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• PE MALUL- DOBROGEAN 
al Dunării, în localitatea Țepeș 
Vodă, întreprinderea „Electro- 
montaj" a început construirea 
primei magistrale electrice in
terioare de 220 kV. din județul 
Constanta. în etapa întîi, aceas
ta se va întinde de la Țepeș 
Vodă la Murfatlar, pe o lungi
me de 35 km., urmînd a fi con
tinuată pe încă 25 km. de-a lun
gul Dunării, între localitățile 
Țepeș Vodă și Topalul. Pe noua 
linie va fi transportată energia

electrică necesară marelui com
plex dobrogean de irigații de 
pe Valea Carasu.

• FABRICA „MONDIALA- 
din Satu Mare a introdus în fa
bricație alte 65 din cele aproape 
200 de modele noi de confecții 
pentru femei și copii ce urmea
ză a le realiza pentru sezonul 
de toamnă și iarnă. Pentru pri
ma dată vor fi produse confec
ții din relon căptușite cu fol 
buretoase. In categoria noutăți
lor șe includ, de asemenea, coa-

tumașele din relon, căptușite cu 
tricot flaușat (scămoșat) de tip 
blăniță pentru copii. Fabrica 
sătmăreană va livra aceste pro
duse atît în țară cît și peste ho
tare. Ea a primit în ultima vre
me comenzi din R. P. Ungară, 
Danemarca, Anglia, Olanda și 
alte țări, unde va trimite, între 
altele, haine imitație blană, sa- 
couri și costume din stofă și ca
tifea cord pentru bărbați.

• STAȚIA DE TELECOMU
NICAȚII INTERCONTINENTA

LE a Direcției generale a navi
gației civile Navrom a recep
ționat în ultimele zile, nu
meroase radiograme de la nave
le care străbat mările și ocea
nele lumii sub pavilion româ
nesc.

Echipajul navei „Bacău" a- 
nunță că a ancorat la Bilbao, 
unde a transportat produse ale 
industriei chimice și ușoare din 
România. în timp ce la Alexan
dria și Beirut se termină des
cărcarea unor produse asemănă
toare de pe motonavele „Arad**

și „Pitești”. De asemenea, „Mol
dova” a sosit în portul libian 
Derna cu ciment produs de fa
bricile din țara noastră, iar 
„Deva” a ajuns în portul sovie
tic de la Marea Neagră, Poți, cu 
3 500 tone laminate și mărfuri 
generale românești.

La rindul lor, mineralierele 
„Reșița” și „Hunedoara” execută 
în continuare transporturi pen
tru firmele sovietice din portul 
Ilicevsk spre Japonia.

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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FORȚA MECANIZATĂ 
SE ODIHNEȘTE?

în ultimele zile recoltatul 
cartofilor, una din culturile cu 
pondere mare în economia u- 
nităților agricole din Județul 
Brașov, este intensificat Acest 
lucru a fost determinat atît de 
timpul prielnic, cît mai ales

.„CREIERUL
ELECTRONIC

AL ECONOMIEI*'

de măsurile luate de Comitetul 
județean de partid, de orga
nele agricole de resort. Ca ur
mare, pînă la data de 14 oc
tombrie, această importantă 
lucrare s-a efectuat pe o su
prafață de peste 4 600 hectare, 
ceea ce reprezintă 37 la sută 
din plan. în numeroase C.A.P. 
unde munca a fost mai bine 
organizată, iar membrii coope
ratori au participat în număr 
mare la muncă, folosind cu 
chibzuință chiar și orele bune 
de lucru dintre ploi, rezulta
tele obținute sînt superioare. 
La Hărman, Bod, Stupini. Vul
can, Feldioara, unități situate 
în Țara Bîrsei, procentul de 
recoltare a cartofilor se ridică 
Ia 65—70 la sută și există toa
te condițiile ca lucrarea să se 
încheie în cîteva zile. De re
marcat este faptul că în aceste 
cooperative s-a constatat o 
participare masivă la lucru în

Recoltatul cartofilor nu s-a realizat 
decît în proporție de 37 la sută

fiecare zi a tinerilor coopera
tori ca urmare a muncii poli
tice de masă desfășurată în 
rindul lor de către organiza
țiile U.T.C.

Amploare au căpătat și ac
țiunile de muncă patriotică. 
Sute de elevi de la școala ge
nerală, școala profesională me- 
faluagică și licepl din JRîșnov 
au strîns pînă acum aproape 
1200 tone de cartofi și au par
ticipat la sortarea lor.

Avînd însă în vedere că 
timpul este foarte înaintat, și 
că recoltarea se suprapune cu 
însămînțările de toamnă, se 
impune ca această importantă

acțiune să fie grăbită în între
gul județ și cu deosebire în 
C.A.P. situate în zona Făgăra
șului și Rupea care sînt mult 
rămase în urmă. La Berivoi, 
Lisa, Tieușul Vechi, Mîndra, 
Sinea Veche, Viștea și alte 
unități care au suprafețe în
tinse cu cartofi, din cauza unei 
.insuficiente preocupări a consi
liilor de conducere pentru mo
bilizarea cooperatorilor la mun
că și utilizarea mașinilor de

Ing. I. LUCIAN 
ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a Vil-a)

Interviu cu ing. PETRE VERNESCU despre 
Centrul de calcul pentru proiectare și con
strucție — primul obiectiv de acest tip în țara 
noastră.

în apropierea centrului 
Capitalei, pe o suprafața 
desfășurata pe 4000 m.p. 
va începe în luna viitoare, 
construcția unui nou și im
portant obiectiv industri
al : Centrul de calcul pen
tru proiectare și construc
ții, primul de acest fel din 
Îară. Tovarășul inginer 
’etru Vernescu, directorul 

tehnic al Institutului de 
proiectare a construcții
lor tip I.P.C.T.-București, 
oferă azi cititorilor zia
rului nostru cîteva detalii 
privind această construc
ție.

știe extrem de diversificată și 
necesită cheltuirea unui volum 
uriaș de muncă de concepție și 
execuție propriu-zisă a lucrărilor. 
Fără îndoială, la proiectarea 
primului Centru de calcul de 
acest fel din țara noastră, s-au 
avut în vedere introducerea și 
extinderea utilizării metodelor 
matematice modeme, folosirea 
calculatoarelor electronice în acti
vitatea de proiectare și condu
cere a execuției construcțiilor.

— În ce direcții mai im
portante își vor orienta 
activitatea specialiștii vii
torului edificiu ?

— Activitatea unităților de 
proiectare a organizațiilor de 
construcții este după cum se

— în cadrul centrului se vor 
efectua, în primul rînd, operații 

(Continuare în pag. a Vll-a)

ȘERBAN CIOCULESCU
Am urmărit cu interes ancheta formulata prin 

îndoita întrebare : „Pentru cine scriu ? Pentru 
ce scriu?". In ordinea logica, aș fi preferat-o 
inversata : „Pentru ce scriu ? Pentru cine scrib ?" 
Un poet ocazional, ilustrat în istoria politică 
a secolului trecut prin acțiunea de pomină zisa 
„revoluția de la Ploiești", care a trăit mai

(Continuare în pag. a Iî-a)

Ediția a VI-a:
Pastel de toamnă

Șantierele navale Galați. Se Iu-* 
crează la cargourile 

de 4500 tone
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„Scinteii tineretului"
LUNI 28 OCTOMBRIE ORELE 19 ÎN SALA o îi veți asculta într-un colocviu în jurul „me- 

CASEI DE CULTURĂ A STUDENȚILOR DIN sei rotunde” pe Gabriela Melinescu, Paul Popes- 
CAPITALĂ - * cu-Neveanu, Silviu Stânculescu.

ÎN PROGRAM : o Culorile toamnei — parada modei de toam-
• Ancheta în sunet $i imagini „Egoism și ge- nâ si iarnă, prezentata de „Arta Modei",

nerozitate în dragoste". e Finala concursului de poezie organizat de
• Autumnale ; recita actorii: Catalina Pinii- „Scînteia tineretului".

lie, Silviu Stănculescu, Dumitru Furdui, Florian • O seara la barul „Tinerețea" — program 
Pitiș. de varietăți.

i

Inimoșii moldo
veni într-o superbă 
Inițiativă au sărbă
torit anul acesta pe 
oel mai mare poet al 
neamului nostru 
printr-o lungă baca- 
nală de vers și mie
re a cuvîntului. S-au 
organizat pelerinaje 
și în șezători s-au 
citit lucruri mai noi 
și mai vechi într-o 
bucurie pioasă. Vre
mea nemiloasă nu 
m-a lăsat să merg în 
acest Weîmar dulce, 
la cules de vii, să 
ascult glasuri de ac
tori și să mai um
blu pe sub copacii 
reculeși întru me
moria sfîntulul nos
tru geniu. De la lo
cul meu am redes
chis cartea și am 
privit în cerul lui 
grandios.

De cîte ori îl re
citim, fiul Ipoteștilor 
ni se pare că arată 
alte străluciri. în
tr-un lung poem 
postum: Memento
mori noutatea ex
presiei este de o 
prospețime uluitoare: 
Cînd posomoritul 
basmu-vechea seco-

lilor strajă / îmi 
deschide cu chei de 
aur și cu-a vorbe
lor lui vrajă / Poar- 
ta-naltă de la tem
plul unde secolii se 
torc / Eu sub arcu
rile negre, cu stîlpi- 
nalți suiți în stele / 
Ascultînd cu adînci- 
me glasul gîndurilor 
mele / Uriașa roat-a 
vremii înapoi eu o

suferinți, din pă
mânt și de sub mare 
s-aud tunete ce 
cresc / marea-n 
fund clopote are care 
sună-n orice noap
te. Solomon, poe- 
tul-rege tocmind 
glasul unei lire o 
face să răsune la o 
psalmodică gîndire, 
muind degetele-i de 
profet în sunete

Planetarium
EUGEN BARBU

întorc... Evocarea 
civilizațiilor umane 
se face cu un con
dei de foc, într-o vi
ziune colosală în care 
asociațiile sînt de 
un modernism ce nu 
poate fi contestat. 
La Memphis, be
duinii stau în lună 
și-și povestesc bas
me mîndre, meste
cate numa-n stele 
despre un oraș năs
cut de pustiile de

sfinte. Pe muntele 
Sion, templele se 
sparg, Grecia se naș
te ca o Atlantida 
restituită lumii din 
întunecata mare, pur- 
tînd templele ca pe 
o cunună de mar
mură ce pare ninsă 
de o teribilă iarnă. 
Elada are codri ne-, 
gri rupți de rîuri 
sclipitoare. Cînd în
serează, greul soare 
apune în văile mi

tului, aerul e o 
mare caldă, codrii 
auirează sub povara 
stelelor, rîuri fier
binți fură seara de 
deasupra în arcuri 
de umbră, luna naș
te un imperiu de lu- 
mine, și în acest teri
toriu mitologic că
ruia nu-i lipsesc de
cît versurile lui Va
lery și muzîcu lui 
Debussy se stîrnește 
furtuna. Crengi rele 
imită zgomotul de 
guri, stelele proro
cesc singure, arfele 
topesc sunetele și 
nimfele dispar în 
frunziș. La masa cu
getătorului miturile 
se topesc, el are o 
gîndire îndoliată și 
lampa cu oliu îi lu
minează trista frun
te. Orbul căutător în 
piatră o pipăie cu 
gîndirea și-i dă for
me. în acest univers 
incert, arfa aruncată 
de poet în stele, pli
nă (înfiată de cînte- 
ce) ar tîrî de sune-

(Continuare 
în pag. a Vll-a)

Rapid, pe negindite. pe undeva lezați că li se pune o 
asemenea întrebare elementară, ni s-a răspuns : îi cu
noaștem, sînt ai noștri, ii avem alături in fiecare zi cu 
calitățile și defectele lor. Noi avem grijă de ei. muncim 
pentru ei să nu le lipsească nimic. Știm dacă sint cu
minți sau nu, dacă învață sau nu. dac* sint sănătoși, 
în sfîrșît. ȘTIM o nialtime de lucruri despre ei.

Dar CE NU ȘTIM — ne-anj interogat vreodată în a 
cest sens ? Faptele răspund brutal în locul multor pă
rinți, îi cheamă cu asprime să mediteze.

De la cinci ani — acum am 16 — 
tind tăctrșesc ceva care i se pare 
o „contravenție^ de la obligațiile 
mele, mă pedepsește, invariabil : 
n-am voie să mă uit la televizor, 
o zi, două, o săptămînă, depinde 
de gravitatea faptei săvîrșite. Eu 
îl respect și-i respect sancțiunea, 
dar e ridicol să fiu pedepsit și 
astăzi ca la cinci ani...".

Fapte luate de ici, de colo, 
grave fi de amănunt, care acuză

și întreabă cu insistență: ne cu
noaștem copiii ? Știm, sau nu să 
fim părinți ?

Sigur ca știm, ni se va răspun
de. Există un al nu știu cîtelea 
simț care ne transformă în părinți 
o dată cu nașterea copiilor. înves
titura cu titlul de părinte apare 
într-un fel automat, legic, o dată 
cu primirea actului de naștere al 
copilului. Nu contestam. Dar stn- 
tem părinți din punct de vedere

Pentru elevii unei clase a Vll-a 
din Capitală, a doua zi de școală 
a coincis cu participarea la în
mormântarea unei foste colege. 
Cauza morții: sinucidere. Cauza 
sinuciderii: o corijentă la ma
tematică neștiută de părinți și 
netrecută în toamnă. De rușine, 
de teamă, in disperare — a făcut 
gestul capital. Părinții sint zdro
biți, le-a murit unicul copil, la 
13 ani...

O onomastică. Un elev împli
nește 15 ani și-și serlrează ziua 
împreună cu colegii de o vîrstă. 
Iți face plăcere să-i vezi: sînt 
veseli, sănătoși, frumoși, inteli- 
genți. Trei dintre ei, două fete 
și un băiat, din jenă față de pă
rinții sărbătoritului, coboară de 
cîteva ori în curte să fumeze o ți
gară. Ceilalți știu de ce coboară, 
nu-i urmează dar păstrează dis
creția. Cei trei fumează încă de 
la 13 ani. Părinții nu știu P Sau 
se fac că nu știu ?

în vară, fiul unor vecini, elev

Ne cunoaștem
într-a X-a, — a fost lăsat să 
meargă la mare împreună cu un 
coleg — o săptămînă. A primit 
bani de cheltuială exact pentru o 
săptămînă. dar a lipsit de acasă 
o lună. Nu se știa nici unde se 
afla nici din ce trăiește. Poate îyi 
vindea lucrurile — sau, mai știi? 
A venit acasă și părinții au fost 
mulțumiți că s-a reîntors. Altceva 
nu i-a interesat. (Băiatul promo
vează în fiecare an, toamna, după 
una-două corijente luate cu aju
torul meditatorilor plătiți de pă
rinți).

„Tata a uitat ce vîrstă am — 
ne mărturisește mîhnit, un elev.

juridic, practic ne aflăm încă 
departe de competența părinteas
că, sîntem de fapt la început de 
carieră 'și depinde numai de noi 
să nu rămînem meșteșugari în a- 
ceastă meserie de mare rafina
ment spiritual și afectiv.

