rochiile sînt însoțite pe dedesubt de pan
taloni lungi, care se continuă cu cizme. De notat 
reapariția cu actualitate în modă a mănușilor pînă 

aproape de umăr

Fiecare zi d® 29 februarie 
se serba în Anglia cu deo
sebit fast. Un act parlamen
tar scoțian din anul 1298 a 
stabilit că orice fată, indife
rent de situația ei socială, 
putea să declare dragoste 
băiatului ales. Acesta, în ca
zul în care nu avea alte o- 
bligații, trebuia să o ia în 
căsătorie, sau să se elibe
reze, plătind o anumită des
păgubire. Aceste „candidate 
la măritiș" au existat pînă 
în secolul al 17-lea. Intenția 
lor era cunoscută chiar după 
felul în care se îmbrăcau : 
ele purtau pe dedesubt o 
fustă de un roșu aprins, al 
cărei tiv trebuia să se vadă 

din rochie.
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Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, va face o vizită oficială

in unele țări din America Latină
Răspunzînd invitațiilor trans

mise de guvernele unor state din 
America Latină, ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mă- 
neseu, va efectua în cursul luni
lor octombrie-noiembrie a.c. o 
vizită oficială în mai multe țăn 
latino-americane, între care : 
Mexic (11—17 oct.), Columbia, 
(17—20 oct). Venezuela (20-25

oct.), Chile (25—30 oct.), Ar
gentina (30 oct. — 4 noiembrie) 
și Uruguay (4—6 noiembrie).

Cu prilejul vizitei în aceste 
țări, ministrul afacerilor externe 
va purta discuții cu reprezentan
ții guvernelor respective privind 
dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor între România și țările A- 
mericii Latine.

Primire la C. C. al

în cursul zilei de ieri, tovară
șul Ion Iliescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C. ministru pentru 
problemele tineretului, împreu
nă cu Vasile Nicolcioiu, secretai 
al C.C. al U.T.C., au primit de
legația Uniunii Tineretului De 
mocrat din Suedia (S-S.U.) con
dusă de Leif Andersson, mem

Cu prilejul celei de-a XlX-a 
aniversări a proclamării Republi
cii Democrate Germane, luni di
mineața, Ewald Moldt, ambasa
dorul R. D. Germane la Bucu
rești, a depus coroane de flori 
la Monumentul Eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism și la Mo
numentul Eroilor Sovietici.

★
L« invitați» Consiliului Con

trai al Sindicatelor din U.R.S.S., 
luni la amiază a părărit Capita
la, îndreptîndu-se spre Moscova, 
o delegație a Consiliului Central 
al Uniunii Cenerale a Sindicate
lor din România, condusă de to
varășul Gheorghe Apostol, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Din delegație fae parte tovară
și Constantin Drăgan, prim-vice- 
președinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., Ion Tănăsoiu, șeful 
Secției Relații Internaționale, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al Consiliului Centra) 
al U.G.S.R.

în aceeași ai, delegația a 
aosit la Moscova. La aero
portul Seremetievo, membrii 
delegației au fost întâmpinați 
de A. N. Șelepin, președintele 
Consiliului central al sindica
telor din U.R.S.S, B. A. Ave
rianov, șeful secției relații in
ternaționale a G.C.S., A. P. 
Tokarski, șef de sector la 
G.a.s.

ACCIDENT DE

U. T. C.

bru al Comitetului Executiv al 
S.S.U., care la invitația C.C al 
U.T.C. efectuează o vizită în 
țara noastră.

In cadrul întâlnirii, desfășurată, 
într-o atmosferă prietenească, s-a 
realizat un util schimb de păreri 
asupra unor probleme de interes 
comun.

La invitația conducerii Mini
sterului Energiei Electrice, între 
30 septembrie și 6 octombrie a.c. 
o delegație condusă de Moha
med Zahiri, adjunct al ministru
lui energiei și apelor din Iran, 
a făcut o vizită în țara noastră. 
Oaspeții au vizitat Combinatul 
metalurgic Reșița, Șantierul hi
drocentralei de la Porțile de Fier, 
Centrala electrică de termoficare 
de la Craiova, Hidrocentrala de 
pe Argeș, întreprinderi agricole 
de stat.

Luni dimineața, în sala mică 
a Palatului Republicii Socia
liste România, au început lu
crările Simpozionului „Utili
zarea gazelor în industria chi
mică", organizat de țara noas
tră sub egida Comisiei Econo
mice pentru Europa a Organi
zației Națiunilor Unite.

La lucrări participă peste 
80 de specialiști din țări mem
bre ale Comitetului de Gaze al 
C.E.E. : Anglia, Austria, Bel
gia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Finlanda, Franța, R. F. a Ger
maniei, Italia, Iugoslavia, 
Olanda, Polonia, România, 
Spania, Suedia, Turcia, Un
garia și Uniunea Sovietică. 
Participă, de asemenea, invi
tați din R.D. Germană.

★

Luni după-amiază a sosit în 
Capitală, principesa Christina a 
Suediei, care face o vizită în țara 
noastră, cu prilejul organizării la 
București a Expoziției industriale 
suedeze.

(Agerpres)

CALE FERATĂ

PE LINIA BLAJ—TEIUȘ
!n atoa de T octombrie ax., 

tn jurul orei «. a a'.ut loc un 
grav accident da cale feratâ pe 
linia Blaj-Teiuț.

Trenul accelerat 303, venind 
de la București »-a ciocnit în
tre halta Bucerdea șl stația 
Crăci unei cu trenul cursă 3 340 
oare se îndrepta spre stația 
Blaj.

In urma accidentului și-au 
pierdut viața 22 persoane, nu
meroși alți călători fiind ră
niți.

S-au luat toate măsurile ne
cesare pentru a se acorda aju

torul de primă urgență și în
grijirea răniților.

La locul accidentului s-au 
deplasat tovarășii Virgil Tro- 
fln, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.G.R., Florian D&nălache, mi
nistrul căilor ferate, Petre 
Blajovici. ministrul muncii, 
George Homoșteanu. prim-se- 
cretar al Comitetului Județean 
Alba al P.C.R.

A fost instituită o comisie 
guvernamentală pentru cerce
tarea cauzelor accidentului.

DIN PARTEA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN Șl A CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Con
siliul de Miniștri al Republicii Socialiste România exprimă 
condoleanțe familiilor celor ce și-au pierdut viața în tragicul 
accident de cale ferată care a avut loc tn ziua de 7 octombrie 
a.c. pe linia Blaj-Teiuș.

BREVIAR
• La Ciudad de Mexico 

i-a anunțat că toate biletele 
tpentru ceremoniile de deschi
dere și închidere a Jocuriloi 
Olimpice au fost vîndute.

• Un număr ide 55 de țări 
vor fi reprezentate la probe
le de natație și sărituri de la 
trambulină- Listele cu înscri
erile individuale au fost în
chise, dar numele sportivilor 
participanți nu vor* fi pu
blicate decît peste cîteva zile

• înainte și după fiecare 
antrenament efectuat pe pis-

OLIMPIC
ta velodromului olimpie de 
la Mixhuca, cicliștii sînt su
puși unei electrocardiograme. 
Cinci medici mexicani sînt 
detașați numai pentru acest 
serviciu, pe întreaga durata 
a Olimpiadei.