Durerea părinților care și-au 
pierdut fiica la 13 ani nu este 
greu de imaginat. Le-o respec
tăm, luîndu-ne totuși îngăduința 
să fim uimiți și indignați. Doi 
părinți își întâlnesc zi de zi fiica, 
stau de vorbă cu ea — despre 
ce oare ? în orice caz, nu despre 
învățătură. O vacanță întreagă 
nu detectează frămîntarea ei, fap
tul că ascunde ceva, că îi este 
teamă de proprii părinți. De ne
înțeles sau nu — situația asta 
este ireparabilă și covîrșitoare 
pentru concluzii. Defecțiunile pe 
filiera relațiilor părinți și copii nu 
sîrtt de loc minore. Observăm că 
se pătrunde în intimitatea vieții 
copiilor cu stîngăcie, uneori cu 
obtuzitate, analfabet, am spune. 
Altminteri sînt inexplicabile go
lurile care se formează nu rareori 
între părinți și copii — goluri de 
cunoaștere, de înțelegere, de ac
țiune.

O absență pe o lună încheiată 
cu sărutări părintești de bucurie 
pentru reîntoarcerea acasă a fiu-

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a VI-a)
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Stanțe timișorene
SEMNAL

Stntem preveniți — barome
trul fiind ritmul de acumulare 
al cunoștințelor științifice — că, 
într-un timp determinat, cea 
mai răspîndită meserie va fi 
aceea de cercetător științific. 
Firește, nu e vorba, în antici
parea acestui fenomen, numai 
de parametrii cantitativi. Schim
bările care vor surveni, vor fi 
de natură calitativă, vizînd e- 
sența organizării întregii activi
tăți umane. Dar germenii aces
tei posibile uniformizări a ocu
pațiilor noastre se găsesc în 
tendințele și direcțiile actuale 
ale trebuințelor științifice. In
dustria prin caracterul său com
plex, prin posibilitatea sortării 
și trierii cunoștințelor, prin di
viziunea muncii în ansamblul 
activității, informarea este, cînd 
se referă la cercetătorul indi
vidual, o etapă a cunoașterii : 
ca formă primară, generală, a 
cercetării realității, are un ca
racter pasiv, creator interve
nind doar cercetătorul indivi
dual antrenat sau nu într-un 
colectiv de explorare a realită
ții. Cu toate acestea, sensul cu
rent al termenului se referă 
mai ales la preistoria teoriilor 
și ipotezelor științifice.

între erudiție și informare 
este o deosebire esențială. Eru
ditul este un om de vocație care 
filtrează informația integrînd-o 
în contexte spirituale inedite, 
obligînd-o să tindă spre o nouă 
finalitate, creînd o nouă struc
tură, un nou univers științific, 
noi posibilități, modalități și 
unghiuri de‘a aborda realitatea. 
Selectivitatea, în universul din 
ce în ce mai complex al achizi
țiilor de gîndire, este necesară 
nu numai pentru a oferi puncte 
de sprijin sau pentru a evita 
redescoperirea unor adevăruri, 
între metodologia științelor și 
orientarea generală a cercetă
rilor, pe de o parte, și sursele 
de informare științifică, pe de 
altă parte, se constituie un ra
port direct, nu cel mai impor
tant, nu cel determinant în ori
ce situație, dar un raport real, 
care poate influența într-o mă
sură importantă soarta dezvol
tării științei.

A existat, uneori, în gîndirea 
noastră științifică și socială, 
tendința de a substitui unei 
singure surse întreaga motiva
ție științifică, de a ignora tot 
ce nu se încadra în schemele 
unui adevăr considerat imuabil. 
Chiar și. pentru cercetătorul a- 
vizat, preocuparea de a cunoaș
te dimensiunile adevărate ale 
curentelor, tendințelor și perso
nalităților din știință, dar, mai 
ales, din gîndirea socială si fi
lozofică contemporană, echiva
la cu o încercare de a adopta 
sisteme și modalități repudiate.

Așa se face că, în loc să fie 
judecate din perspectiva unei 
adevărate concepții materialist- 
diaiectice, consecvent marxiste, 
multe teorii burgheze au fost 
complet ignorate. S-a creat, in 
acest fel, un apreciabil decalaj 
de informare. care, chiar în 
condițiile actuale ale abordării 
deschise a fenomenelor socia’e 
?i de gîndire din societatea con- 
emporană, este greu de depășit. 

Un eșantion : dintre ultimele a- 
pariții editoriale în domeniul 
sociologiei, filozofiei și istorici 
filozofiei (Sociologia miliuns — 
Obiectul sociologiei; Clara Dan: 
Neoraționalismul ; Alexandru 
Boboc : Kaut și neokantianis
mul ; Teorie și metodă in itiin-

țele «ociale, vol. IV, Studii de 
sociologie și psihologie socială), 
numai volumul de „Studii de 
sociologie și psihologie socială** 
este, sub raportul informației, 
cît de cît la zi. Nu facem, fi
rește, nimănui o vină din pre
ferințele bibliografice și nici un 
criteriu valoric din cantitatea 
autorilor citați, fie ei de ulti
mă oră, mai puțin cunoscuți sau 
de notorietate. Dar este evident 
că, în critica noastră filozofică, 
în filozofie în general, există o 
reținere nejustificată — dar ex
plicabilă — de a lua în discuție 
orientări și gînditori de ultimă 
oră.

documentării științifice, evitîn- 
du-se astfel 
teme depășite de 
științei".

Eforturile care se fac pentru 
integrarea activității noastre 
științifice în contextul cercetă
rilor moderne sînt, în nume
roase cazuri, ilustrate de cer
tele contribuții ale cercetători
lor noștri, de plusul de creati
vitate pe care îl aduc în do
meniul lor de activitate, de in
contestabila lor competență. Dar 
în științele sociale, datorită, în 
bună parte, precarității infor
mației (situația nu e generală, 
dar e destul de frecventă pen-

abordarea unor 
dezvoltarea

NECESITATEA
Șl

INFORMĂRII

zării practice a activității de 
informare. I se oferă cititoru
lui interesat, tînăr în speță, po
sibilitatea de a-și forma o ima
gine cit de cit aproximativă 
despre dezvoltarea științelor so
ciale și filozofiei, despre curen
tele de idei actuale și despre is
toria diferitelor concepții ? Azi, 
cînd partinitatea a devenit o 
dimensiune spirituală a întregu
lui popor, cînd cultura noastră 
respiră consecvența materialis
mului dialectic și istoric, cu
noașterea integrală a orientări
lor din gîndirea contemporană 
a devenit o necesitate. Teme
iuri mai mult decît morale ne 
impun să opunem concepțiilor 
burgheze propria noastră con
cepție. consecvent marxistă, să 
reținem elementele viabile ale 
unor teorii actuale si să le în
lăturăm pe cele care nu slujesc 
adevărul științei și al filozo
fiei. dar s-o facem în perfeotă 
cunoștință de cauză.

în actuala organizare a mij
loacelor de difuzare a informa
ției, de selectare și interpretare 
a eț, de alegere a instrumente
lor ajutătoare receptării sale, 
există cel puțin trei puncte de 
refracție, cu tot atîtea posibili
tăți de pierdere a autenticității 
mesajului informațional. Pînă a 
ajunge la cititor, informația 
este triată în raport cu anumiți 
factori imponderabili (edituri, 
ca ta’.cage bibliografice, reviste 
de referate și recenzii, organi
zarea și competența biblioteci
lor etc.), cu planul de lucru al 
instituțiilor care dețin respon
sabilitatea prosperității unui a- 
n urnit domeniu spiritual și, în 
sfirsit. o triere în raport cu 

ițele și competenta inte- 
a unor cercetători sau

9
»

{
jreferin
ectuală ------ -----------------------

colective de cercetare. Rezolva- flh 
rea pare simplă : o echilibrată

Mă chemi, dorit, la tine. Ce limpede te-aud I 
Din cercuri sau din unghiuri. Ești parcă Primăvara. 
To-aud din orice creangă, pe tine, solitara. 
Mai pură mi te-adulmec din izu-acesta crud.

o
Oricîte seri se-nclinâ sub balansări de plopi 
Tu fi-vei lîngâ mine I Distanțele le curm. 
Condurii tai lunari pe-argiia mea sâ-i suni. 
Răsufletul așeazâ-l în rime și în tropi.

Ca pe un vis te string. Cu pleoapele-amîndouă. 
De frica să nu-mi scapi. Un abur prin văzduh. 
Surprins sînt. Exaltat. Bezmetic și nâuc 
N-am bănuit iubirea la vîrsta asta noua.

ni
îmi stăruie un nume romantic în urechi, 
întind năluci spre tine. Sticlește Bega tainic. 
Ah, clipe jucăușe, buimace se petrec.

Să cred în depărtate, mirifice plăceri, 
Cînd nu ptiu dacă visul neînceput e trainic ?
Să mi te-adun din ape ? Dar nici nu știu ce sper.

•PETRU MAIOR: Scrisori și
documente inedite

Existențialismul nu a fost se
rios abordat decît după ce a 
devenit „istorie4*, structuralismul 
este unilateral înțeles și, atunci 
cînd pozițiile sale pozitive sînt 
acceptate. întrezărim, uneori, 
cochetării superficiale și dorin
ța de integrare în modă.

La Congresul al IX-Iea al 
partidului, tovarășul Nicola e 
Ceausescu afirma, referindu-se 
la orizontul cercetării științifice: 
„Preocuparea insuficientă față 
de un aspect sau altul dace la 
îngustarea orizontului de cerce
tare, la stagnarea progresului 
științific.

Desfășurarea cu succes a cer
cetării științifice este indisolubil 
legată de stimularea schimbului 
larg de opinii, confruntarea 
deschisă a punctelor de vedere, 
animată de spirit constructiv și 
de deplină obiectivitate științi
fică. Pentru a se asigura mersul 
Înainte al științei diu țara 
noastră, trebuie să se acorde a- 
tenție folosirii in cercetare și 
Ia activitatea practică a tot 
ceea ce știința și tehnica mon
dială creează mai bun. Intensi
ficării legăturilor, schimburilor 
de experiența * informației șl

tru a justifica punerea proble
mei), este evidentă o anumită 
singularizare în raport cu orien
tările actuale. Există, conside
răm, două tipuri de cauze care 
au determinat și mai determi
nă, încă, această situație. Cele 
dinții tin de tendința unor cer
cetători de a interpune între 
fenomenele de gîndire ji apre
cierea lor un fel de perspecuvl 
istorică.

Prudența de a nu risca afir
mației este, 
bilă. Dar ea 
tă, așa cum 
uneori, prin 
fenomenelor 
prin abordarea lor după i 
larea in foto’ ’ ___ 2 ~
lorilor mai mult sau mai patin 
perisabile. Cînc. totuși, un au
tor este oferit cititorilor prin- 
tr-o s-criere a sa sau printr-o 
monografie, opera tradusă este 
de multe orz aleasă 
plare (din Pîz^e: s-

I>s-Ț Straus ifin tă se vor 
traduce „TctemuExcâ azz* e 
-Gîndirea sălbatică*» Iar 3BC- 
nograflile preeecind eu mult 
timp opera (ca in cazai fa: Berg
son». tratează uneori an aspect 
colateral al gindirii sale.

A doua serie de cauze, rizind 
nu atît cerce^torcl cit citito
rul. este de domeniul orga-u-

în general, lâuba- 
nu trebuie ooUnu- 
se mai iatimplâ 
refuzul discutării 
atind ctadl

i^a- 
d cxjenod al va-

CURENTE, ORIENTĂRI,

TENDINȚE

Venind în întîmpinarea info rosului manifestat do numeroși 
cititori, ziarul nostru inițiază, cu titlu periodic, un cldu do mo- 
teriale — „curente, orientări, tendințe" — pe teme ale gindirii 
și filozofiei contemporane. încadrat la rubrica „Idei și rupem", 
Gcest ciclu va fi orientat, cu deosebire, spre prezentarea peisa
jului filozofic actual, ramificat în curente, tendințe, orientări, 
atitudini, probleme.ln vederea împlinirii scopului propus, solici
tam părerile și propunerile cititorilor față de interii iile și orien
tarea noii rubrici.

Analizată în ultimele ei con
secințe, filozofia lui Herbert 
Marcuse — nume la modă în 
unele cercuri occidentale, în 
special ale tinerilor — se cla
sează în rîndul tradiției greco- 
latine, care a pus, după cum se 
$tie, problema individualismu
lui, ridicînd, în ordinea ei po
zitivă, concepția personalității. 
Marcuse a exprimat laconic a- 
cest lucru : „consideră pe a- 
proapele tău ca un scop în sine, 
nu ca pe un mijloc1*, formulînd, 
astfel, problematica valorilor 
spirituale pe care le respectă 
burghezia.

Ce a determinat, însă, intra
rea in cîmpul atenției contem
porane a unui filozof obscur, 
cum era pînă nu de mult Her
bert Marcuse ? El e citat, a- 
cum, aproape peste tot, iar slo
ganurile stridenților insurgenți 
apuseni ne amintesc des unele 
din ideile sale. Numele său e 
așezat alături de al lui Rudi 
Dutschke, liderul mișcărilor so
ciale de stînga din Occident. 
Ceea ce l-a impus, pe neaștep
tate, pe filozoful american în 
rîndul curentelor militante de 
gîndire, au fost recentele diver
gențe dintre o parte a tinere
tului apusean și administrațiile 
unor state cu regim capitalist. 
De altfel, Marcuse însuși a re
cunoscut acest fapt într-una din 
ultimele sale declarații publice, 
afirmînd dorința sa de a-și con
tinua seria operelor în funcție 
de aceste evenimente.

Ziarul „Le Monde“ îl descrie 
pe H. Marcuse ca fiind „plin 
de umor, deschis, simpatic. Cu 
el oricine se simte tare pe pro
priile picioare**. La șaptezeci de 
ani, Marcuse e profesor de știin
țe politice la Universitatea din 
California (San Diego), după ce 
a profesat pe rînd la Harvard, 
Columbia, Brandeis. De origine 
germană, el s-a stabilit în 
S.U.A. în 1933, o dată cu Instau
rarea în Germanie a partidului

nazist. Este elevul lui Husserl 
și și-a luat doctoratul sub su
pravegherea lui Martin Heide
gger, cu o teză asupra lui Hegel.

La o privire fugară, prima 
lui carte. „Eros și civilizație**, 
apărută la Boston în 1955, nu 
se remarcă prin altceva decît 
prin tendința de a reconcilia pe 
Marx cu Freud, unind „liberta
tea sexuală preconizată de psi- 
hoanaliză cu marxismul revolu
ționar (Pierre Viansson Ponte), 
în realitate, cartea aceasta, ca 
și „Omul unidimensional*4 
(1964), relevă intenții de critică 
politică în care ultimul cuvînt 
e contestarea, abținerea de la 
integrare în regimul social-poli
tic supraorganizat. Marcuse de
nunță esența antiumană a ca
pitalismului care împiedică ma
nifestarea activă a insului în 
muncă, atît în domeniul politic 
cît și în cel spiritual. Temeiul 
filozofic al criticii lui Marcuse 
rezidă în elaborarea unui nou 
concept al înstrăinării umane. 
Societatea de azi, afirmă el, e o 
formă închisă, cu o fizionomie 
conturată și cu un număr limi
tat de funcțiuni. Ea absoarbe si 
anihilează propriile contradicții, 
mișeîndu-se pe o singură di
mensiune : rațiunea tehnologică, 
în dualitatea eros-logos, insul 
renunță permanent la primul 
termen, adică la ordinea predi- 
lecționaJă, intrînd în mișcarea 
logosului tehnocrat și construc
tiv. Devine posibilă, astfel, ve
rificarea absolută, prelungirea 
personalității umane în lucruri. 
Omul nu 6e deplasează acum în 
destinul personal, în care nici 
măcar fenomenele de sublima
re nu mai sînt valabile, ci se 
mișcă după reguli indiferente.