• Fericită sau nefericită ?... 
Atleta Lia Louer Hinten, de
ținătoarea recordurilor Olan
dei în probele de 400 m. plat 
și 80 m. garduri și care tre
buia să reprezinte culorile 
țării ei la Ciudad de Mexico, 
a fost scoasă din lotul olim
pic de comisia medicală a 
Comitetului olimpic olandez. 
Medicii au descoperit că Lia 
Lauer Hinten, căsătorită de 
patru ani, se află în aștepta
rea unul... eveniment fe
ricit.
• Echipa de fotbal a 

Franței, una dintre fa-

vorltele turneului olimpie, 
a susținut un meci de 
verificare la Ciudad de 
Mexico în compania selec
ționatei Etiopiei. Victoria 
a revenit reprezentanților 
cocoșului galic cu scorul de 
8—1.

• Lista înscrierilor la 
turneul de box s-a În
chis. Un număr de 344 
puglliștâ din 70 de țări 
vor disputa 328 de meciuri. 
Cu toate acestea, este nesi
gură participarea a trei bo
xeri belgieni și doi din Re
publica Dominicană, care nu 
au sosit încă tn satul olim
pic, ceea ce ar putea reduce 
lista particlpanților la 399 
sportivi.

• 256 DE GIMNAȘTI — 141 
bărbați șl 115 femei — repre
zentând 31 de țări s-au în
scris pentru probele de gim
nastică ale Jocurilor Olimpi
ce. Un caz curios : trei frați 
vor lua parte la aceeași com
petiție : polonezii Wilhem, 
Mikolas și Sylwester Kubika. 
Trei șanse în loc de una

pentru o medalie olimpidU. 
familială.
• Majoritatea sportivilor, 

oficialilor și ziariștilor au 
cunoscut prima lor experi
ență de ploaie mexicană in 
cursul zilei de duminică. O 
Furtună puternică, dar de 
icurtă durată, s-a produs In 
zona satului olimpic în orelo 
după-amiezil. Ploaia a făcut 
un zgomot atît de mare pe 
acoperișul metalic al centru
lui de presă, ineît reporterii 
au trebuit să strige unii la 
alții pentru a se putea face 
auziți.

• Un număr de 7 297 spor
tivi din 100 de țări au sosit 
pînă în prezent la Ciudad de 
Mexico, ceea ce reprezintă un 
record olimpic și primul în
registrat la actuala ediție a 
Olimpiadei. Reprezentanți ai 
altor 19 țări sînt așteptați să 
sosească pînă la 12 octom
brie, data deschiderii Olim
piadei.

FLACĂRA OLIMPICĂ A AJUNS

PE PĂMÎNTUL MEXICAN
(CORESPONDENȚA DE LA TRIMIȘII AGERPRES)

Intr-o atmosferă de sărbătoa
re, în prezența a mii de spec
tatori, flacăra olimpică a ajuns 
duminică după-amiază pe pămîn- 
tul mexican, după ce timp de 
șase săptămîni a urmat ruta isto
rică a lui Cristofor Columb spre 
continentul american. Aprinsă la 
23 august pe muntele grec 
Olymp, flacăra olimpică a sosit 
în portul Vera Cruz, la bordul 
navei mexicane „Durango*. La 
ora 15,55 (ora locală), nava a an
corat în rada portului Vera Cruz, 
de unde 17 înotători au predat-o 
din mînă în mînă pînă a ajuns 
la chei, unde a fost înmînată pre

ședintelui Comitetului olimpic 
mexican, Pedro Ramirez Vasquez. 
Pe stadionul local, în fața a peste 
30 000 de spectatori, a avut loc 
un mare „festival al culturii", 
după ce fondistul mexican Ra
mon Pluriel a străbătut cei 7 km 
care despart portul de stadionul 
din Vera Cruz. Apoi flacăra o- 
limpică a fost transportată la pa
latul municipal, unde a fost pla
sată în balconul principal de ac
trița greacă Maria Nalcolyo, ace
eași persoană care a aprins-o 
pentru prima oară pe muntele 
Olymp.

SPECTATORS, CÎND ALERGI SPRE GIULEȘTI...
Duminică, cu prilejul partidei Rapid—F.C. Argeș am fost 

martorii unor situații care — pentru a cîta oară ! — pun sub 
semnul întrebării capacitatea clubului Rapid de a asigura pe 
stadionul Giulești condiții corespunzătoare pentru desfășurarea 
partidelor de categoria A.

Citeva mii de spectatori au rămas pe dinafară, forțînd por
țile (imaginea alăturată e concludentă). Alte mii profitând de 
absența unor măsuri de ordine ferme, au escaladat gardurile 
s-au adunat în spatele tribunei unde nu este peluză. Mulți, 
foarte mulți, ca să poată privi partida s-au cățărat în pomi, pe 
stîlpi, expunîndu-se pe ei și pe ceilalți spectatori la accidente. 
Cea de a doua imagine — un spectator căzut dintr-un copac, 
din fericire fără consecințe prea grave — o considerăm un 
avertisment pentru cei excesiv de pasionați. Pînă cînd clubul 
Rapid și Federația de specialitate se vor decide — sperăm — 
să ia măsurile ce se impun — temperați-vă pasiunea, dați do
vadă de spirit de disciplină și ordine. Fiindcă, chiar dacă e 
vorba de fotbal, care se joacă cu membrele inferioare, cunos
cutul proveTb rămîne valabil : unde nu-i cap, vai de picioare ’

foebal
In europa

• R. S. CEHOSLOVACA
— O etapă săracă, foarte
săracă în goluri : 11 în
douăsprezece meciuri. „Ulița 
cehă" — dovadă că apără
rile sînt foarte bune — nu 
se deschide atît de ușor. în 
clasament conduc, aupă 5 
etape, două echipe : Slovan- 
Bratislava și Spartak Trnava 
(8 puncte).

• IUGOSLAVIA: O sin
gură victorie în deplasare, 
aparținînd echipei Dinamo- 
Zagreb, două meciuri e- 
gale.

Goluri multe — 30. Fotbal 
de calitate. Trei echipe, cu 
11 puncte, în fruntea clasa
mentului — Dinamo, Mari- 
bar, Velez Sarajevo.

• ITALIA s Performera e- 
tapei — Cagliari — învingă
toare cu 6—1 în deplasare 
la Varese — s-a instalat în 
fruntea clasamentului. Due
lul „beton" —- joc ofensiv, 
deschis, continuă. Cagliari
— reprezentanta jocului 
deschis — rezistă deocam
dată cu brio.

• POLONIA : Goluri mul
te în etapa a IX-a. Gazdele 
au învins — cu excepția e- 
chipei Wroclav, care a pier
dut pe teren propriu — la o 
diferență de 2—3—4 goluri. 
Au adversarii noștri de 
miercuri apetitul deschis 
pentru goluri multe ? Vom 
vedea.

• PORTUGALIA : Benfica, 
tn mare formă, a învins cu 
4—0 pe Leixoes. în rest, re
zultate strînse. O alta re
marcă. După 8 etape Ben
fica n-a reușit să se „des
prindă" de Academica cu 
care împarte, prin golave
raj, locul 1.

• ELVEȚIA : O echipă — 
Lausanne — domină cam
pionatul. După 7 etape, to
talizează 12 puncte și du
minică a obținut o nouă vic
torie.
* Adversarii noștri în pre
liminariile campionatului 
mondial — Portugalia si El
veția — n-au probleme 
dupâ cum se vede, în legă
tură cu forma jucătorilor.

„OMUL FĂRĂ VÎRSTĂ
PENTRU FOTBAL

Arena sportivă a Aradului — 
și prin ea, gestul ampliffcîn- 
du-se, a întregii țări — a trăit 
duminică un act dureros. Inima 
lui Iosif Petschovschi, omul care 
a slujit-o cu marele său talent 
și cu marea sa modestie, a în
cetat să mai bată. Ca unul 
care l-a cunoscut ani de zile, 
care l-a stimat și iubit ca toți 
cei care l-au văzut juclnd sau 
an jucat alături de el, ION 
VOINESCU ne-a trimis citeva 
rînduri care evocă figura unuia 
dintre cei mai mari fotbaliști ai 
noștri.

„Privesc pentru a nu știu 
cîta oară fotografia : este chi
pul omului fără vîrstă pentru 
fotbal, a bunului meu prieten, 
Peci. Chipul prietenului tuturor 
celor ce-au îndrăgit fotbalul. 
Omul care a dăruit fiecăruia 
dintre noi o flacără din pasiu
nea lui fără margini, dedicată 
miraculosului stadion. îi privesc 
ochii ca de atâtea alte ori și-i 
înțeleg dorința, poate ultima, 
dar și cea dintâi. In ea deslu
șesc sensul întregii lui existente: 
sportiv desăvîrșit, prieten de
votat, pentru cei de-o seamă, 
pentru cei mal tineri, care s-au 
hotărît să pășească pe drumul 
marii lui pasiuni.

Privesc pentru a nu știu cîta 
oară rîndurile ce înconjoară 
chipul prietenului meu și toată 
ființa mea refuză să creadă. 
Omul care a fost Iosif Petschov- 
schi ne-a părăsit. Mereu tână
rul „Peci", omul fără vîrstă. a 
fost răpus pe cînd mai era încă 
foarte tânăr.

O asemenea despărțire îți pa
ralizează pînă și amintirile. 
Mi-a fost coleg de echipă, mi-a 
fost un mare prieten. Sînt să
race cuvintele pe care le poți 
spune la despărțirea de un om 
cu o personalitate distinctă așa 
cum a fost maestrul emerit al 
sportului Iosif Petschovschi*.

Meciul Rapid — U.T.A., a- 
nul acesta, pe Republicii. . 
Nelipsit, în ultima vreme, 
de pe banca antrenorilor ară- 
dani, Ia iiecare joc, o inimă 
a trăit intens fotbalul: 

Petschowschi.

AU DOBORÎT 

POPICĂRIILE

Șl NU... POPICELE I
în frumosul oraș al Sălajului, 

Șimleul Silvaniei, sportul popi
celor a avut, pînă nu demult, 
foate mulți simpatizanți. Popi- 
căria orașului, situată în plin 
centru, era locul preferat de 
întîlnire a numeroși tineri spor
tivi, în medie 40 în fiecare 
seară, care își disputau aici cu 
ardoare rivalități devenite tra
diționale. Ba, mai mult, aici se 
desfășurau chiar competiții de 
nivel județean, cupe locale și 
etape de campionat.

Despre toate acestea, astăzi, 
nu se mai poate vorbi pentru 
simplul motiv că popîcăria nu 
mal există. Există ea, dar prin 
voința și aprobarea consiliului 
popular orășenesc această bază 
sportivă s-a metamorfozat în... 
depozit de mobilă.

Ce vor face, de-acum înainte, 
tinerii sportivi al orașului ?

Nu vă faceți griji ! Nu-i po- 
picăria, se duc și ei la Club. 
Șimleul are doar un club dintre 
cele mai atrăgătoare și mai 
bine dotate. Sînt aici nu mai 
puțin decît patru mese de te
nis, aproape 30 de mese de sah 
etc. îneît șl pasiunile sportive 
pot găsi aici satisfacții. Așa 
a-au gîndlt și tinerii, numai că 
necazul de-alcl începe : clubul 
orașului a fost transformat, șl 
el tot în depozit, de... mobilă. 
Aceeași mînă de „gospodar" a 
stivuit tot pînă la tavan, dula
puri, studiouri, scaune...

Ca un făcut, tinerii din Șim- 
leu nu pot apela nici la spiritul 
de colegialitate al tinerilor din 
alte localități ale județului^ Nu 
pentru că le-ar fi teamă de un 
refuz, ci pentru că și aceștia, la 
rîndul lor, întâmpină aceeași 
solicitudine din partea organe
lor locale.

La Zalău popîcăria, de ase
menea excelentă, a devenit pes
te noapte, atelier. La Jibou fru
mosul club al tineretului care 
avea pe lîngă popîcăria cu două 
piste și instalația de întoarcere 
a bilelor, mese de șah și tenis 
și-a închis șl el porțile : pro
prietarul localului, îi caută o 
altă... destinație.

Să nu fi auzit oare organele 
locale din Sălaj că în privința 
conservării șl utilizării bazelor 
sportive s-au adoptat niște legi 
valabile pentru toată țara ? în 
caz că asta-i explicația ciuda
telor metamorfoze nu rămîne 
decît un remediu : să-și plece 
auzul la cerințele tinerilor, al 
iubitorilor sportului. Că tot ar 
pricepe că e nevoie să acțio
neze rapid.

VIOREL RABA
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—
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(Urmzirs din pag. l-a) 
fondul problemei, aceeași situ
ație am întâlnit-o și la Recaș, 
Giulvaz, Diniaș. Sînmihaiu- 
Român și în alte sate. Cu ul
timele trei promoții. 500 de ti
neri din satele din jurul orașu- 
11 Timișoara au absolvit cursu
rile liceelor din Peciu Nou. 
Recaș și Jimbolia. Si cifra ar 
trebui rotunjim cu alte citeva 
zeci de absolvenți ai școlilor 
medii tehnice agricole pentru 
care ni are nimeni o evidență 
prea clară. In schimb. în 21 co
operative agricole din județul 
Timiș — ta care am efectuat 
un sondaj, — din 350 de cadre 
de conducere doar 25 au studii 
corespunzătoare .de nivel me
diu.