Coercițiunea socială avînd a- 
ceeași importanță pe care i-o 
dădea Durkheim, e înzestrată, 
la Marcuse, cu alte disponlblll-

și cine orientată — ideologic și 
valoric — activitate editorială, a 
simplificarea mecanismului “ 
greoi al bibliotecilor, servicii de 
pofMilazizare sistematică, orien- 
tarea cercetărilor spre aspectele Rp 
majore ale activității de cuge
tare, largi schimburi de opinii 
îa care singurul criteriu să fie 
întemeierea științifică și logică, 
iar an calttatea administrativă 
a celui care pune sau rezolvă 
probleme, traduceri de texte în W

cerci

tiraje rezonabile etc. Sâ admi
tem că sînt posibile toate aces- 
•ea. că spiriuul rutinier și Ince- 
tmeala de 2 2preria un feno
men vor putea fi înlocuite .prin- 
tr-o efer- e-scenta a cercetărilor 
si o esqxtaBare descMsă a punc
telor de vecere adeziunea ci- 
umru?--- va S tetelă. Dar va în- A 
țele^e d sesssHl si motivația 
pocfbffitit3or rare I se oferă 
de a ru=“25te. fără intermediar 
pem-t-enu iroria 5: înfățișarea V 

a ^-.dirii umane ? Apa
rent. <a. Dor ani eristă și o

oc i _ : : _ : l s-
cestu-a de a u-.tegra ideile In- 
m-un eentext ademt de a le W 
coeferi —i’«re de adevăr. Și 
axi îre^-.e ri ne referim. !n 

d rtadl la —- î-^icele for-

GRIGORE TB4IAN FOP

H. MARCUSE sau
filozofia omului

unidimensional
tăți de acțiune. Ea anulează *.ec- 
diata centrifugală din societate 
nu prin teroare, ci prin orga
nizarea tehnică, adică prin 
standardul de viață. Procesul e 
irațional, scrie Marcuse, chiar 
dacă toată lumea îl acceptă. De 
aceea, afirmă el. e necesar să 
se potențeze capacitatea nega
toare a insului, eu atît mai 
mult cu cit și această capacitate 
e permanent suprimată de so
cietatea capabilă să livreze bu
nuri. Marcuse afirmă : „z. folo
sită supunerea prin știință a 
naturii pentru supunerea prin 
știință a ființei umane". Acesta 
e proiectul unidimensionalitâții. 
Omul unidimensional e lipsit de 
inteligență critică și de imagi
nație. abdicînd in fața realității 
cu care stă în poziție Antago
nică. Limbajul se folosește de 
conținut, capătă și el o singură 
dimensiune, pentru a servi mai 
bine comunicării rapide. în a- 
ceste condiții, ca ultimă con
secință a verificării, arta se di
zolvă. Totuși, Marcuse socoteș
te arta ca una din puținele po
sibilități de rezolvare a destinu
lui uman.

încercînd o interpretare a da
telor rezumate mai sus, ies re
pede la iveală erorile funda
mentale ale filozofiei lui Mar
cuse. I se poate imputa trata
rea unilaterală a conceptului 
de înstrăinare, preluat din He
gel și Marx, precum și neîn
crederea în durabilitatea valo
rilor spiritului. Dar înstrăina
rea nu e numai verificare, omul 
nesuportînd numai presiunea 
lucrurilor. înstrăinarea și obiec
tivarea explică, în filozofia 
marxistă, esența socială a omu
lui. Obiectivarea e procesul 
muncii, crearea mediului u- 
man de existență, lumea o- 
mului, în care el se recu
noaște. într-un anume regim, 
prin malformații economice, a- 
ceastă lume se dovedește, însă, 
neumană, opusă ființei „gene-
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A apărut la Editu
ra pentru literatură o 
elegantă ediție „Pe
tru Maior. Scrisori și 
documente inedite", 
îngrijită minuțios și 
prefațată doct de Ni- 
colae Albu. Fiind în 
anii 1785—1809 si
tuat în Gurghiul-Re- 
ghin, cel ce a rămas 
ca un mare istoric, 
s-a preocupat de ne
voile culturale și spi
rituale ale populației 
acelei regiuni. Mereu 
în luptă cu autorită
țile, cu abuzurile ba
ronilor, ori cu unii 
dușmani personali ce 
aruncau asupră-i învi
nuiri nedrepte, a a- 
mit energia de a ră- 
mîne el însuși, om de 
știință, îndeplinin- 
du-și cu sîrg și înda
toririle ori funcțiile 
sociale. Documente 
inedite vin să lumi
neze încă 
pecie

unele as- 
ale dialogului

• AUREL
Am 

cest 
pe care, . .. 
nu-l bănuiam. El își 
are locul său bine fi
xat în contextul poe
ziei zise „modernă", 
care pornind din sim
bolism a reacționat 
împotriva formelor 
lui tîrzii descoperind 
(drum sugerat de 
Baudelaire) marile 
resurse metaforice ale 
realului, ale vieții so
ciale, ale marilor des
coperiri tehnice, ale 
mecanismelor perfec
ționate, obiectelor u- 
mile etc.

Acest poet a cărui 
activitate s-a desfășu
rat mai ales în a treia 
și a patra decadă, 
are puterea de a pri
vi universul animîn- 
du-l, sub ochii săi o- 
biectele capătă viață, 
personalitate și mis
ter („Misterul mă 
tulbură"). Descope-

cunoscut cu a- 
volum un poet 

mărturisim,

Petru Maior —■ Ioan 
Bob. Mai interesantă 
decît . corespondența 
privitoare la numiri, 
mutări, destituiri din 
-felurite funcții a u- 
nor persoane aflate 
în jurul lui Maior, 
este aceea privitoare 
la înființarea unei 
școli în Gurghiul. 
Scrisorile au un lim
baj vechi, pitoresc, 
sînt viu colorate și au 
un parfum cronicd- 
resc : „Și baronul ia- 
ste de o fire cit de 
nu va veni mai de 
sus nouă asprime, nu 
sa va mișca. După 
toate ispitele cu care 
m-am nevoit în lu
crul acesta toată va
ra, aflu de lipsă să 
scrieți la gubernie ca 
să silească pe baron 
spre împlinirea con
tractului. Aud din 
proști cum că baronul 
nu e îndestulat cu

schimbul făcut (...). 
Mă rog scrieți la gu- 
hernium pentru că 
nu cumva împlinin- 
du-să anul cu niscai 
cîrcogele să cîrcăias- 
că de prescripție" 
(Doc. XCVI).

Corespondența și 
documentele sînt ex
puse în ordine crono
logică și (cu două ex
cepții) sînt extrase din 
fondul aparte al Ar
hivelor Statului, Blaj. 
Asta fiindcă „în can
celariile din acea epo
că se obișnuia ca ori
ce corespondență, 
înainte de a fi expe
diată, să fie trecută în 
copie fidelă în anumi
te registre sau proto
coale. Grație acestui 
sistem, astăzi se pot 
reconstitui multe e- 
venimente, fapte de 
istorie, sau biografii 
ale unor cărturari ai 
timpului" (p. XXI).

BARANGA: Poezii
rind fața ascunsă a 
lucrurilor, avea în 
1940, viziuni teribile: 
„Intru în ceasornic 
printre ore I ... / Îmi 
potrivesc scufia răz
boaielor țărănești / 
Alerg de-a lungul 
țărmurilor pustii, / 
Toiagul meu nu ațin- maroacele, ca țăranii, 
ge pămîntul / Trag 
după mine un asin 
fără picioare / Ca pe 
un hoit viermănos / 
Arde pădurea / Am 
în perna un ceasor
nic cu minut orele 
întoarse". In „pernă" 
are un „ceasornic" 
(al Timpului, firește), 
„sub dușumea" se a- 
flă o „cetate", din 
oglindă îl privește 
un „ochi rău": anii 
de teroare și război 
1940 aduc poetului 
spaima de oniric 
(p. 33). Veghea înlo
cuiește somnul. Moti
vul clown-ului tragic 
apare la Baranga cu 
o cruzime violentă în

„Al treilea poem da 
veghe" : „In fiecare 
noapte același om 
înalt, slab, tăcut, li
vid / Mă privește în 
ochi și-mi poruncește: 
«rîzi* I Bid ca sol- 
dații, ca maimuței*, 
ca vampirii / Ca iar-

ca ostatecii / / Obezila 
îmi sfîșie încheieturi
le, / Hohotul îmi ru
pe ficații, inima, coa
stele / Prin zăbrelele 
lor îmi văd inima 
ruptă in două de rîs 
1 Pară de carne des
picată : «rîzi».

Sensibilitatea ide 
A. Baranga e înrudi* 
tă cu a poeților euro
peni de la 1914. Poe
tul este un Blaise 
C endrars român, 
nostalgia marilor că
lătorii concrete 
ținuturi geografice 
îndepărtate și adesea 
mult industrializate.

cu

în

ADRIANA II [ESCU

Lecția clasicilor în

conștiința scriitorului
(Urmare din pag. I)

IUESCU
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rice*. Existența uxari și esen
ța umană se găsesc, in acest 
caz, pe poziții antagoniste. în 
intenția sa de critică socială. 
Marcase înțelege, totuși, că sar
cina dezvoltării istorice ’constă 
în anularea stării de înstrăinare. 
Prin opera sa. filozoful ameri
can insistă asupra dobîndirii 
conștiinței acestei stări și con
tribuie. prin urmare, la anu
larea ei în mod teoretic. Dar 
soluțiile preconizate sînt iluzorii 
și minate nu de puține rătăciri 
anarhiste (unidimensionalitatea 
negativă).

Fiind o doctrină a individua
lismului, filozofia lui Marcuse 
țintește, totuși, paradoxal, la 
fixarea conceptului de om total, 
arâtînd. însă, numai reversul 
medaliei. Definiția lui se opreș
te. de aceea, aproape de for
mula lui Taine, după care omul 
ascultă de legi mecanice. Eroa
rea lui Marcuse, în ultimă in
stanță, e de a nu fi considerat 
alternanța reală dintre concep
țiile individualiste și cele socia
lizante care caracterizează so
cietatea modernă. în altă ordi
ne de idei, neîncrederea în spi
ritualitatea umană aruncă o 
umbră asupra ideii de adevăr 
ca mod uman de a comenta rea
litatea. In acest sens, raportul 
dintre adevăr și libertate nu 
mai poate fi pus sau se alte
rează, adevărul fiind poarta de 
intrare în lumea nelibertății.

Produs natural al unei socie
tăți dezechilibrate, filozofia lui 
Marcuse, prin ideile pe care le 
propagă, este expresia unei 
neputințe determinată istoric. 
Lipsită de valoare științifică, ea 
trăiește doar prin articulațiile 
atitudinii protestatare ale tine
rilor din lumea capitalistă.

(orele
9,15—16 în continuare ; 11.30 ; 

930;
20.45).

21) ; Cinemateca (orele
11.45; 14; 16.15; 1830 ;

AVENTURIERII - cinemascop 
rulează la înfrățirea (orele 
10 : 15.30 : 17.45 : 20).

PLANETA MAIMUȚELOR — 
cinemascop

rulează la Excelsior (orele
8,45 : 11 ; 13 30 ; 15 ; 1830 : 21). 

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN — cinemascop

rulează la Flamura (orele 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30) ; Miorița (ore
le 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20.30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Dacia (orele 8—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 21).
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PROGRAMUL I
15,30 — Fotbal : Rapid — Uni

versitatea Craiova.
17,15 — Jocurile Olimpice — 

Mexic 1968.

AUREI. BBUMAEU

A 1^,30 — Mult e dulce și frumoa- 
” să — emisiune de limba

română.

•
 19,00 — Pentru școlari. „Trepte 

spre-măiestrie*4.
19,30 — Telejurnalul de seară.

_ 19,47 — Actualitatea în agricul- 
© tură.

20,00 — Tele-enciclopedia. 
21,10 — Estrada tinereții.

•
 21,55 — Filmul serial „Răzbu

nătorii*4.
22,45 — Invitații noștri — for- 

• mația instrumentală
„Dik-Dik“.

23,15 — Telejurnalul de noapte. 
A 23,30 — Jocurile Olimpice — 
9 Mexic 1968 — atletism.

PROGRAMUL II 
20,00 — Telex — TV.

A 20,05 — Recitalul de rtmbătă 
v seara.

21,60 — Film serial: „Forsyte 
• Saga*4 (VI).

22,10 — Bis... pe 16 mm.

pufin decît o gîzâ de o zi — își întitulase vo
lumul de versuri cu semnificativul titlu : „Cînd 
n-aveam ce face*. Prin alte cuvinte, neastîm- 
paratul avocat și agitator, între douâ procese 
sau douâ întruniri publice, ca sâ-și amăgească 
temperamentul nestajnic se așeza pe scaun si 
IȘI transpunea mîncărimea de vorbă în incon
tinență a condeiului. Menționăm ca pe un alt 
fenomen curios, acea apucătură a unpr vred
nici profesioniști care, trecufi la pensie, își des
coperă o vocație de poeți pentru că nimic nu 
li se pare moi ușor decît versificarea in ca
dențe egale, bătute la metronom, a tot ce le 
trece prin minte. Și aceștia, ca și ilustrul Al. 
Candiano-Popescu, nemurit de Caragiale în 
schița Boborul, scriu ca să-și omoare timpul, 
marele vrăjmaș al celor ce „n-au ce face", 
mareie ispititor la rele, inspiratorul la cele 
necurate.

Poetul autentic scrie dintr-o vocație irepresi- 
b»la. El visează treaz, dar își concentrează lu
ciditatea ca să dea visurilor sale expresia cea 
mai exactă, așa cum compozitorul lucrează 
riguros matematic ca să-și traducă în note mu
zicale cîntecul lăuntric, care-i sună în urechi 
Există, desigur, un „stil ăl vremei", de la care 
poeții nu se pot sustrage — deoarece el con
stituie o ambianță, un climat — decît printr-un 
act deliberat de reacție. Astfel, a nu se rușina 
de claritate în expresia poetică, devine astăzi, 
cînd ermetismul s-a generalizat, un adevărat 
act de curaj, aș zice o provocare, ca arunca
rea mânușii în fața unui adversar unanim.

Pentru un poet ca Grigore Hagiu, care a 
răspuns la anchetă în numărul de îa 3 august 
al „Scînteii tineretului", „poezia este un mod 
concentrat de existență". Și mai departe : 
„Scriu pentru a-mi dovedi mie însumi propria 
existență*. Așadar, faimosul coaito cartezian se 
traduce pentru poet în versus racio, ergo sum. 
Dubiul nu mai încape, ca termen mediu și, ca 
la Rend Descartes, care-și spunea pe latinește 
Renatus Cartesius. Creația, desigur, este actul 
de identitate al poetului. Și nu numai a lui I 
De la meșteșugarLl care, prin dibăcia mîinilor, 
dă lucrului său o notă de personalitate și pînă 
la omul de știință care descoperă o lege nouă, 
cu fecunde aplicații practice, numeroși sînt în 
lume făuritorii noului, de la care omenirea aș
teaptă un pas înainte în calea neîntreruptă a 
progresului sau o clipă de plăcută destindere, 
dacă este vorba de o formă a artei.