Ce se întâmplă ? In ordinul 
195 din 6 august a_c.. adre
sat uniunilor județene. Uniunea 
Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție constată 
că : „numărul absolvenților 
școlilor și liceelor agricole (ab
solvenții liceelor teoretice nici 
nu sînt luați, in atenție) care 
se încadrează în cooperative in 
fiecare an este foarte redus si 
ca urmare un număr foarte 
mic de funcții de brigadieri, 
contabili, șefi de echipe speci
alizate, valorificatori etc. sînt 
ocupate de oameni cu pregătire 
necorespunzâtoare“. Și mai de
parte : „Uniunile județene cit și 
consiliile de conducere ale 
C.A.P. tratează cu multă ușu
rință promovarea în funcții co
respunzătoare a cadrelor cu 
Fregătire medie de specialitate, 
n malte cooperative nu se 

acordă burse pentru pregătirea 
cadrelor proprii în licee și 
școli profesionale1*.

Sau o altă constatare a foru
lui citat. „Unii absolvenți ai li
ceelor de specialitate agricolă 
care au venit să lucreze în co- 
perative nu s-au bucurat de 
sprijinul necesar al consiliilor 
de conducere, fapt care a de
terminat fluctuația mare în 
rîndul acestora". Cei care au 
formulat aceste constatări au 
tras sau ar trebui să tragă și 
concluziile ce se impun la lec
tura lor.
UNDEVA TREBUIE SA AIBA 

Șl CERCUL UN CAPĂT
„Toți copiii au privirile în

dreptate spre oraș", o idee des
prinsă din discuțiile avute aici. 
Și este firesc să fie așa. De
pinde ce sînt ajutați să vadă în 
oraș. Loc de ușoară căpătuială 
sau centru de cultură și civi
lizație, model la nivelul căruia 
trebuie ridicat satul.

Ca întotdeauna an număr 
mare de fii de săteni merg la 
oraș. E un proces firesc — 
agricultura modernă eliberează 
forță de muncă. Dar, dintotdea- 
una în multe cazuri după 
ce primesc laurii celor mai 
înalte școli - fiii di ță

rani se întorc în sat Și 
nu numai ei vin aici. Transfor
marea socialistă a satului, pro
ducția agricolă, are nevoie de 
contingente din ce în ce mai 
numeroase de oameni cu înaltă 
calificare.

— Ce ar fi putut face fata 
mea în sat ? își pune întrebarea 
Petac Raivoi, din Rudna. Cre
deți că nu aș fi vrut să o 
știu lîngă mine ? Mamă-sa e 
bolnavă și nici eu nu mai mă 
simt tânăr.

— Nu numai absolvenții de 
liceu, dar nici cei buni care 
termină școala generală nu ră- 
min in sat — ne relatează Io
sif Helor, tot din Rudna. 15—20 
ia sută din brațele de muncă 
ale satului fac naveta. Copiii 
pleacă pentru că nu-și găsesc 
de lucru în comună. Pare cu
rios dacă ținem seama de fap
tul că avem o cooperativă a- 
gricolă mare. cu peste 2000 
hectare teren arabil, cu ferme 
de peste 600 de taurine. 2600 o- 
vine, unitate care nu-și poate 
realiza planurile tocmai dato
rită lipsei unor oameni pri- 
cepuți. a forței de muncă în ge
neral

— Care credeți că va fi vii
torul ? am întrebat.

— Greu de spus. Tineretul a 
plecat și pleacă. Cauza ? Ziua- 
muncă a fost plătită anul tre
cut — pe lîngă produse — doar 
cu 6 lei. înțelegeți de ce avem 
numai brigadieri cu șapte clase 
și de 35-40 de ani ?

In aceste posturi — este de 
părere primul interlocutor — în 
urma unei instruiri de scurtă 
durată, absolvenții de liceu ar 
putea să lucreze cu rezultate net 
superioare. Dar ei nu rămîn în 
cooperativă, pentru că e slabă, 
iar cooperativa nu.se poate ri
dica decît cu oameni instruiți. 
Undeva trebuie să aibă și cer

bul ăsta un capăt.

PARADOXUL DE LA PECIU
Peciu Nou are o cooperativă 

agricolă puternică, cu venituri 
mari — peste 13 000 000 lei în 
anul trecut, iar valoarea zilei- 
muncă a depășit 24 lei. In sat 
există un I.A.S., o moară, I.M.A. 
aici își au unități cooperația de 
consum și meșteșugărească. Un 
cîmp larg de activitate pentru 
absolvenții de liceu. Și totuși ei 
pleacă. Un caz. în aparență 
paradoxal. Nu numai pentru că 
în locurile de muncă ce solicită 
pregătire cel puțin medie sînt 
încadrați oameni fără școală. La 
Peciu Nou vin însă din Timișoa
ra — dimineața cu trenul și 
pleacă după-amiaza — un nu
măr de oameni care lucrează 
aici în munci ce solicită pregă
tire medie. Iată de ce în timp ce 
un număr de fii ai satului plea
că să lucreze la Timișoara, se
cretara școlii — o timișoreancă 
— face aici serviciu de cîțiva 
anL

— De ce se întâmplă așa T
— Concepția stereotipă a țăra

nului : „Copii noștri să trăiască 
altfel" — își spune părerea me
dicul uman din Peciu Nou. Eu
genia Pătru — împreună cu in
fluența exercitată de scăderea 
considerabilă a prestigiului mun
cii celor de la sate într-o anu
mită perioadă, sînt lucruri rea
le de care trebuie să se tină 
seama. Dar cu aceeași cinste 
trebuie să recunoaștem că în sat 
nu există o preocupare specială, 
coordonată pentru a lărgi con
tingentul intelectualității sătești 
cu absolvenți de liceu.

— Avînd liceu în comuna, de 
ce totuși nu ați angajat econo
miști de fermă din rîndul absol
venților ? l-am întrebat pe di
rectorul I.A.S.-ului.

— Cauza trebuie căutată, cred, 
în faptul că între liceu și între
prinderea noastră nu există nici 
un fel de legătură. Noi nu ara 
mers la liceu să le vorbim absol
venților despre perspectiva de 
a lucra la ferme, dar nici con
ducerea liceului nu a făcut-o. 
Și poate este explicabil. Mereu 
sînt grăbiți, așa este naveta.

CHEIA PRO3LEMEI 
E TOT ÎN SAT

— Să se creeze un oficiu, de 
genul celui de repartizare a for
țelor de muncă, care să pună 
la dispoziția tinerilor o amplă 
informație despre locurile de 
muncă din sat.

— Există impresia că pentru 
a conduce o cooperativă trebuie 
să fii numai practician sau în 
orice caz cu tâmplele ninse de 
ani. Absolvenții de licee agri
cole, ar putea ajunge președinți 
dacă ar fi promovați cu mai 
mult curaj în funcția de briga
dieri, contabili, valorificatori.

Ordinul pe care l-am citat, 
conchide cu dispoziția pentru 
încadrarea în producție, în coo
perativele agricole, a tuturor ab
solvenților școlilor tehnice agri
cole din acest an și întocmirea, 
la biroul executiv al uniunilor 
județene a unui plan de îmbu
nătățire a structurii de pregătire 
profesională a cadrelor de con
ducere și tehnico-administrati- 
vă. Opinii, dispoziții. Ne între
băm însă de ce Uniunea Națio
nală nu merge mai departe. De‘ 
ce nu stabilește o schemă de 
funcții în C.Ă.P. care să pre
vadă studiile medii obligatorii 
necesare ?

Rîndurile de față le-am scris 
nu cu intenții de a milita 
pentru locuri de muncă călduțe 
pentru absolvenții de liceu ci 
tocmai pentru dezvoltarea 
cooperativelor agricole, agricul
tura în general, satul contempo
ran trebuie slujit de oameni cu 
calificarea tot mai ridicată. Cu 
siguranță aici „băteau" și gîn- 
durile oamenilor din Peclu-Nou 
atunci cînd au hotărît să ridice 
cu forțele lor liceul din sat.



Deibaterile din Adunarea
Generată

NEW YORK 7 — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io
ne scu, transmite: Ședințele 
plenare ale Adunării Gene
rale a O.N.U. continuă să fie 
consacrate dezbaterilor gene
rale.

Luînd cuvîntul în ședința 
de luni dimineață, ministrul 
de externe al Franței, Michel 
Debre, s-a referit pe larg la 
necesitatea întăririi și sporirii 
eficienței O.N.U, „Organizația 
Națiunilor Unite — a declarat 
el — a fost creată și trebuie 
să existe pentru a asigura pa
cea între state, determinind 
respectarea suveranității celor 
slabi de către cei puternici și, 
in acest scop, pentru a inspira 
și impune respectarea legii 
internaționale — garanția li
bertății popoarelor și oame
nilor".

Cuvîntarea șefului delega
ției franceze s-a axat în con
tinuare pe problemele „respec
tării drepturilor popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta". 
„Respectării legii internațio
nale", „sprijinirii eforturilor 
țărilor în curs de dezvoltare" 
și „necesității dezarmării" 
Referindu-se în legătură cu 
prima problemă, la războiul 
din Vietnam, Michel Debre a 
subliniat că aceasta „demons
trează dificultatea pentru un 
popor de a-și hotărî singur 
propriul său regim, la adăpost 
de ingerențele străine". El a

aO.HH.
arătat că numai prin respecta
rea acordurilor de la Geneva 
cu privire la Vietnam se pot 
găsi bazele unei reglementări 
durabile a acestei probleme". 
In legătură cu războiul bia- 
frez, șeful delegației franceze 
și-a exprimat părerea că „a- 
ceastă problemă dureroasă 
poate fi reglementată numai 
printr-o soluție care să țină 
seama de personalitatea in
contestabilă a acestui popor

Subliniind că Franța se pro
nunță pentru „o dezarmare 
autentică care să țină seama 
de securitatea tuturor și nu 
numai a unora", Michel Debri 
a arătat că „dezarmarea tre
buie să aibă in vedere in pri
mul rind arsenalele militare 
existente" și că „ea trebuie să 
fie însoțită in același timp de 
o dezarmare convențională 
profundă".

Referindu-se la problemele 
europene, șeful delegației fran
ceze a arătat că „Europa are 
nevoie de destindere, de o des
tindere profundă și durabilă 
— poartă necesară spre coope
rare și înțelegere. Fiecare țară, 
conștientă de partea sa de res
ponsabilitate trebuie să con
tribuie la edificarea destinu
lui nostru comun.

Au mai luat cuvintul fn șe
dința de luni dimineața, re
prezentanții Etiopiei ți Maro
cului.

Peste 700 de studenți au 
participat duminică la o de
monstrație in apropiere de 
Tokio. In timpul căreia au 
cerut evacuarea bazei mili
tare americane de la Ta- 
etukawa. In timp ce demon
stranții se apropiau de in
trarea principală a bazei a- 
mericane. politia a interve
nit cu brutalitate pentru a-i 
Împrăștia. Numeroși stu
denți au fost arestați.

„BILANȚ" LA UNIVER

SITATEA COLUMBIA

ÎNTREVEDERILE

Comunicat româno 
belgian

BRUXELLES 7 (Agerpres). — 
La încheierea vizitei în Belgia 
a ministrului comerțului exterior 
ol României, Gheorghe Cioara, 
a fost dat publicității un comu
nicat comun în care se spune 
că, în timpul convorbirilor de la 
Bruxelles, miniștrii comerțului 
exterior ai celor -două târî au 
constatat că în ultimii ani schim
burile comerciale între România 
și Belgia s-au dezvoltat într-o 
măsura considerabilă. Volumul 
schimburilor a crescut sensibil 
în 1967 fără de 1966, această 
tendință ccnfirmîndu-se și în 
1968. Cele două părți — cretă 
comunicatul — se vor strădui 
să amelioreze balanfa comer
cială dintre țările lor.

Comunicatul apreciază că a- 
cordul comercial dintre Româ
nia și țările Beneluxuiui, semnat 
cu prilejul vizitei, ca și acordul 
de cooperare economică și teh
nică dintre Belgia și România, 
semnat !a 16 septembrie 1968 
la București, constituie temelii

solide, susceptibile să dea un 
nou impuls dezvoltării relațiilor 
economice și comerciale între 
cele două țâri.

Miniștri au convenit sâ reu
nească comisia mixtă la Bruxel
les, la o dată ce va fi stabilită 
ulterior. Ei ou constatat, de ase
menea, că ar fi de dorit ca co
misia mixta prevăzută de acor
dul comercial dintre România 
și țările Beneluxuiui sâ se reu
nească în termen scurt în vede
rea stabilirii listelor de mărfuri 
pentru anul 1969.

Comunicatul subliniază în în
cheiere câ vizitele și convorbi
rile oaspetelui român s-au des
fășurat într-o atmosferă de cor
dialitate și într-un spirit de co
operare pozitivă.

La 7 octombrie, ministrul 
român Gheorghe Cioară, a 
părăsit Bruxelles-ul plecînd 
spre Olanda într-o vizită 
oficială.

Ministrul afacerilor externe 
al României, Comeliu Mănes- 
cu, șeful delegației române la 
cea de-a 23-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a a- 
vut la New York, noi în
trevederi consacrate schimbu
rilor de păreri în legătură cu 
principalele probleme ale vie
ții politice internaționale în
scrise pe ordinea de zi a se
siunii.

Un astfel de schimb de pă
reri a fost prilejuit de pildă, 
de dejunul oferit de ministrul 
de externe al U.R.S.S., A. Gro- 
mîko, în onoarea șefiilor de de
legații ale unor țări socialiste 
membre ale O.N.U., la care a

participat și șeful delegat e: 
române.