Poetul nu trebuie să uite că cititorii așteaptă 
de la el o emoție estetică de scurtă durată, 
dar cu prețul, pentru el, al unei nesfîrșite trude. 
Limpezimea cristalină, cu vibrații prelungi, de 
baccarat, a versului eminescian, a fost obți
nută prin îndelungi și neostenite șlefuiri, a că
ror mărturie nedezmințită sînt manuscrisele din 
Biblioteca Academiei Române. Unii poeți opun 
legii aspre a muncii de atelier spontaneitatea, 
fără să știe că aceasta nu este decît un „efect 
poetic*, numai după ce arta și meșteșugul și-au 
spus ultimul cuvînt. E o mare greșeală să se 
confunde spontaneitatea artistului, care în fond 
nu e decît autenticitatea cucerită prin efort, cu 
improvizația unor oratori sau clănțăi. Verva 
de improvizație prinde bine poeților numai 
cînd se destind în cronici rimate sau în vechiul

gen epistolar, care a putut genera capodopere 
la poeți ca Nicolas Boileau și Grigore Alexan- 
drescu, pe urmele lui Horațiu. Metaforic vor
bind, orice opera de artă este un mesaj, o 
epistolă, o scrisoare, pe care creatorul o arun
că la cutie, cu nostalgia eternității. Același 
tînăr poet, Grigore Hagiu, spune cam același 
lucru la timpul trecut : „în sfîrșit, poetul mai 
scrie pentru toți marii artiști care au creat 
vreodată, în aceeași limbă sau în altele, stră
ine. Ei sînt cititorii lui cei mai autoritari". Cei 
mai aulonlari sau cei mai pretențioși ? Poetul 
vrea să spună că trăiește în societatea duhu
rilor celor mai înalte, care l-au călăuzit, l-au 
dus de mînă, l-au învățat să gîndească, sâ 
viseze și sâ scrie, iar acum, cînd poetul stâ la 
masa lui de lucru, ei îl citesc „peste umăr" 
Marii dascăli întru liră au scris pentru veșnicie; 
vrednicii ucenici trebuie, de buna seamă, sâ 
caice pe urmele lor. Din nefericire însă, fiecare 
dintre arte este altfel condiționată. Cea mai 
favorizată, măcar în trecut, a fost pictura • în 
atelierele marilor maeștri s-au format alți mari 
maeștri si astfel a existat în. pictura italiană o 
școală florentină, alta veriețianâ etc. Nedis- 
punînd de ateliere, aidoma aceluia al unui 
mare „zugrav", poeților le râmîne tradiția meș
terilor care au vrăjit graiul și au lărgit la 
nesfîrșit hotarele sensibilității poetice : un E- 
minescu, un Arghezi, un Blaga.

Un vers ca acela turnat în metrul safic : 
„nu credeam sâ-nvăț a muri vreodată", gravat 
în memoria tuturor celor ce l-au îndrăgit pe 
Eminescu, a fost totuși mai rareori citat decît 

. cel vlahuțian : „nu de moarte mă cutremur, ci 
de veșnicia ei", vers care provoca hohotele de 
rîs ale lui Caragiale și Zarifopol, la taifasu
rile sau în corespondența lor. Motivul este însă 
explicabil, deoarece versul gnomic, sentențios, 
aforistic, chiar cînd exprimă o idee discuta
bilă ca aceasta, se întipărește mai ușor în 
minte decît unul gîndit cu inima, dacă se poate 
spune, ca acela eminescian, din ODA ÎN ME
TRU ANTIC. Plînsul materiei, din versul bacovian, 
citat de Grigore Hagiu „aud materia plîn- 
gînd" ilustrează intuirea poetică genială a 
senzației pe care o dau ploile de toamnă care 
nu mai contenesc, pe cînd cel eminescian dă 
expresie inconceptibilității ideii de moarte, la 
vîrsta triumfală a tinereții. Poetul este chemat 
să dea expresie memorabilă fenomenelor vieții 
și legității naturii cosmice, destinului omenesc 
și mersului omenirii către țintele cele mai înal
te. Poetul „traduce" în limbajul luminii sau al 
penumbrei, aspectele antinomice ale lumii și 
ale omului, răsfrînte în suprafețele fără număr 
ale cristalului nostru sufletesc. Lecția clasici
lor, pe care a formulat-o atît de frumos 1
tul Grigore Hagiu, este o școală grea, 
viață întreagă. Arghezi ne-a învățat să debu
tăm în fiecare zi : să fim adică modești, să 
nu ne credem niciodată ajunși la acel pisc 
al zenitului, după care nu mai poate urma 
decît prăbușirea în gol. Modestia, seriozitatea, 
străduința și întreg "cortegiul virtuților etice 
intră în structura intimă a operei de artă, con- 
vertindu-se în valori estetice pentru toți, de 
toate neamurile și de orice condiție. Să credem 
axiomatic în universalitatea artei, pusă în ser
viciul omului și al societății, menită să contri
buie la fericirea acestora.
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Dacă nu ne-am afla în plină 
perioadă de alegeri, înainte de 
ele sau imediat după, dacă fie
care gest de pregătire și efort 
repetat nu le-ar vesti, în cele 
mai multe părți, apropierea, dis
cuția pe care o voi reproduce 
mai jos ar fi avut cu siguranță 
o altă desfășurare. Am stat de 
vorbă de curînd cu secretari de 
comitete comunale U.T.C. din 
cîteva județe despre rostul și ro
lul muncii lor, a comitetelor pe 
care le conduc, în condițiile în 
care cc .unele au devenit, prin 
noua organizare teritorial-admi- 
ni^trativă, unități economice 
mai mari și mai puternice, și 
care solicită, tocmai de aceea, 
preocupări mult sporite. Discu
țiile îmi sînt încă foarte proas
pete, nu s-a scurs decît puțină 
vreme de atunci, îmi aduc amin
te exact. îmi vorbeau despre 
munca lor, de greutățile de care 
s-au izbit la început, neprevă
zutul care în comunele acestea 
mari se ivește uneori, parcă nu
mai acolo unde nu te afli. După 
ce-mi spunea ce aveau de spus, 
fiecare simțea nevoia să adau
ge : „de lucrurile acestea va tre
bui să avem grijă în primul 
rînd acum, la alegeri". Așa în- 
cît, la sfîrșitul convorbirilor, am 
observat că discutasem nu nu
mai rolul și atribuțiile secreta
rului de comitet comunal, ci și 
despre oamenii care au capaci
tatea de a răspunde întotdeauna 
competent la cerințele calitative 
noi ce li se aștern cu fiecare zi 
în cale. Iar momentul cel mai 
potrivit pentru un asemenea 
subiect nu putea fi decît acesta.

începutul nu a fost făcut de 
Elena llie din comuna Ciuper- 
ceni, însă cuvintele ei au pus 
în lumină unul din primele a- 
vantaje oferite de noul cadru 
de lucru, unul care nu este 
de loc lipsit de importanță.

— Condițiile în care muncesc 
acum sînt mai favorabile activi
tății pentru că secretarul orga
nizației U.T.C. are un alt presti
giu, mai ridicat, decît în vechea 
organizare. Eu fac parte din co
mitetul executiv al consiliului 
popular, ceea ce-mi dă posibili
tatea să susțin în această cali
tate interesele tinerilor, să-i 
ajut direct. Apoi a simțit și ea

CLIMATUL DE

' SECRETA
RUL U.T.C.

amenaja în fiecare sat cîte 
teren de sport.

— Este un lucru pe care-I 
cern și noi la Godinești, în 
țiunile de muncă patriotică 
exemplu. Le facem nu numai 
o dată, de doua ori, ci mai des 
și avem grijă să Ie repetăm în 
fiecare sat, ca să avem sigu
ranța că antrenăm întreaga or
ganizație. (Temistocle Vîlceanu).

în orice caz, ideea pe care au 
subliniat-o mai toți interlocu
torii a fost aceea că modalită- 
țile de extindere a activității, 9 
oricare ar fi ele, trebuie să țină 
seama că nu numai căminul 
cultural este singurul loc unde 9 
se pot întîlni tinerii, fiindcă in 
prezent sînt situații in care că
minul cultural se află chiar la A 
10—15 km de cîte un sat, ceea 
ce înseamnă că tinerii de acolo 
nu vor mai ajunge nici la un 
film măcar. Scopul lărgirii arie: 
de activități este însă tocmai 
acela de a antrena întreaga or- 
ganizație la conceperea și des- 9 
fășurarea ei, de a nu lăsa in a- 
fară nici un tînăr, altfel tot e- 
fortul ar deveni inutil, ar cădea 
în gol. Și din nou observația, 
legată direct de cele spuse mai 
înainte și totuși cu o altă nuan
ță : „Un asemenea om. capabî’ 
să fie secretar al comunei in a- 
devăratul sens al cuvintolui, e- 
xistă pretutindeni. Tinerii vor 
ști cu siguranță să și-1 gă- 
sească".

Am simțit o umbră de ironie 
sau de regret în cuvintele lui 
Dumitru Ișfan de la Fărcășești? 
îmi amintesc foarte bine tot ce 
mi-a spus, dar nu-mi dau sea
ma care era și atitudinea.

— Am fost, zicea, secretar 1» 
o comună care acum este sat 
component și mă gîndesc mereu PnMTxna’ra în «rwalitatea
ei d»c» »etintate? mea.de_ mai no
înainte ar fi reușit sa cuprindă M .
toți tinerii, mi-ar fi fost mai «- pumu* ca o parcurg^ i^^- 
șor acum, la comună. O afirma- de htiun <i tuncțn «tnn-
ție care, la urma urmelor, fi- 9 “ constă, mai ales, in
xează un adevăr de necontestat, adincirea cunoștințelor teore-
același adevăr, al participării tice, în însușirea și perfectio-
tuturor tinerilor, al atragerii lor A metodelor de cercetare
ca factor principal în desfășu- W n
rarea vieții de organizație, de Dintre tactorn care înltuen-
care depinde, în ultimă instan- a dezvoltarea
ță, totul. Ion Nistorescu avea W cercetător, aș dori sâ subli- 
perfectă dreptate : niez, in primai rînd, climatnl

•
 de lucru creat de colectivul 
de cercetare și îndrumătorii 
săL Mi-a plăcut întotdeauna 
A sâ cred că stilul de muncă al 
™ colectivului de psihofiziologie, 
din care fac parte, este iavo- 

• rabil dezvoltării personalității 
„omului de cercetare-, prin 
posibilitatea pe care o oferă 

Q confruntării părerilor, prin a- 
jutorul reciproc pe care ni-1 
acordăm, prin aprecierea 

A muncii fiecăruia nu în func
ție de ceea ce dăm, ci în 

A funcție de ceea ce putem da.

tinărnlni

AL COMUNEI
Cîteva opinii despre răspunderile sale

7

9 Este un lucru îndeobște cu
noscut că majoritatea cadrelor 
de cercetare, atît din institu- 

9 tele departamentale cit și din 
cele-aflate în nomenclatura A- 
cademiei, sînt elemente tinere, 

® dornice de afirmare și pline 
de reale posibilități. Rezulta- 
tele muncii de cercetare de- 

9 pind, deci, direct, de valoarea 
personală și de promovarea 

_  specialiștilor tineri, de lichida- 
"i instanță, a ori- 

artificiale din

CONDIȚIA
TINEREȚII

Șl CONDIȚIILE
AFIRMĂRII"

Continuînd dezbaterea asupra unor princi
pii generale privind condiția, sarcinile și ori
zonturile de afirmare ale tinerilor cercetători, 
publicăm astăzi cîteva din noile scrisori pri
mite pe adresa redacției noastre.

Reînnoim, totodată, cu acest prilej, rugămin
tea adresată lucrătorilor pe tărîm științific de a 
ne comunica și în viitor opiniile lor asupra 
problemelor aflate în discuție.

L n factor esențial:
LUCRU

ECOURI
- >■ v

IA LA
o

v.

ANCHETA
~ ____________ _______ -

tineretului
• Biblia din Blaj in 

biblioteca rimnicenilor
GRIGORE RADU STĂNES-

•
 CU, profesor — Rm. Sărat.

Biblioteca orășenească pose
dă două cărți rare și de o 
valoare documentară dease- 
bită. Este vorba de Biblia de 
la Blaj și Dicționarul limbii 
române de A. T. Laurian și 

A J. C. Massim. Biblia (voluj 
w mul ce-1 posedăm este fără 

îndoială original și nu copie) 
• tipărită în anul 1795 la Blaj

cuprinde peste 400 de pagini 
și are coperți din lemn de 
stejar îmbrăcate în piele de 

9 culoare brună.
Cartea, pînă a ajunge în 

_ biblioteca noastră, a străbă- 9 tut> Pare-se, un drum foarte 
lung, iar acum poposește în- 
tr-unul din rafturile sălii de 

9 lectură.
Dicționarul cuprinde două 

tomuri (primul de la A la H, 
A apărut în 1873 și tomul II de 

la I la Z, apărut în 1876).

• Reconstruirea monu'

ri în institut, rezoharea 
— după părerea mea, justă — 
a problemei formării cadrelor 
de psibofiziologi trebuie pri
vită, cred, in contextul unei 
permanente colaborări și cu 
alți specialiști ai disciplinei 
de graniță, care au făcut e- 
fortul de a se apropia de psi
hologie.

Aș dori, în al doilea rînd, 
să amintesc și alți factori care 
ajută promovării tinerelor ca
dre de cercetare. Pentru anu
mite tipuri de cercetări, pu
blicarea de studii și articole 
constituie, cel mai adesea, 
singurul mod de finalizarea a

cercetării. Din păcate, spațiul 
restrins, cu un număr fix de 
pagini, al singurelor publica
ții de specialitate de la noi 
(Revistade psihologie și edi
ția ei in limbi străine) este 
încă insuficient De pe acum, 
redacția este „asigurată" cu 
materiale pînă la mijlocul a- 
nului viitor și, probabil, de
calajul va crește. Ce imbold 
personal poate constitui un 
rezultat obținut care așteaptă 
atita timp ziua tiparului ?

Specialitatea în care lucrez 
presupune o perioadă înde
lungată de ani pentru pregă
tire, o mare diversitate de

cunoștințe care se cer însușite 
și foarte multe tehn»ci corn 
piese de laborator Pentru 
dobîndirea unui randament 
crescut al acestei profesiuni, 
se cere ca munca personală 
să fie valorificată, maj ales, 
pe linia esenței sale, adică a 
aspectului de căutare, experi
mentare și interpretare. Bene
ficiind de crearea unor condi
ții de cercetare din ce în ce 
mai bune, institutul a putut 
include, în schema sa, și un 
mic nucleu tehnic și de docu
mentariști. Practica unor la
boratoare cu același profil, din 
străinătate, dovedește că valo-

rifjcarea maximă și rentabilă 
a posibilităților unor cerce
tători — care lucrează într-o 
specialitate însușită cu greu 
— poate fi făcută prin creș
terea ponderii aparatului au
xiliar de cercetare. De aceea, 
la noi. se simte nevoia ca a- 
paratul tehnic existent să fie 
dezvoltat și atras în activita
tea de cercetare, iar docu
mentariștii să facă efectiv o 
muncă de documentare.