De asemenea, mtn-strul ce 
externe al Romirue: a avut in 
ultimele ziie intrevecerl cu 
ministrul alaoerGor externe al 
R.A.U.. Mahraoud Read, minis
trul afacerilor externe al Ira
kului, Abdul Karim al-Sbei- 
kh’Ț. secretarul ce scat per.'., u 
afaceri externe al Iugoslaviei. 
Marko Nikezxd, ministrul de 
externe al Franței. Michel De
bre. ministrul ce externe al 
Voltei Superioare. Mallck Zo- 
rome. Co.norbit 2e prilejuite 
de aceste înueveceri s-au refe
rit la lucrările Adunării Gene
rale a O-N.U. precum și la di
fer.te aspecte ale relațiilor bi
laterale.

Conducerea Universității 
Columbia a dat publicității 
raportul Comisiei instituite 
să studieze cauzele manifes
tațiilor Studențești de la a- 
ceasti universitate, din lu
nile aprilie și mai. cind s-au 
Înregistrat sute de răniți in 
cursul ciocnirilor cu poliția 
Si peste 7W de studenți au 
fost arestați. Raportul con
stată că multe din majori
tatea cererilor studenților 
slnt legitime.

Raportul constată că ma
nifestațiile s-au bucurat de 
sprijinul marii majorități a 
celor 17 5*0 de studenți ai 
universității, precum și de 
sprijinul majorității corpu
lui didactic. Poliția din New 
York este acuzată de faptul 
că s-a dedat la acțiuni bru
tale. întreprinse individual 
sau la grup Împotriva de
monstranților. iar metodele 
folosite de polițiști sint con
siderate condamnabile. Bru
talitatea poliției nu poate 
fi prin nimic justificată, se 
afirmă In raport, iar com
portarea studenților nu 
poate scuza in nici un fel 
acțiunile poliției și nu poate 
atenua blamul ce planează 
pe drept, asupra ei.

Raportul recomandă folo
sirea tuturor posibilităților 
si mijloacelor pentru a per
mite studenților să influen
țeze In bine desfășurarea 
procesului de tnvățămint și 
a altor activități universi
tare.

Luptele violente
de la Thuong Duc

să 
în 

circulație din jurul capitalei

Forțele patriotice din Vietnamul de sud au continuat 
atace pozițiile deținute de trupele americano-saigoneze 
zona principalelor artere de 
sud-vietnameze.

Pe șoseaua numărul 4, la șase 
kilometri de podul Ben Luc, a- 
variat la sfirșitul săptămînii tre
cute de rachetele patrioților, au 
acut loc ciocniri violente între 
unități ale trupelor americano- 
saigoneze și grupuri ale F.N.E. 
In cursul luptelor, care au durat 
mai multe ore, a intervenit și a- 
ciația tactică americană.

De peste o săptămînă, tabăra 
militară americană de la Thuong 
Duc, situată pe una din colinele 
ce înconjoară valea la fel denu
mită, continuă să fie încercuită 
de forțele patriotice. Comanda
mentul american a lansat în ul
timele 24 de ore o vastă opera
țiune în vederea despresurării a- 
cestei tabere, a cărei poziție stra
tegică este deosebit de importan
tă, deoarece se află în apropiere

de Danang. Noi efective ameri
cane au fost transportate pe ca
lea aerului în sectorul acestei ta
bere, unde sînt încartiruite uni
tățile așa - numitelor „berete 
verzi". Avioanele americane de 
tip „B-52" au lansat o mare can
titate de bombe asupra presupu
selor poziții ale patrioților. Pînă 
în prezent, însă, încercările în
treprinse de trupele americane 
în scopul degajării taberei din 
încercuirea detașamentelor F.N.E. 
au rămas fără succes. Concomi
tent cu operațiunile desfășurate 
la Thuang Duc, corespondentul 
agenției France Presse semnalea
ză o concentrare a trupelor ame
ricane în zona Khe Sanh, în sec
torul unde se afla baza pe care 
americanii au fost nevoiți să o a- 
bandoneze sub presiunea forțelor 
patriotice.

• • • • © • ®

• PAVILIONUL româ
nesc de la Tîrgul de ma
șini și utilaje din Stock
holm (în fotografia de sus), 
la care a participat un nu
măr de 147 firme din 14 
țări, se bucură de un deo
sebit succes.

In ștandurile românești 
sînt expuse mașini-unelte 
pentru prelucrarea lemnu
lui, utilaj pentru industriile 
textilă și alimentară, pro
duse electro-tehnice, pom
pe, compresoare, bunuri 
metalice de larg consum 
etc.

• 
loc 
tiv

LA LYON, a avut 
într-un cadru fes- 
deschiderea Tîrgului 

internațional de mobilă 
MEUROPAN. La ediția 
din acest an participă 26 
de țări, printre care și 
România.

în primele ore de la des
chidere, oficialitățile fran
ceze au vizitat standul ro
mânesc. Oaspeții au apre
ciat calitatea exponatelor 
prezentate de întreprinde
rea „Tehnoforestexport", în 
special mobila rustică tip 
„Horia" și „Crăișor".

Campania electorală
din S.U.AIO

E. McCarthy condiționează sprijinul
pentru H.

Cu o lună înainte de 
alegerile prezidențiale 
din S.U.A., programate 
Ia 5 noiembrie, campania 
electorală a intrat 
fază intensă.

într-o

Candidații la funcția 
dinte întreprind turnee 
pe toate orașele mari,

de 
în

preșe- 
aproa- 

x _ ___  _______ ____ încercînd
să cîștige cît mai multe voturi. 
Vicepreședintele Humphrey, care 
a început luni cea de-a treia fază 
a campaniei sale, l-a acuzat pe 
rivalul său republican, Richard 
Nixon, de „joc dublu", pentru că 
a făcut anumite declarații contra
dictorii în diferite locuri.

Senatorul Edward Muskie, can
didatul Partidului democrat la 
funcția de vicepreședinte, și-a 
continuat campania electorală cu 
un discurs în care se pronunță

PERU. Tancuri în fața palatului prezidențial din Lima in timpul recentelor evenimente

Două documente publicate în Marea Bri
tanie atrag atenția asupra unor probleme 
nevralgice ale școlii engleze. Ambele do
cumente (unul elaborat de Uniunea Națio
nală a profesorilor britanici, celălalt apar- 
ținind unui pedagog cu renume) pun în 
discuție locul pe care îl ocupă învățămîn- 
tui în viața statului.

De fapt preocuparea este mai veche. în 
repetate rînduri de-a lungul anilor, părinți 
și profesori au protestat față de insufi
cientul efort făcut de autorități pentru dez
voltarea învățămîntului. Unul din aspectele 
cele mai criticate în acest sens este feno
menul supraaglomerării continue a școlilor, 
în momentul de față, potrivit statisticiloi 
competente, există în școlile primare un nu
măr de 70 450 de clase supraaglomerate (in 
care învață un număr mai mare de 45 de 
elevi) ceea ce reprezintă circa 60 la sută 
din total, iar în licee 50 300 de clase su
praaglomerate, adică aproape 50 la sută din 
total.

Uniunea Națională a profesorilor consi
deră că într-o măsură considerabilă (pe lin
gă insuficiența fondurilor pentru construc
ția de noi clasei actuala situație dificilă se 
datorează și numărului redus de cadre di
dactice. în legătură cu aceasta, secreta
riatul Uniunii a anunțat lansarea unei cam
panii publice care să determine autoritățile 
la toate eșaloanele să se preocupe de spo
rirea numărului profesorilor <i învățători
lor. Copii ale unui memoriu in această pro
blemă au fost distribuite unor parlamentari.

școlare locale, asocia- 
elevilor și altor orga

nizații obștești. „Uniunea — se arată în 
memoriul amintit — consideră că sînt ne
cesari 110 003 de noi profesori. Dar pro
blema de bază este lipsa banilor. Dacă au
toritățile locale vor să-și joace rolul, ele 
trebuie să găsească fonduri necesare întru- 
cît educația nu este un serviciu local ci un 
serviciu național administrat pe plan local“.

miniștri, autorităților 
țiilor de părinți, ale 
nizații obștești.

atît mai puternic cu cît în celeCU L__ __ .
multe cazuri amputările au fost ope- 
de consilii municipale cu majoritate

Spectrul 
inegalității
Memoriul se referă direct la nemulțumirea 
produsă in rindal celor interesați în pro
blemele educației de faptul câ autoritățile 
locale din marile orașe, influențate și de 
reducerile de alocații operate de guvern la 
capitolele ajutoarelor sociale în școli, au 
amputat considerabil în ultimii doi ani chel
tuielile pentru invățămînt (numai la Bir
mingham aceste fonduri au fost reduse în 
annl bugetar in curs cu 1 200 000 de lire). 
,-Șocul produs — subliniază memoriul — a

fost 
mai 
rate_ _______ . ,
laburista și unde primarii sînt laburiști, ceea 
ce contrastează cu programul de sprijinire 
a școlii publice susținut în mod tradițional 
de partidul laburist".

într-un studiu intitulat „ȘCOALA UNI
TARĂ", R. Pedley, un apreciat pedagog lon
donez abordează un alt aspect al actua
lului sistem britanic de învățămînt. Esto 
vorba de ceea ce el denumește „barie
rele din sistemul educativ". Pedley critică 
menținerea sistemului actualmente în vi
goare (și care datează de trei secole) com
pus din două tipuri distincte de școli din
tre care unul are un caracter extrem de 
închis (așa-numitele „public school"), fiind 
rezervate numai copiilor ai căror părinți 
dispun de posibilități materiale extrem de 
mari. El relevă că din aceasta cauză, în 
prezent, învățămîntul „este singurul produs 
raționalizat" în Marea Britanie. „Raționa
lizarea — scrie Pedley — nu este directă 
dar după sistemul actual în unele școli co
piilor li se spune: «Nu te poți înscrie 
aici»". Actualul sistem, observă pedagogul 
londonez, „apare ca o perpetuare a inega
lității sociale". El conchide că „lichidarea 
barierelor este o necesitate absolută dacă 
Anglia dorește să aibă un învățămînt mo
dem care, la urma urmelor nu constituia 
numai o dorință, ci o necesitate strin
gentă".

EM. RUCÂR
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rior al Agriculturii și Octavian 
Feneșar.. secre^r al Comitetu
lui național român pentru 
F.A.O.

s o r* ~t
• SECRETARUL de stat al 

S.U.A., Dean Rusk, a avut du
minică o întrevedere cu minis
trul afacerilor externe al Uniu
nii Sovietice, Andrei Gromîko. 
Aceasta este a doua întîlnire de 
la sosirea celor' doi miniștri de 
externe ai S.U.A. și Uniunii So
vietice, la New York, pentru a 
participa la lucrările celei de-a 
XXIII-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Tentativă de complot 
in Irak

• CITÎND informații prove
nite din Bagdad, agenția Ma
ghreb Arab Press reia știrile 
referitoare la dejucarea de că
tre autoritățile irakiene a unui 
complot pus la cale de mai 
mulți ofițeri. Agenția relevă că 
politia militară a arestat circa 
80 de ofițeri între care și unii 
generali. în timp ce aceștia par
ticipau la o reuniune secretă 
consacrată punerii la punct a 
planului unei lovituri de stat 
prin care se urmărea înlătura
rea actualului regim.

• SECRETARUL general dl 
Comitetului Central al partidu
lui Neo Lao Haksat, Fumi Von- 
gvicit, a adresat copreședinților 
Conferinței de la Geneva din 
1962 pentru Laos un nou mesaj

de protest față de bombarda
mentele aviației S.UA asupra 
localităților Long Chuc, Bzu 
Phet și Kham Nang din Laos.

• GRAVELE incidente care 
au opus duminică politia mani- 
festanților din localitatea Lon
donderry. din Irlanda de nord, 
s-au soldat cu peste 60 de ră
niți și 15 arestați. Violența cu 
care poliția a încercat să dis
perseze pe demonstranți a pro
vocat numeroase proteste adre
sate Parlamentului britanic. 
La manifestație au participat și 
numeroși deputați. printre care 
John Ryan, deputat laburist, 
care a condamnat felul brutal 
în care au intervenit forțele 
ordinei publice. El a cerut pri
mului ministru, Harold Wilson, 
să suspende regulamentul care 
interzice parlamentarilor en
glezi să dezbată în Camera 
Comunelor probleme referitoare 
exclusiv la Irlanda de nord.

• PREȘEDINTELE Filipi- 
nelor, Ferdinand Marcos, „este 
gata" să se întîlnească cu pri
mul ministru malayezian, Tun- 
ku Abdul Rahman, în orice loc, 
pentru a discuta problema Sa- 
bahului — a declarat un pur
tător de cuvînt filipinez. El a 
sugerat că această întîlnire ar 
putea avea loc la Okio, chiar 
în cursul lunii octombrie.

Propunerea oficialităților fi- 
lipineze nu a primit, însă, pînă
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disease.
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cipale ce ai avut ioc fu Iran 
la sfîrșftul săptâmizri trecute, 
partidul guvemarsentâi Iran 
Novin (Noul Iran) a obtimzt ma
joritatea locurilor in 55 coetriiii 
mimicpaJe. Iran Novin cispune 
de o majoritate absolută în con
siliul municipal al capitalei, 

siliile oralelor Ispahan. Tabriz 
și Șiraz. Partidul de epez/ue 
Mardom (Partidul popular) a 
obținui majoritatea locurilor 
numai în 7 consilii municipale.

Reuniunea
Consiliului F.A.O.
La 7 octombrie s-a deschis 

la Roma' cea de-a 51-a sesiune 
a Consiliului Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură (F.A.O.). 
La lucrările acestei reuniuni 
participă delegați din 34 de 
țări membre ale Consiliului. 
Din Republica Socialistă Ro
mânia. ia parte Ia dezbateri 
prof. David Davidescu, vice-
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cx rerexdic'zî ieșirea I- 
txiiei NATO și cx eoxdcm- 
xat cpuîuxct ostericană in 
Vieruent.
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• U.V ton satelit ^Mdbaia-1" 
c fost lansat în UJLS.S. Sateli
ții de acest tip sint destinați a- 
rigurârii exploatării sistemului 
de legături telefonice, telegra
fice și radio la mari distanțe, 
precum și transmiterii progra
melor postului central de tele
viziune al U.RSS. in punctele 
rețelei „Orbite- situcîe în re
giunile din Extremul nord. Si
beria, Extremul Orient și Asia 
Centrală.