Sînt condiții care nu
buie privite ca un lux, ci ca 
o necesitate stringentă. Gra
ție lor, un cercetător format 
ar putea ataca, anual, 2—3 
teme, promovînd astfel noi 
trepte în cucerirea unei cali
ficări înalte.

mentelor

Q V. ION, Ploiești: In mljlo- 
cui comunei Poenarii-Burchl 
se afla un monument al eroi- 
lor căzuți în luptele din anii 
1877 și 1916, operă artistică, 
poate cea mai frumoasă, din

tre-

ION CIOFU
cercetător științific principal, 

Institutul de psihologie

•
 creația sculptorului ploieș

tean Themist Vidali. Monu
mentul a fost ridicat inițial

•
 prin contribuția obștească a 

cetățenilor din comună dar 
din cauza vitregiilor războiu- 
lui, precum și a lipsei de în- 
grijire, cam 75 la sută din el 
a fost deteriorat. Aceasta pî
nă acum cîtva timp cînd, la 

A inițiativa organelor locale 
w (merită evidențiați primarul 

comunei, Constantin Stănes- 
• cu, sculptorii Dumitru Cris- 

tea și Nicu Neamțu, foști e- 
levi ai sculptorului Vidali), 
monumentul s-a reconstituit.

•
 Dezvelirea Iui a prilejuit o 

festivitate de toată frumuse
țea Ia care și-au dat con- 
cursul urmașii^ celor căzuți9 *n cele două războaie.

• • Așteptăm ciștigătorii

nevoia să adauge : Bineînțeles 
că pentru o asemenea răspun
dere e nevoie și de un om care 
să știe să uzeze de drepturile 
sale, nu să fie un simplu figu
rant în aceste organe.

Iar printre răspunderile pe 
care un asemenea om va trebui 
să le aibă permanent, este, după 
cum subliniau cu toții, atragerea 
tuturor tinerilor din comună, din 
toate satele componente, la viața 
colectivității, la întreaga activi
tate economică, social-politică și 
culturală.

De la o comună la alta, de la 
un sat la altul, spunea inginerul. 
Ion Leulescu, secretarul comite
tului U.T.C. din comuna Teslui, 
sînt deosebiri în profilul tradi
țiilor și al obiceiurilor. Secreta
rul este dator nu să renunțe la 
ele, fiindcă sînt tot atîtea posi
bilități de diversificare a activi
tății, ci să le cultive mai de
parte, să le încurajeze, pentru 
a le valorifica în viața organi
zației.

— Legătura de la sat la sat și 
de la sat la centrul de comună 
este de aceea indispensabilă. 
Izolarea înseamnă rămînerea în 
afara circuitului. Noi avem un 
sat, Seuca, foarte izolat. Tinerii 
satului, doisprezece, cîți sînt, 
vin însă regulat cel puțin o dată 
pe săptămînă, la activitățile or
ganizate Ia centru (Ion Nisto- 
rescu, Peștișani).

Așa, sau altfel. Unele locuri, 
zic „unele" pentru că n-am a- 
iuns decît în acelea, dar proce
deul este desigur mult mai răs- 
pîndit, folosesc dimpotrivă ex
tinderea activităților de la cen
tru spre sate, așa cum se în- 
tîmplă, de pildă, la Slivilești, 
unde există brigăzi artistice ale 
tinerilor în cinci din cele șapte 
sate, sau nu mai știu în ce loc, 
unde mi s-a spus că în momen
tul de față se încearcă muta
rea bazei sportive în altă parte 
ca să fie la o distanță egală de 
toate satele, pînă cînd se va

•
 speviaiijinor ti
rea, in ultimă 
căror bariere

•
 calea lor.

In Institutul
București există un număr de 

A tineri cercetători capâbili, en- 
” tuziaști și cu rezultate profe

sionale de valoare, apreciate 
A în cercurile științifice din țară 
” și internaționale. Faptul me

rită subliniat cu atît mai mult 
A dacă ne gindim la lipsa de 
—7 tradiții, pe acest tărîm, în spe- 
_ cial în capitolele moderne ale

In domeniul promovării în 
funcții, dificultățile sînt și mai 
evidente : pe de o parte, defi
ciențele de organizare, pe de 
alta maniera însăși de promo
vare. Avem cercetători stagiari 
cu 5—7 ani vechime, dar încă 
nepromovați deși 
bîndit din 
cercetători, 
menea, de 
toare fără

și-au do- 
plin calitatea de 
Există, de 

ani de zile, 
șefi titulari,

ase- 
sec- 
deși

de Fizică Celor

DIALOG

— în fond, noua organizare 
administrativă a realizat, e 
drept, un lucru deosebit, acela 
al creșterii numerice. Dar mie 
mi se pare mai important ca or
ganizația comunală să fie nu 
numai mare, numeroasă, ci și 
tot atît de puternică.

Ceea ce se leagă foarte bine 
de afirmația unui alt interlocu- _____ __ ______ ________ ___
tor, Iosif Rîndaș, secretar al Co- A fizicii. Se poate spune că ma- 
î?meiului jud.etean Mehedinți al joritatea acestor tineri cerceii I ( ooro ir» i v. t rsvs ron . . .U.T.C., care în intervenția sa a 
introdus o idee nouă, precizînd 
de fapt nu numai o poziție per
sonală, ci o concluzie a întregii 
anchete : — -r--------- ------- — «----------

— Activitatea secretarului co- 9 complex cu laturi multiple, 
munal U.T.C. mi se pare, în pri- care trebuie considerate în a-
mul rînd, una de dezvoltare în dîncime, în perspectivă. Spun
rindul comitetelor sătești și ai A aceasta pentru că în institutul 
‘*"7llor ,? unei ■■aspunderi. nostru. dună nărerea mea. nu 
poate puțin cam rar intilmta 
pînă acum, aceea a unei preo- A 
cupări directe pentru tot ceea " 
ce interesează organizația lor.
din proprie inițiativă, fără să de sectoare sau secții n-au în- 
aștepte impulsuri din afară. Este 9 țeles necesitatea efortului con-

tători au fost promovați în
9 concordanță cu rezultatele lor. 

Dar promovarea tinerelor ca- 
_ dre reprezintă însă un proces

ce interesează organizația

nostru, după părerea mea, nu 
toți cercetătorii tineri sînt în
drumați și sprijiniți in mod 

lor> egal. Nici pînă astăzi, unii șefi

nevoie deci, aș zice, de mai tiniiu, care implică timp, pen-
multă independență iar aceasta țru ridicarea nivelului de bazăj T r j iru nc carea nivetuiui ut
depinde tot de modul cum știe • al tinerilor, preferind rezultate 
s-o întroneze secretarul comu- — -
nel ___, 2_,2______~______
ftel, am impresia că ceea ce că- A 
dea pînă nu de mult în sarcina 
instructorului U.T.C., revine din 
ce în ce mai bine, în noile con- 
diții, secretarului U.T.C. pe co- ™ 
mnnă.

Sînt cîteva lucruri din mul- 
tele care se puteau spune în le- 9 
gătură cu atribuțiile acestor co
mitete, cu obligațiile lor, care, 
odată ce au fost scoase în re- 9 
lief, vor fi fără îndoială și avute 
în vedere în organizarea și des
fășurarea alegerilor prin care A 
vor trece în curînd organizațiile 
U.T.C. din toate comunele țării. 
Sublinierea lor acum, în preaj- 
ma acestui eveniment, este nu 9 
numai utilă, ci și necesară.

D. MATALA

acum. Ia început. Intr-u. min°7 * Jm~~^vâda““
— pregătirii de perspectiva.

ÎNTRE

DOUĂ JUDEȚE» $
pant). Locul următor a revenit 9 
Aspasiei Lefter tot botoșăneancă. 
Reprezentanta gazdelor, Valenti- 
na Donose (Țesătura-Iași) a obți- 9 
nut locul III. S-au acordat pi 
două mențiuni. La Iași asemenea 
concursuri gen olimpiadă au de- ® 
venit frecvente contribuind la ri
dicarea nivelului profesional. La 
ele au luat parte zidari, cortfecțio- 9 
neri, sudori, strungari. Tot la Iași, 
se pregătesc tinerii care vor par- 
ticipa la faza pe țară a Olimpia- 9

Inițiativa aparține Comitetelor 
județene Iași și Botoșani ale 
U.T.C. și a întrunit aprecierea u- 
nanimă a tinerilor. „Olimpiada 
țesătoarelor" a adus, în dulcele 
tîrg al Ieșilor, nu numai concu- 
renți. ci și spectatori botoșeneni, 
la fel de emoționați. In fața unui 
juriu deosebit de exigent, concu
rența au dovedit o bună pregăti
re profesională. Au fost necesare 
patru serii de întrebări de baraj 
pentru a se desemna cîștigătorul 
primului loc. Surpriză : „Olimpia
da țesătoarelor" a fost cîștigată 
de... un țesători — Jean Căldare 
de la Uzinele textile „Moldova" 
Botoșani (singurul băiat partici-

dei strungarilor.

IOAN STATE 
subredacția 

„Sctnteii tineretului

tineri
locul

meritat!
— de toți atîția ani — în sec
toarele respective există oa
meni care îndeplinesc condi
țiile pentru a ocupa aceste 
posturi: titlu științific, lucrări 
cunoscute și apreciate în străi
nătate, vechime etc. S-a mers 
pînă la afirmații de genul „nu 
scot la concurs postul respec
tiv, pentru a nu se prezenta 
cutare", ori s-au făcut presiuni 
în astfel de termeni: „dacă 
d-ta te prezinți la concurs, eu, 
ca membru al comisiei, nu mă 
prezint"—

Printre cauzele acestor defi
ciențe, una mi se pare de pri
mă importanță. Este vorba de 
relațiile care există între ti
nerii cercetători și îndrumă
torii lor ierarhici, relații care 
nu se situează întotdeauna la 
nivelul unor raporturi de ți
nută și probitate etică. Se mai 
întîmplă cazuri cînd, din cele 
două semnături care apar pe 
coperta unei lucrări, doar una 
să-1 reprezinte pe autorul 
real. Acest tip de relații — 
care, din fericire, este tot mai 
puțin acceptat — are acolo 
unde există, consecințe nocive 
pentru activitatea tinerilor 
cercetători. Aceștia încearcă, 
în unele cazuri, să „se pună 
bine" cu „șefii", mergînd pînă 
acolo îneît le propun chiar ei 
de a semna o lucrare la care 
n-au contribuții. De aici de
curg și alte situații anormale. 
Astfel, tinerii cercetători care 
dispun de lucrări valoroase nu 
dispun totdeauna de „liberă 
trecere" la edituri sau reviste. 
Acestea publică infinit mai re
pede un titlu de carte girat de 
o somitate în materie. Și dacă 
am merge cu explicațiile mai 
departe, am ajunge și la alte 
paradoxuri. Uneori, lucrările 
efectuate în colaborare nu sînt 
luate în considerație la ates
tare. chiar dacă ele au fost lu
crate efectiv de cel care tre
buie promovat Se consideră 
că semnatarul „garant" are 
contribuția principală, și nu 
tînărul cercetător.

dr. A. GLODEANU 
cercetător 

la Institutul de fizică

TIMIZII ADOLESCENȚI
DE ODINIOARĂ...

Ședință de conducere în tanco- 
drom. Elevii din compania co
mandată de maiorul Nicolae 
Pireu trec pe tind la levierele 
tancului și învață practic să con
ducă, în teren variat, puternice
le mașini de luptă. Lingă „bătrî- 
nuT instructor, plutonier-major 
llie Popescu, se afla elevul-ser- 
gent Constantin Manea. Atît de 
mult i-a plăcut instructorului 
cum a rezolvat pe parcurs toate 
problemele ce i le-a pus traseul 
greu incit, la încheiere, i-a spus: 
„Excepțional!" Și trebuie să 
precizam: de 14 ani de cînd lu
crează ca instructor în Școala 
militară superioară de ofițeri de 
tancuri și auto, i-au trecut mulți 
prin mină și nu rămîne impre
sionat de orice.

Elevul a plecat să raporteze 
conducătorului ședinței — con
form regulilor stabilite — califi
cativul obținut la conducerea 
tancului în ziua respectivă. S-a 
prezentat în fața maiorului Ra- 
coceanu : „Tovarășe maior, sînt

In preajma Zilei
Forțelor Armate

elevul... la ședința de conducere 
am obținut calificativul „excep
țional !“...

Maiorul ă ridicat din sprînce- 
ne, apoi i-a spus mirat și destul 
de aspru: „Nu există un aseme
nea calificativ! Du-te înapoi la 
instructor să-ți spună calificativul 
exact".

Puțin mîhnit, Manea s-a întors 
la plutonierul-major Popescu și 
i-a spus ce-a pățit. Acesta ar fi 
putut pune .capăt „incidentului" 
spunîndu-i că a obținut califica

tivul „foarte bine" care este, 
fapt, calificativul maxim. El 
ținut însă să-i ofere elevului o 
satisfacție în plus. Peste două 
minute, Manea a fost din nou în 
fața conducătorului ședinței și 
i-a raportat a doua oară, la fel 
de hotărît și mîndru, același lu
cru. N-a mai fost trimis înapoi.

Tînărul blond, cu ochi albaș
tri, subțirel la trup — elevul ser
gent Constantin Manea — a ob
ținut în anul trecut de învățămînt 
și titlul de cel mai bun ochitor 
cu armamentul de pe tanc.

l-am găsit astăzi pe elevii a- 
cestei companii în parcul de ma
șini, la salopetă, definitivînd lu
crările de trecere a mașinilor de 
luptă la exploatarea de iarnă. Pe 
pasionat se pare că-l poți cunoaș
te după felul cum pune mîna pe 
cheie sau cum se apropie de 
tanc, ori cum șterge cu șomoio- 
gul de bumbac o imaginară pată 
pe oțelul aspru și rece al ture
lei. Dar cînd îți vorbește despre 
munca sa, despre meseria sa...

Pledoarie pentru
lucruri firești

Contactul cu lumea științifică internațională, tn intimitatea cu- 
liselor ei de laborator, se face pe multiple planuri. Mă voi referi la 
unul singur, și anume la acordarea burselor pentru specializare. Nu 
totdeauna acest canal de legătură cu cele mai recente realizări în- 
tr-un domeniu sau altul din știință este folosit în mod optim, ci 
uneori, după o serie de factori subiectivi și după criterii insufici
ent contuarte. De ce n-am spune : mai sînt încă în vogă, pe ici 
pe colo, „relațiile de care dispui... Așa se face că, uneori, tinerii 
cercetători capabili nu știu despre existența unor astfel de burse 
decît m clipa în care, de-acum, persoanele norocoase și-au făcut 
bagajele.

îmi amintesc de un caz petrecut cu ani în urmă. Un absolvent 
din promoția mea a fost trimis în străinătate la specializare ; dai 
n-a apucat să stea prea multă vreme acolo, deoarece, pur și sim
plu, centrul respectiv de cercetări l-a „rambursat" repede în țară, 
cu eticheta : necorespunzător profesional.

O alta problemă legată de plecările la specializare atinge dome
niul nefast al birocrației. Se fac propuneri pentru o plecare, dar 
aprobarea vine abia după cîțiva ani de la minister. De ce ? Per
sonal am fost propus de pildă, de către institut, să plec la specia
lizare în 1963, deci acum cinci ani. Și totuși, aprobarea a venit a- 
bjac.a r?m ; .deci urmează să fac în 1969 ceea ce puteam foarte bine 
să fi făcut în 1963 ! Am pierdut, cu alte cuvinte, nu mai puțin de 
cinci ani de așteptare. In acest timp, înarmat cu o pregătire su
perioară, aș fi dat sînt sigur, un alt randament, superior celui de 
azi.

E necesar să se mai renunțe la filiera labirintică de forme și

9 TRAIAN ROȘlANU, Craio
va : La nai este în plină 
desfășurare un concurs cine- 

A matografic (inițiativa Comi- 
tetului municipal al U.T.C.). 
Tema, ușor de bănuit: 20 de 
ani de cinematografie româ- 
nească. Sînt prezentate la ci
nematograful Tineretului fil-

•
 mele Dacii, Haiducii, Răscoa

la, Balul de sîmbătă seara șl 
altele. Desemnarea cîștigăto- 
rilor (bănuim tineri cu o 
vastă cultură cinematografi
că) va avea loc nu peste mul
tă vreme și este așteptată cu 
emoție în orașul nostru.

9 Cules de struguri

•
 ANG1IEL AUREL, profesor 

— Buzău : Mai mult ca sigur, 
culesul strugurilor s-a desfă-

•
 șurat anul acesta la noi mai 

frumos ca oriunde. Cu vreun 
an înainte, pionierii s-au în
grijit să procure modele cu 
cusături de pe ii, ștergare, A peretare, carpete și scoarțe 

v românești — acțiune care a 
scos la iveală o bogăție ne- 

_ prețuită de motive naționale 9 (cusături și împletituri) spe
cifice acestor ținuturi. Pe 
parcurs s-a conturat ideea 

A organizării unei sărbători a 
culesului de struguri din care 
să facem de fapt o acțiune 
socială, utilă. însușirea para
lelă a unor cunoștințe despre 
cultura viței de vie și pre
pararea vinurilor a fost îm
binată cu rememorarea unor 
date prilejuite de un izbutit

A peretare, carpete 
“ românești — acți

paraforme, ar fi util, de asemenea, să se anunțe din timp care sînt 9 
bursele care sînt și să fie repartizate pe institute operativ, fără să

la specializare ar avea atributul deplin al obiectivitătii științifice. — concurs. Punctul cel mai a- 
tractiv al serbării a fost însă

se mai aștepte intervențiile repetate din partea conducătorilor a- 
cestor foruri științifice. Aceasta ar oferi posibilitatea scoaterii la 
concurs, pe institut, a burselor existente, iar criteriul de trimitere

Ing. ION NICULESCU DUVAZ
Secretar științific 

Institutul de oncologie

parada costumelor naționale.
Rubrică realizată de

I. BODEA

— La noi la tancuri e multă 
muncă — remarca elevul-sergent 
Gheorghe Badea; mă refer la e- 
forturile pe care le solicită mași
na pe care trebuie să o îngri
jești ; pentru că, să nu uităm, de 
buna ei întreținere depinde pen
tru tanchist totul. Dar și satis
facțiile sînt pe potrivă, condu
cerea, tragerile..."

Intrați în al treilea an de școa
lă, subordonații maiorului Pîrvu 
mai au prea puțin din înfățișarea 
timizilor absolvenți ai liceului 
militar, înfățișare cu care s-au 
prezentat în școală. Ne-o confir-

mă comandantul căruia de cîte 
ori vine vorba despre ei îi place 
să spună: „Erau niște copii ne
împliniți... Ce aveau ? 18 ani 1

La instrucție, în parcul de ma
șini, în tancodrom sau în poli
gon, în sălile de specialitate sau 
pe terenul de sport, aplecați asu
pra slovelor în timpul orelor de 
studiu sau recitind poezii origina
le îri cadrul cercului literar al 
școlii, pregătind spectacole artis
tice sau legănîndu-se în ritmul 
unei melodii de muzică ușoară 
la o seară dansantă la Casa ar
matei, în stagiu la unități sau

machetînd viitorul număr al re
vistei culturale pe care o editea
ză periodic, elevii Școlii militare 
superioare de ofițeri de tancuri 
fi auto cresc, se formează, se de- 
săvîrșesc.

Evoluția acestor tineri, a tutu
ror. în anii petrecuți în școala 
militară e impresionantă. îmbo
gățiți sub raportul desăvîrșirii 
personalității, ci sînt azi departe 
de timizii adolescenți absolvenți 
ai liceului.liceului.

Lpcotenent-colonel
N. GHIORMA
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Construcția socialismului — operă 
inițiată și dirijată, în toate etapele 
și compartimentele ei, de către parti
dul comunist — a determinat o pro
fundă restructurare social-economică 
a societății românești. Fiecare stadiu 
de dezvoltare a orînduirii noastre so
cialiste a permis o nouă reglemen
tare a raporturilor inter-umane și fie
care noua reglementare a acestor ra
porturi, săvîrșindu-se într-un cadru 
social lipsit de contradicții an
tagonice, a însemnat un pas înainte 
în desăvîrșirea caracterului democra
tic și umanist al întregii societăți. 
Progresul social s-a vădit a fi rezul
tanta imediată a politicii comuniști
lor — detașamentul de avangardă al 
poporului nostru — care se înteme
iază pe cunoașterea legității din na
tură și societate și care, sesizînd re

sorturile mersului ascendent, proce
dează în consecință, plănuindu-și si 
aaaptîndu-și demersurile în funcție de 
acțiunea necesității obiective și în 
funcție de particularitățile în con
textul cărora această necesitate o- 
biecfivă se manifestă.

Dar restructurarea social-economi- 
câ a societății noastre a fost dublată 
de o altfel de restructurare, nu mai 
puțin sesizabilă și nu mai puțin sem
nificativă. Ne referim la mutațiile de
cisive pe care intensa activitate con
structivă inițiată și dirijată de parti
dul comunist le-a impus mediului am
biant natural, peisajului nostru tradi
țional și forței latente pe care acesta 
o încorporează. „NECESITATEA DE A 
SUPUNE O FORȚA A NATURII UNUI 
CONTROL SOCIAL ÎN INTERESUL E- 
CONOMIC — scria Karl Marx, în 

urmă eu un secol — DE A O ÎNSUȘI, 
DE A O SUPUNE CU AJUTORUL U- 
NOR CONSTRUCȚII MARI RIDICATE 
DE MINA OMULUI, JOACA UN ROL 
DINTRE CELE MAI HOTĂRÎTOARE IN 
ISTORIA INDUSTRIEI". Avînd în ve
dere transformările de substanța pe 
care le-a determinat industrializarea 
socialista a țârii noastre, putem spu
ne că necesitatea amintita de Marx 
a acționat implacabil. Și era firesc 
sa se întîmple astfel, înseși viabilita
tea și dosăvîrșirea socialismului de- 
pinzînd, și nu în ultimă instanță, de 
gradul de dezvoltare a forțelor de 
producție. Tot de gradul de dezvoltare 
a forțelor de producție depinde si 
ceea ce vom numi gradul de UMA
NIZARE A NATURII, măsura în care 
înțelegem și folosim această natura 
în scopurile noastre, amploarea co
recțiilor pe care i le impunem.

Trep tat, o natură nu o dată ostilă 
a cedat locul unei naturi profund o- 
bliferate de activitatea umaiiu, și pri
mele semne ale acestui proces le pu
tem depista încă în zorile civilizației, 
însă, în epoca noastră, a devenit se
sizabilă nu numai evidența faptului 
că peisajului interior al omului îi co
respunde, în fiecare etapă a existen
ței sale, un alt peisaj exterior, ci și 
elocvența lui. El depune mărturie că 
pe parcursul unei evoluții în care e- 
tapele se succed imperios — și socia
lismul presupune tocmai o astfel de 
evoluție ! — asistăm la o dublă re
structurare : a omului și a reperelor 
lumii sale. în plus, putem spune cu 
acceptarea interdependenței dintre 
realitatea 
mediului ambiant ne definește.

Aceste pagini își propun să eva-

noastră internă și cea a

=âsl
lueze, cu unitățile de măsură ale re
porterului, tocmai amploarea unora 
dintre transformările pe car© planu
rile noastre economice și opera de 
materializare a ior le-au impus natu
rii generoase a patriei. Oprind pen
tru o astfel de problematică, vrem să 
relevăm cititorului tînăr necesitatea 
de a aprecia un trecut — mai înde
părtat sau mai recent — și altfel de- 
cît prin prisma unor date istorice sau 
statistice. Și, avînd în vedere optica 
pe care dorim s-o propunem, îl asi
gurăm pe lectorul nostru că nu din- 
tr-un banal impuls liric vom insista, 
de pildă, asupra contrastului dintre 
furia de astăzi a apelor Dunării a- 
junse pe pragul accidentat al Porți
lor de Fier și liniștea lor viitoare. însă, 
în prealabil, considerăm necesară o 
scurtă incursiune în istorie.
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gonit-o prin 
o au scos la 
pe domnul 
ajuns acolo

Să începem cu Grigore U- 
reche și să-i întoarcem, pe 
rînd și eu evlavie, paginile 
cronicii, pînâ acolo unde cu
loarea suavă a legendelor 
începe să ne împăienjeneas
că privirile. îl vom între
zări, prin fumul pîclos al 
timpului scurs, pe acel ce 
„au dat de o hiard ce să 
chiamă bour și după multă 
goană ce au 
munți cu dulăi 
sosul apei...*, 
Dragoș, care, u|un» «cum 
unde „fiindu și hiara obosi
tă, au ucis-o la locul unde 
se chiamă acum Bourenii 
daca s-au discălicat sat". 
Inscriindu-și gesturile de le
gendar descălecător de țară 
în aerul pur al viitoarei Mol
dove, Drăcos a debutat 
printr-o sfidare decisivă a 
stihiei, in inima căreia înso
țitorii săi urmau să-și înte
meieze rînduielile vieții care 
se perpetuează, între ace
leași repere spațial?, de a- 
proape un mileniu. Simboli
că, sfidarea lui dezlănțuie 
un șir prelung de gesturi 
mai mult sau mai puțin le
gendare, dar întotdeauna 
aureolate de un adevăr, prin 
care țara „s-au de sîrgu lă
țit și fără zăbavă s-au indi- 
reptatu’, aflîndu-și resursele 
permanenței în îndărătnicia 
de a supune natura încon
jurătoare, dar și tn credința 
oamenilor ei „că de nu li-i 
tndemtnă cu al său, mai 
multă neîngăduință le va fi 
eu streinii*.

Desigur, gestul simbolic 
al descălecătorului Dragoș 
nu s-a consumat în afara u- 
nor prealabile evenimente 
la fel de simbolice. Tn sudul 
țării, limes-ul Daciei Mal- 
vensîs mărturisește încerca
rea temerară a celor mai 
vechi locuitori ai acestor 
pâmtnturi de a obține o cli
pă de răgaz prin introduce
rea tn peisaj a unui val d» 
pămînt ars care se întind» 
între Dunăre șl Bran, pe o 
lungim» de 235 km. Iarba 
care erește pe spinarea ro
tunjită a acestui val de mun-

O lumină
CREPUSCULARA

jaf s-a 
spolierii

Tncerctnd, tn egală măsu
ră, și tristețea lui Dinicu 
Goleseu — boierul dezamă
git de înapoierea economi
că a țârii — și tnsuflețitul 
lirism al blajinului Alexan
dru Vlahuțâ, pătrundem tn 
istoria României moderne, 
pe care o anunță, încă din 
secolul cl XVIII-lea, salinele, 
gaterele și fabricile de htr- 
fie și sticlă. Natura se lasă, 
însă, clintită mai greu din 
somnul ei cutremurat perio
dic de vaste convulsii geolo
gice.

Discreta dispariție a zim
brilor a izbutit prea _ puțin 
să convertească peisajul, și 
valurile vechi de pămînt se 
acoperă cu uitare. Și nu e 
bine, pentru că o prea în
delungată gestație 
aproape totdeauna 
de proporții.

într-un astfel de 
consumat prologul 
solului și subsolului țârii, 
celebra afacere Sriussberg, 
tn ale cărei intenții — ipocrit 
mărturisite de inițiatorii- 
ocționari — Bărăganul ur
ma sâ fie atras, cu toate 
resursele sale, în activitatea 
economică a țării. Tentante, 
ideile lansate din, birourile 
unor financiari străini, au a- 
prins imaginațiile, și primii 
lilometri ain calea ferată ca
re urma să străbată imensul 
arînar au fost montati sub 
imperiul unei febre a înavu
țirii fără precedent. Cu atît 
mai amar s-a conturat eșe
cul antreprizei, concretizat 
în muncă irosită în fonduri 
delapidate în favoarea in
termediarilor autohtoni și a 
capitalului german, în dem
nitari compromiși și în des- 

anunță 
un Jaf

încremenii 
de aproa- 
este mai 

care crește 
nouă este

că omenească 
sub cerul potriei 
pe douâ milenii 
nouă decît iarba 
alături, așa cum 
și iarba din creștetul gorga
nelor funerare care împîn- 
zesc orizontul Bărăganului. 
Apoi, bănuim în apele Du
nării pești poticnindu-se în 
resturile picioarelor podului 
lui Apolodor, iar coamele 
Munților Orăștiei, privite de 
la mari 
lucrarea 
menești, 
pate în 
agatirșii

înălțimi, trădează 
tenace a mîinii o- 
Apoi, galeriile să- 
Munții Apuseni ce 

____ prețuitori de aur— 
Intre toate acestea și gra
nița din piatră cioplită im
plantată de către Ștefan cel 
Mare și „copacii cei întinați' 
din codrii Cosminului, stră
lucește totuși tntr-o lumină 
aparte, inimitabilă, gestul 
domnului Dragoș. Descăle
catul unei țări o debutat 
simbolic, printr-un act de 
supunere a naturii.

Activitatea constructivă a 
oamenilor acestor pâm’nturi 
a continuat apoi să intro
ducă tn peisajul ancestral 
forme noi, culori noi și su
nete noi, primele și cele care 
au urmat fiind, cum i-a fost 
dat acestui pămînt, de natu
ră militară, destinate apă
rării. Tn umbra lor au înflo
rit și însemnele muncii oos- 
nice, „nu— grădini de pomi 
fructiferi — cum ne asigură 
înțeleptul Dimitrie Cantemlr 
— ci păduri întregi de pomi 
cu roadă*. „Numai din pri
cina .cumpătării domnilor și 
a lipsei de săpători în mun
te nu s-au putut fac» săpă
turi în munte', iar In vre
mea lui agitotă „lucrul R 
împiedică cunoscuta lăco
mie a turcilor și teama ca 
nu cumva sâpînd după bo
gății să-și piardă o dotă cu 
țara și truda și roadele ei*. 
Și, în aceste condiții, este fi
resc să ne recuperăm isto
ria mai mult din straturi 
compacte de pulbere, decît 
din palate și castele cu zi
duri strivite de fast.

I
I
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tine răvășite — fapte o că
ror amintire se perpetuează 
In timp sub forma celor 
cîteva șine Krupp ruginite 
și traverse macerate de ploi, 
pe care vegetația atotputer
nică le recopleșește în fieca
re an cu autoritatea ei luxu
riantă.