R. S. CEHOSLOVACA. Aspect de muncă de Ia Uzina de 
utilaje din Decin

Există oare in A- 
merica .,ceva“ mai 
bun decit banii ? în
trebarea ar părea 
inutilă, dacă dolarul 
și-ar păstra imuabil 
valoarea. Dar anual 
ea scade — potrivii 
statisticii oficiale — 
cu 4 la sută. Așa a 
luat naștere mișcarea 
spre argint, spre pla
tină, spre opere de 
artă, spre filatelie, 
spre_ orice ar pu
tea fi mai bon decit 
banii.

în ultimii doi ani, 
„febra argintului- a 
atins nu numai pe 
colecționarii numis
matici, ci o întreaga 
pătură de amatori. 
5-a ajuns la situația 
paradoxală de a „co
ta- monede aflate în 
circulație. Un dolar 
în subdiviziuni de 
argint a atins valoa
rea de 1.85 dolari, 
iar cu cit moneda 
era mai redusă, cu 
atit este mai scum
pă-

Băncile, văzindu-se 
asaltate de „moda 
mărunțișului ', au ho- 
târit sâ suspende 
schimbul hîrtiei in 
monede de argint. A- 
ceastă măsură 3 fost 
adoptată cu eonsim- 
țămintul trezoreriei, 
preocupată sa păs
treze o anumită re
zervă de argint, cel 
puțin cît impun ne
voile strategice (Co
misia pentru energia 
atomică este o con
sumatoare de argint

pentru submarine 
nucleare, constructo
rii de rachete au ne
voie de argint...). In 
orice caz, oprirea 
schimbării argintului 
Ia ghișeele băncilor 
a dat impuls unui 
nou val de specula
ții. în cireulație se 
află 250 de milioane 
de monede de argint. 
Singura frînă în ca
lea unor afaceri de 
amploare o constituie 
greutatea și volumul 
prea mare ale mo
nezilor de argint

Humphrey
pentru încetarea „condiționată" a 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam, idee asemănătoare cu 
aceea exprimată de vicepreședin
tele Humphrey.

în cadrul unei reuniuni a 
„Noii coaliții democrate", avoca
tul Gerard Hill, care a condus 
campania electorală în favoarea 
senatorului Eugene McCarthy, a 
prezentat o serie de condiții puse 
de McCarthy. îndeplinirea lor ai 
atrage sprijinul senatorului pen
tru actualul vicepreședinte al 
S.U.A., Humphrey.

Printre cele patru condiții se 
numără încetarea bombardamen-* 
telor asupra R. D. Vietnam, o re-* 
formă a sistemului de încorporări 
în armată și o reformă profundă 
a structurii partidului democrat. 
Hill a precizat că pînă în pre
zent nici una dintre aceste con
diții nu a fost îndeplinită.

La rîndul său, președintele 
Johnson, care a anunțat la 31 
martie că nu va candida din nou, 
nu intenționează să devină — po
trivit părerii observatorilor poli
tici — un purtător de cuvînt al 
lui Humphrey, care a primit de
ja aprobarea președintelui. Ob
servatorii politici consideră că 
Johnson își rezervă totuși dreptul 
de a participa „într-un mod limi
tat" la campanie.

în legătură cu participarea la 
alegeri, agenția U.P.I. arată că 
numărul celor care vor avea drept 
de vot — inclusiv militarii aflați 
la bazele din străinătate — va fi 
de 121,5 milioane, dar că în fața 
urnelor se vor prezenta aproxi- * 
mativ 74 de milioane alegători.

Prof. Nicolae Gioson, 
președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, a sosit 
în Tunisia. La sosirea pe 
aeroportul din Tunis el a 
fost salutat de Lasaad Ben 
Osman, secre+ar de stat al 
agriculturii, însoțit de func
ționari superiori ai depar
tamentului. Au fost de față, 
zmilian Manciur, însărcinat 
cu afaceri a.i. al Repu
blicii Socialiste România, și 
membri ai ambasadei.

xistă... monezi de 
platină.

O altă direcție 
pentru „asigurarea 
dolarilor" (potrivit 
datelor oficiale din 
1940, dolarul și-a re
dus valoarea cu 60 la 
sută), o constituie o- 
perelc de artă. Goa
na după tablouri și 
sculpturi celebre, și 
chiar după palate în
tregi care sînt reclă
dite peste ocean, are 
la bază nu numai un 
gust de „intelectuali- 
zarc a averii", ci, în

Mai bun decit ••• 
banii

pentru ca ele să nu 
treacă neobservate 
Insă numele celor ce 
au investit 10 000 do
lari și în scurtă 
vreme și-au dublat 
aproape capitalul an 
devenit binecunoscu
te și laudele la a- 
dresa inventivității 
lor nu au contenit.

Pe o scară mai 
restrînsă s-a inițiat 
și „dansul platinei", 
d3r în cazul respec
tiv nu a fost impli
cată direct trezore
ria, pentru că nu e-

măsură egală cel pu
țin, și ffija de a 
avea o marfă cău
tată și a cărei va
loare crește sistema
tic, o dată cu trece
rea timpului. Pe lis
ta celor mai căutați 
pictori figurează în 
actualul sezon, în A- 
merica impresioniștii 
și postimpresioniștii. 
Pasiunea pentru o- 
pere de artă, mai 
bine spus investițiile 
în această ramură 
deosebit de rentabilă, 
a deschis cîmp liber

pentru încurajarea 
„captării" licite sau 
ilicite a unor piese 
expuse și pentru 
contrafaceri de ope
re celebre. într-un 
sens, moda achizițio
nării de opere de 
artă merge mină în 
mină cu cumpărarea 
de bijuterii. Orice 
pereche tînără cu 
dare de mînă începe 
să cumpere bijuterii 
nu numai pentru că 
„așa e moda", ci și 
pentru a face inves
tiții considerate si
gure. Bogăția Africii 
de sud se întemeiază 
în bună măsură pe 
extracția și șlefuirea 
diamantelor, iar le
găturile de afaceri 
se desfășoară într-un 
lanț închis, în care 
fiecărei verigi îi re
vine o parte precisă. 
Dar pietrele prețioa
se au și ele o bursă 
a lor și cotele înre
gistrează cîte o dată 
scăderi care îi fac pe 
proprietari să vadă 
sclipirea „focurilor" 
mai puțin orbitoare.

Se înregistrează 
oare în Statele Uni
te „o fugă" de do
lari ? Ar fi, desigur, 
exagerat să desprin
dem o asemenea con
cluzie. dar teama ca 
inflația să nu aducă 
„zile negre" impune 
anumite căutări. Și a 
apărut chiar si mese
ria de consilier pen
tru... a investi cît 
mai bine !

Z. F. 1
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