Pătrunderea României în 
circuitul economic ol siste
mului de piață capitalist a 
declanșat, totuși, prefaceri 
care nu pot fi ignorate. Pes
te două decenii, poienele 
din Prahova, scăldare de o 
lumină irizată, tn care picta 
Nicolae Grigorescu, erau de 
nerecunoscut : copacii ceda
seră locul sondelor. Drumu
rile de fier își prelungeau 
traseele spre cele mai înde
părtate coifuri ale țârii, tn 
paralel cu șoselele, lemnul 
pădurilor părăsea munții o 
dată cu culoarea lor identic 
verde de milenii tn șir, și la 
Reșița, ca și în alte orașe, 
începe să miroasă a fum. 
Dezastrul lui Aurel Vlaicu se 
compensează In destinul lui 
Anghel Saligny și în toate 
gesturile omenești se pare 
că se reflectă, nervoasă, 
tremurătoare și agonică, 
umbra imensă a flăcării a- 
prinse accidental la Moreni 
— simbolul irosirii nefaste 
a bogățiilor unui pămînt. în 
lumina ei crepusculară, 
tranzacții oneroase vor se
cătui cu migală o țară de 
nesecătuit. Apoi, corolarul 
acestor tranzacții — războ
iul, ale cărui distrugeri ni
meni nu le poate evalua 
fără să se cutremure....

Dar, să nu uităm, lumina 
flăcării de la Moreni era o 
lumină crepusculară...
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Cele mai spectaculoase 
lucrări executate- în anii 
după război, impuse cu 
cesitcte de dezvoltarea 
cialistd a României, sînt, 
mai edesea, borcjele. 
toate câ rosturile lor sînt 
profund omenești, cu toate 
câ structura lor nu s-a îm
plinit din trudâ ce robi, ci 
din munca unor oameni ca
re și-au recuperat demnita
tea, e’e ne racordează is
toria Io istoria vechiJo'’ se
minții, deprinse să clădea
scă minuni ale lumik La Bi- 
coz, la Curtea de Argeș, pe 
Lotru și la Poltinu, în Valea

I

I

Un loc tn cart forja latentă a apelor st transformă In tnergU
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Porților de Fier"
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La B:ccz, la Curtea de 
Argeș, pe Lotru și la Pafrinu, 
sau la Rovinari, au functi
onal și încă mai funcțio
nează cele mai exigente 
școli ale curajului de a sili 
natura să-și dezvăluie forța 
latentă, inundînd dmpiile cu 
balsamul binefăcător al a- 
pei și sistemul energetic na
țional cu tensiunea seînteie- 
toc re a electricității. Exodul 
spre Tumu-Severin și Gura- 
văii al constructorilor cali
ficați tn aceste școli sub ce
rul liber se înscrie tntr-una 
dintre cele mai pasionante 
pegini ale istoriei desâvîrși- 
rii socialismului în patna 
noastră : în pagina consa
crată Sistemului hidroener
getic și de navigație „Porțile 
de Fier*.

Aia, la „Porțile de Fier*, 
tn zona frămîntată a cata
ractelor sub care se tnttl- 
nesc sttncile a două dintre 
cele mai importante masive 
muntoase afe Europei, Du
nărea etalează cea mai 
substanțiala sursă de ener
gie hidraulică a bătrtnului 
nostru continent. Visul de a 
vedea stăpînitâ și folosită 
tn scopuri economice acea
stă forță uriașă s-a materi
alizat într-un plan concret 
cbia tn anul 1963, cînd s-a 
semnat acordul dintre Ro
mânia și Iugoslavia, con
form căruia cele două po
poare se angajau sâ facă 
față, tn egală măsură, efor
tului financiar și uman pe 
care-l presupune o astfel de 
intreprindere. Și astăzi, la 
cinci ani după deschiderea 
șantierului care a polarizat 
constructori din toate colțu
rile țării, putem spune cu 
mîndrie că sîntem ongajați 
într-una dintre cele mai te
merare tentative de a supu
ne stihia naturii din cîte 
s-ou desfășurat vreodată ]n 
această parte a lumii. Prin 
gabaritele sale, barajul 
viitoarei hidrocentrale de la 
„Porțile de Fier' va reven
dica un loc de prestigiu 
printre celelalte mari baraje 
de retenție a apei, constru
ite, tn ultimul secol, pe toa
te continentele.

Cea mai impresionantă

PLEDOARIE PENTRU GIGANT
Doftcnei, sau la Rovinari, 
staturile lor impresionante( 
menite să susțină pe umeri 
milioane de metri cubi de 
apă destinata irigațiilor sau 
trecerii vertiginoase prin 
turbine, s-au statornicit te- 
meinc sau abia se împli
nesc, înnobilînd peisajul, 
strecvrtnd în el un plus a- 
preciabil de prestanță. Ade
vărate 
cu rile 
apasă 
jinr în 
armat 
melii destinul naturii care le 
ocrotește creșterea și, In 

mări interioare, Ia
de acumulare care 

deja sau se vor spri- 
ptnzele lor din beton 
restructurează din te

rămîne, totuși, des’ășu-area 
nestăvilit a gamei de uti
laje menite să ușureze efor
turile ocmeniior. Macara- 
le-tvm și maccro e autopor- 
tante, funicular», buldozer», 
escavctoare, autocamioane 
și nenumărat» ah» instalații 
fix» și mobile se tnlântviesc, 
aparent haotic, dar, in recli- 
tat», după un plan desâvir- 
șit In toate articulațiile sole, 
sub cerul care aia, ’ntre 
Balcani și Carpați, pare mai 
puțin înalt, mai aproape de 
oglinda învolburată a apei. 
Ansamblul lor olcâtviește 
unul dintre ceie mai fanta
stice și mai nobiie peisaje 
create de om, în care catar- 
qele de oțel iau locul coni
ferelor, grămezile de rocă 
dizlocată și de pămînt esca- 
vat se aseamănă cu dealu
rile care prevestesc munții, 
iar tunelele se asimilează 
grotelor naturale, cu deose- 

irea cd întunericul trupuri
lor lor de aer răcoros e 
străbătut ocum de trenuri de 
mare viteză. Peisajul acesta 
reprezintă, tn egală măsură, 
o dovadă a capacității soci
alismului de a dirija spre o 
finalitate unică energii u- 
>0006 fără precedent.

Anvergura lucrării, cum 
era de așteptat, i-a atras ca 
un magnet pe veteranii pri
melor noastre baraje. Exo
dul lor spre „Porțile de 
Fier* reprezintă, de fapt, 
o resuscitate a forțelor care 
s-au antrenat >n lucrări cu 
importanță bine stabilită, 
dar care, acum, par banale. 
Șantierul permite o încercare 
a acestor forțe la o ampli
tudine mai înaltă a efortului 
omenesc. Și regăsindu-se, tn 
momentele de odihnă, oa
menii își pot depăna amin
tirile strtns legate de natura 
generoasă a patriei tn care 
au introdus ordinea pe care 
o pretinde dezvoltarea mo
dernă a economiei. Oblite
rată de mișcarea ageră a 
mtinilor lor, natura aceasta 
s-a umanizat, a asimilat tn 
structura ei valori tn funcție 
de care își readaptează re
perele și orgoliul întemeiat 
pînâ acum pe e luxurianță 
anarhică. 

momentele în care febra 
constructivă care ne bîntuie 
își temperează acuitatea, le 
putem măsura cu altfel de 
priviri, uneori neobișnuit de 
tandre.

Incorporîndu-se în peisaj, 
barajele determină o evolu
ție spectaculoasă a mediu
lui lor ambiant. La prima 
vedere, pare simplu să în
grămădești Intre zidul înalt 
din beton armat și munte o 
cantitate oarecare de apă, 
pe care, apoi, să lansezi va
porașe conduse da marinari 
care — unii dintre ei — n- 
au fost atinși niciodată de

I 
I

„Munca este In primul rînd 
un proces între om și natură, 
proces în care omul mijlocește, 
reglementează și controlează, 
prin acțiunea sa proprie, schim
bul de materii dintre el și natură. 
El însuși întîmpină materia na
turii ca o forță naturală

SPRE
60 miliarde

kWh
Sistemul energetic națio

nal reprezintă un veritabil 
sistem nervos al industriei 
noastre Reunindu-se din 
surse diverse, impulsurile 
care-l cutreieră pot fi ase
mănate cu bătăile pulsu
lui de care depinde vitalita
tea unui organism.

Să ne amintim cît de pre
car era acest organism la 
începuturi. Să ne amintim, 
apoi, acel octombrie 1950, 
anul tn care a intrat în vi
goare planul decenal cu pu
tere de lege al electrificării 
țării 1„. Să ne amintim, du
pă aceea, cum fiecare an 
care a trecut de atunci a 
însemnat o nouă si specta
culoasă victorie tn lupta cu 
criza acută de energie indu
strială, în lupta eu bezna a- 
dtncă tn care erau scufun
date satele noastre, tn luda 
cu misterul geologie al bo- 
gatului nostru subsol în care 

dnuiam — mocnea cărbu
nele cu care alimentăm as
tăzi marile termocentrale și 
în lupta cu rîurile dezlănțu
ite ale munților pe care 
le-am încorsetat în baraje și 
cărora le-am regularizat cu 
meticulozitate cursurile. 
Scrutîndu-ne cu atenție pro
funzimile memoriei, vom ve
dea că cele mai pregnante 
amintiri ni s-au întipărit pe 
parcursul încleștării cu Bis
trița plutașilor de odinioară, 
care, astăzi, pe o distanță 
de 50 km, treclndu-și apele 
dintr-un baraj în altul, în 
treisprezece etape, produce 
anual aproape 1,5 miliarde 
kWh. Rîul Bistrița a strecu
rat în arterele metalice ale 

sistemului nostru energetic 

briza răcoroasă a mării. 
Acesta pare a fi sfîrșitul, 
finalul banal al unui efort 
de mare intensitate, după 
care totul revine la normal, 
cînd, de fapt, el nu este de
cît începutul. Puțini sînt cei 
care știu ce activitate 
complexă, profund științi
fică, pretinde, de pildă, nu
mai popularea cu pești a 
unui lac de acumulare de 
anvergura celui de la Bi- 
caz I Dificilă, corectarea na
turii, sau pur și simplu re
constituirea, într-un cadru 
restrîns, a ciclurilor ei an
cestrale, presupune luarea 

șea mai pregnantă infuzie 
de forță cunoscută tn istoria 
economiei românești.

Și a sunat ora extinderii 
acestui sistem tn interior și 
a deschiderii lui spre exte
rior, ceea ce înseamnă ori
zonturi tmpînzite generos 
de dantelăria stîlpilor de 
înaltă tensiune și fire trase 
de la un capăt la altul al 
țării, traversînd masive 
muntoase și cursuri de 
apă prin spații conside
rate în trecut inaccesibile, 
statornicind în cele mai ne- 

l'ați energici

tn considerare a celor mai 
neașteptate surprize. La 
scările noastre de referință 
aceste surprize pot avea 
consecințe dintre cele mai 
tulburătoare.

Rostit cu insistență, euvîn- 
tul apă reflectă, după cum 
se exprima un reporter, „o 
mare neliniște a lumii*. Me
nite să atenueze această ne
liniște, barajele noastre se 
disting, într-adevăr, prin 
calmul pe care-l respiră, ele 
sînt croite pe măsură opu- 
lenției acestei naturi, și nu 
tntîmplător le vedem înși
rate de-a lungul formidabi
lului condensator de rori pe 
care-l reprezintă arcul mon
tan al Carpaților. Raportat 
la această vastă incintă cli
matică, gigantismul lor, de
parte de a emana dintr-o 
manie gratuită, reflectă o 
necesitate acută, necesitate 
de înțelegerea căruia de
pind, tn fapt, coordonate 
importante ale viitorului e- 
conomic al unei țări întregi.

așteptat» locuri un semn e- 
locvent ale capacității cre
atoare a omului contempo
ran. In zilele noastre, pînâ 
ji călătorul prin Bărganul 
identic cu sine al lui O- 
dobescu beneficiază de re
perele diversificate ale mo- 
dernitâfii.

Din lunga, listă a lucrări
lor de extindere în interi
orul Țârii a sistemului ener
getic național, să alegem 
doar linia aeriană de 110 
kV care leagă, pe o distan
tă de 28 km, hidrocentrala 
Sadu V de șantierul In plină 
desfășurare al viitorului ba- ' 
raj de la Ciunget, din Mun
ții Lotrului. 28 ds kilometri

par o distanță meschină 
trttr-o occepțio contempora
nă, dor cei care au străbă
tut traseul pe caro s-au des
fășurat constructorii liniei 
vor fi, desigur, de altă pă
rere. Suind ia 1920 de metri 
oltitudine, prăbușindu-se 
apoi în depresiuni situate 
numai la 700 de metri dea
supra nivelului mârii și câ- 
țărîndu-se din nou pe pis
curi, convoiul prelung de 
stîlpi de înaltă tensiune își 
poartă delicata dantelărie 
pînâ în nori, și uneori dea
supra norilor, în spațiul ace
la pur tn care pâmîntul ră
mîne o amintire îndepărtată 
neverosimilă și în care omul, 
o dată pătruns, e dator să se 
întreacă pe sine. Sub palele 
rotindu-se vertiginos ale he
licopterelor, în lumina aceea 
nepoticnită de umbre a soa
relui, gesturile constructori
lor trebuie să se fi învăluit 
într-o aură de supraome
nesc.

între timp, pe malurile 
Dunării, același sistem e- 
nergetic se deschidea — 
printr-o construcție do o rară 
temeritate — spre o țoră 
prietenă. Adevărată magis
trală a energiei, linia elec
trică ce unește sistemul 
nostru energetic cu cel al 
Bulgariei se sprijină pe ma
lul românesc pe un stilp 
înalt de 152 metri — unul 
dintre cele mai neobișnuite 
repere care înnobilează mo
lurile Dunării inferioare — 
ale cărui picioare, numai 
ele, măsoară cît înălțimea 
unui bloc cu oatru etaje. 
Țîșnind din vîrful acestui 
stîlp, conductorii care se ar
cuiesc acum deasupra ape
lor fluviului vibrează sub 
tripla presiune a aerului, a 
propriei lor greutăți și a e- 
nergiei pe care o transportă.
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Lupta pentru recuperarea 
energiilor care se irosesc 
zadarnic in natură ni se 
pare a fi cea mai pretabilâ 
să se sintetizeze Intr-un 
simbol care să încorporeze 
toate planurile pe care se 
desfășoară înfruntarea din
tre oameni si mediul lor 
ambiant. Astfel, nu întîmplâ- 
tor, indicăm energia smulsă 
prin baraje naturii ca ima
gine caleidoscopică de a 
cărei strălucire depind ac
tivități și sectoare dintre 
cele mai diverse ale indus
triei t^rii întregi. Pînă nu 
de mult, puteam considera 
că cea mai elocventă exem- 
ftlificare a supremației omu- 
ui și a capacității lui de 

a-și impune voinfa ne-o 
furnizează agricultura — 
planul milenar a luptei din
tre logic și biologic. Re- 
nunțtna, tnsă, la a Înfrunta 
pămîntul pe care se spri- 
|ină prin intermediari( lo- 
gicul, prin constructorii de 

araje, atacă direct geolo
gicul. Agricultura însăși de
pinde, In epoca noastră, de 
efluviile generoase de e- 
nergie care izvorăsc din re
ținerile brutale de apă pe 
care le presupune construc
ția barajelor.

De pildă, prin revalori
zarea cursului Bistriței, l-a 
creat posibilitatea îngâni 
In sudul Moldovei și In în
tinsul Bărăgan a aproxi
mativ 300 000 ha, iar alte 
12.000 ha vor fi smulse, o 
dată pentru totdeauna, de 
sub amenințarea spectrului 
inundațiilor periodice — 
drama de veacuri a multor 
Jinuturi. Același rol II vo 
|uca. In Oltenia, masa com- 
poctă de apă cere se vo 
acumula tn spatele baraju
lui de la Rovinari, și alte 
sute de mii de hectare vor 
rodi stimulate de apele 
viitoarei mări interioare — 
cu greu I se mai poate găsi

un termen de comparație — 
care se va forma In aman
tele barajului de la Porțile 
de Fier.

In plus, o dată instaurat 
controlul asupra celei mai 
circulate -
Europei, ni se oferă posi
bilitatea 
zone de o fertilitate neo- A 
bișnuită — a luncilor și a —- 
bălților care se inșiră din 
sudul Olteniei pînă în re- A 
giunea Dunării maritime — 
ale cărei seve, deocamdată, 
urcă, irosindu-și abundența, £ 
în sălcii, în stufuri și trestii 
și în mii de alte varietăți 
de plante lipsite de un in- • 
teres economic deosebit. 
Prin redarea acestor tere- 
nuri destinației lor firești, A 
vom avea posibilitatea să 
evaluăm un spor de produc- — 
(ie agricolă de o certă sub- V 
stanțiolitate, cu atit moi 
mult cu cit, după cum re- a 
marca tovarășul Nicolae W 
Ceaușescu, tn discursul ros
tit cu prilejul Zilei recoltei, 
„agricultura noastră— per- W 
mite dezvoltarea mecani
zării și chimizării produc- 
(iei, folosirea unor semințe W 
de o înaltă productivitate, 
aplicarea științei agrotehni- a 
ce, obținerea unor recolte " 
tot mai bogate, asigurarea 
în orice condiții a nevoilor A 
economiei naționale. creț- ” 
terso continue a contribu
ției agriculturii la dezvolte- A 
rea României Socialiste.'

Energiile smulse naturii 
rovin asupra naturii, poten- ț 
rindv-i resursele de seve. 
Plocia ascendentă de seve 
care va vreo In viitoare e 0 
recolte vo fi cu mult mai 
impresionantă doctt ne In- — 
chipuim. Do fapt, ea va fi W 
drămuită tn funcție de ne
cesități și, prin această o- a 
peratie, controlul omului o- V 
supra naturii — In planul 
ocesta, al vieții terestre —a 
va tinde către desăvârșire. “

căi de apă a A 
' 1 nași- w

uneirecuperării

din

EFORT DE
EFORT

METODĂ —
DE IMAGINAȚIE

Existâ undeva, într-un la
borator, un venerabil sa
vant care de 40 de ani se 
dedică cu pasiune studiului 
medicinei griului. Din țărmul 
Mării Negre, prin munca 
altor oameni, crește un dig 
tn spatele căruia valul își 
va înmlddia arcuirea per- 
mițînd vapoarelor sâ anco
reze în afara oricărui peri
col. O echipă de ingineri 
anunță că măsurătorile de 
deuteriu confinat în stratu
rile de petrol vor deveni o 
practică curenta în exploa
tările de țiței. O altă echi
pă, de tceo'ogi, a desco
perit că cele patru rîuri ale 
căror aoe difoar în oej’e'a 
Topolnițo sfîrșesc prin e se 
uni în odîncul pămîntului 
într-un singur șuvoi care o- 
limentează izvoarele de pe 
versantul opus al intrării 
principale e grotei. Un co
lectiv numeros de geologi, 
evalutnd baza întregii noas
tre industrii extractive, e 
alcătuit harta subeolului ro
mânesc Io scam 1:20C 900, 
care include diferite hărți

speciale ca: litofaciale, ge
netice, de soluri, hidrologi
ce etc. latâ numai cîteva 
dintre știrile pe care presa 
le pune zilnic la îndemîna 
cititorilor, pentru a-i in
forma, pentru a-i ține la 
curent cu direcțiile în care 
evoluează cercetările știin
țifice pe plan național.

Procesul de umanizare a 
naturii este, într-adevdr, o 
problemă a întregului po
por, însăși amploarea și 
profunzimea lui depind de 
măsura în care toate do
meniile de activitate ale 
tării se vor racorda la sem
nificațiile lui. Prefigurarea 
viitorului cere un efort de 
metodă tenace, dublat de 
un efort de imaginație crea
toare.

Mai muh dec*! e simplă 
convenție, bornele prin co
re ne anunțăm apropierea 
de viitor creează substanțe 

• de evenimente e vieții 
noastre, % dau dimensiuni 
și repere substanțial înno
ite. Ca într-un panoramic 

I d'm eore facem parte inte-

granfă, călătorind pe dru
murile (ârii, perspectiva ne 
oferă imaginea tulbură
toare a unor peisaje în 
continuă transformare, pur- 
tînd amprenta adincă a 
puterii și noblefii spirituale 
a unui popor care-și înte
meiază bogăția pe muncă. 
Și, la fiecare pas, posibili
tatea de o urmări sintetic 
planurile paralele pe care 
se desfășoară ofensiva fron
tală a construcției socia
liste se amplifică. Sub di
recta îndrumare a partidu
lui s-au întocmit planuri 
care-și dezvăluie profun
zimea și puterea de antici
pație pînă In cele mai mici 
amănunte, și, tn virtutea 
prevederilor acestor pla
nuri, fiecare județ tși armo
nizează pașii cu ritmul pa
șilor țării întregi, lansată 
pa drumul ai ascendent 
spre progres.

Tot In acesta planuri re
zidă și posibilitatea de a 
ne Imagina consecințele 
uriTnării vRtoare a sfructv- 
rilor industriale pe eore le

clădim și care sînt menite 
să prelucreze substan(o cea 
mai de preț a naturii t
energia, minereurile, căr
bunele și țițeiul, roadele... 
Această posibilitate, ofe-
rindu-se tuturor oamenilor,
determină Intr-un fel și 
exodul actual al popula
ției sătești — altădată elan 
hazardat, rămas . numai 
speranță, spre o viață mai 
bună și mai luminoasă — 
care se desfășoară acum 
organizat, metodic, pe rute 
ce modifică transversal și 
longitudinal peisajul în
tregii țări. Și nu numai pei
sajul natural, moștenit pes
te veacuri..

tn umbro conductelor sa
vant întrețesute și In fata 
panourilor care comandă 
electronic instalații com
plexe, peisajul sufletesc al 
omului angrenat în activi
tăți laborioase se modifică 
și el, neîncetat, în propor
ție directă eu complexi
tatea eforturilor la care 
participă. Deseătuștndu-și 
enegiile latente, oamenii

zilelor noastre procedeazi 
la o adevărată răsturnări 
de valori încremenite îndă 
rătnic in timp, considerați 
imuabile de veacuri. Și, a 
un reflex, reacția în lanf < 
industrializării socialiste la 
să urme adinei în mentali 
tatea celor care o pro 
voacă și o controlează 
Este o operație în care oa 
menii se instruiesc eficient 
se autoperfecționează con 
tinuu, capătă a viziune c< 
totul nouă a contextului Ir 
care își trăiesc viața și tș 
desfășoară activitatea. Tr 
acest univers al relnnoiriloi 
perpetue, tradițiile de în 
drăzneală ale poporulu 
nostru respiră In fiecars 
gest, tncordtndu-se organit 
în structura prezentului, fi
ind apoi transmise armo
nios viitorului. în acest uni- 
vărs armonios al renașterii, 
pînă șl simbolurile asupra 
cărora s-a convenit în una
nimitate își modifică și Ișl 
îmbogățesc înțelesurile.

Un astfel de simbol a 
fost Jiul..

UN FINAL PARTICU
LARIZATOR

finale de «eo« alb»

1

Personificat de cîntârețl 
anonimi In doine și balade, 
intrat din cele mai vechi 
timpuri In inventarul curent 
al noțiunilor care definesc 
Oltenia și oltenii, rtul a- 
cesta și-a legat apele de 
istoria locurilor pe care le 
•trăbate. Coboară din 
munfi împărțind ținutul tn 
două jumătăți aproape e- 
fjale, ca o adevărată eo- 
oană vertebrală ce izvo
răște de undeva, din 
aglomerările de rocă ale 
Carpaților, ca lă se verse 
tn Dunăre, talpa țării în
tregi. De clnd curge, a 
inundat luncile răcoroase 
și pestrițe care dăinuie și 
astăzi pe malurile lui, și-a 
retras valurile, atunci cînd 
a vrut, lăsînd 
plaje întinse de nisip arză
tor, și-a l";'‘ ’ —
apele In vadul

astăzi pe malurile lui, și-a

dezgolite

încotro curge astăzi 
Jlull...

Zilele noastre nu-l mai 
lasă așa cum l-au găsit. 
Zilele noastre nu mai lasă 
nimic așa cum au găsit, 
respirația lor frenetică 
•chimbă din temelii desti
nația naturii și destinele 
oamenilor. Proiectul de di
rective al Congresului al 
IX-lea al Partidului cu pri
vire la valorificarea resur
selor energetice și electri
ficarea fării tn perioada 
1966—1975 au fixat Jiului 
un traseu de demnitate și 
de condiție înaltă, tn care 
au fost antrenate nu numai 
apele lui, ci și cele ale 
principalilor săi afluenți.

★
Profilul miniaturizat al 

„Gînditorului“ de la Ha- 
mangia — suprem omagiu 
anonim adus dimensiunii 
spirituale a omului — se 
constituie într-un simbol al 
menirii speciei a cărei e- 
sențâ o reprezintă. Aplecat 
asupra punctului în care 
rosturile speciei se inter
sectează cu rosturile leagă
nului ei de ființe, vegeta
ție și lut, „Gînditorul" pare 
sâ mediteze asupra acelor 
prime gesturi care au im
pus în naturâ prezența ne

liniștită a omului. Profanâm 
peisaje ? I s-ar putea tul
bura meditația ? în reali
tate, modificâm peisajele, 
adaptîndu-le necesităților 
noastre, instaurînd în inima 
lor mentalitatea noastră de 
specie activă, de om con
structor. De mii de ori mai 
elocvente decît cele în care 
ființa umană se simte co
pleșită, dezintegrată de 
forțe ostile și neînțelese, a- 
ceste peisaje restructurate 
se sustrag irosirii neefici
ente de forțe și ne sustrag 
totodată hazardului. Re
zultă, de aici, că a uma
niza natura înseamnă, de 
fapt, a fraterniza cu ea într- 
un sens superior, a recu
noaște ca necesare valori
le ei intrinsece și a le re
cupera din haosul primar.

Asemeni unui zeu-lar, 
timp de cîteva milenii, sta
tueta aceasta, dezarmantă 
prin simplitatea ei, a ve
gheat, din adîncul în care 
au descoperit-o arheologii, 
casele, anotimpurile, zilele 
și nopțile acestui pămînt. 
Veghea ei de sub picioa
rele mele și ale strămoși
lor mei mâ tulbură... Și-mi 
hrănește certitudinile elibe
rate azi în epopeea marii 
construcții.

) lățit și subțiat
... radul binecunos

cut prin care Tudor Vlodi-
mirescu ■’ ~ ‘----- *----------- !
spre 
1821... 
cetat, 
voaie r_______ ____ ,
mereu apele afară dintre 

iar c..-.'---.1-1-, 
mai pu)in tumultoase.

tor,

Solidaritate

.. nu stăpînim nicidecum na
tura așa cum stăpînește un cu
ceritor un popor străin, ...nu o 
stăpinim ca cineva situat in 
afara naturii, ci..., dimpotrivă, ii 
aparținem prin carnea, prin sîn- 
gele și prin creierul nostru..."

FRIEDRICH ENGELS

în curînd, constructorii Sis
temului hidroenergetic și de 
navigație „Porțile de Fier" 
își vor strings mîinile cu cei 
ai termocentralei de la Cra
iova și de la Luduș și prin 
rețeaua sistemului energetic 
national, cu toți constructorii 
de hidro și termocentrale din 
țarâ...

Stringerea aceasta de 
mîini va inaugura un festin 
ai luminii, momentul In care 
se va produce va fi imorta
lizat pe peliculâ și în pagini 
proaspete de ziar, dar eve
nimentul în sine își /a dez
vălui adevărata semnificație 
nu într-un loc anume și în- 
tr-o oră determinată, ci la 
scara țârii întregi și a timpu
lui ei.

Obișnuindu-ne cu gîndul 
câ tehnicianul din fața pa
noului sinoptic de la tumul 
de pastă al secței de anozi 
a Uzinei de aluminiu din Sla
tina »e află într-un contact

permanent cu tehnicionul 
care cupleazâ generatoarele 
hidrocentralei de la Bicaz la 
sistem, dar și cu muncitorul 
aplecat asupra celui mai e- 
lementar strung, înțelegem 
treptat câ peste soiui ances
tral al patriei s-a suprapus, 
de-a lungul anilor, o reali
tate care, în alte condiții is
torice, ar fi fost condamnată 
să nu depășească stadiul 
precar al unui deziderat. 
Generațiile care s-au de
prins să trăiască în cadrul 
acestei realități și s-o ampli
fice metodic, se văd reunite 
printr-o solidaritate pe care 
aș numi-o solidaritate prin 
înalta tensiune. înainte de a 
fi o metaforă, denumirea 
circumscrie o modalitate de 
a viețui în lumea contempo
rană, mai bine-zis unica mo
dalitate de a viețui în lumea 
contemporană și la nivelul 
exigențelor ei.

Oamenii care altădată,

i și-a trecut pandurii 
Bucureștii anului 

De cînd curge, neîn- 
primăverile cu șu- 

năvalnice i-au împin» 
' > 

maluri, iar evenimentele, 
nu mai pufin tumultoase, 
i-au aruncat frecvent nu
mele in paginile cărților pe 
:are astăzi le răsfoim cu 
emofie. A purtat spre 
Dunăre umbrele de neui
tat ale marilor impușcafi 
ai Lupenilor... E un rîu cu 
trecut, are o viată a lui, 
care nu poate fi confun
dată, bogată tn „initiative 
personale’, peste care s-au 
suprapus alte Intîmplări, 
impuse de o altă istorie, o 
istorie tn care, cu timpul, el 
și-a topit pe de-a-ntregul 
semnificațiile...

prin 
înaltă 
tensiune 
izolați de înlesnirile curente 
ale civilizației, practicau păs- 
toritul arhaic si ascultau, în 
seri strivite de singurătate, 
scîrtiitul obsedant al europe
nelor aplecate spre miezul 
pămîntului lor răcoros și 
darnic, tși leagănă astăzi, 
prin lungi și fertile galerii 
subterane, lumina lămpașe- 
lor de mineri și lumina ini
mii lor întinerită, propulsată 
spre o altă condiție umană.

Și din solidaritatea mi
nerilor, co și din cea a con
structorilor de baraje și linii 
electrice aeriene, rezultă 
identice valuri de energie, 
•mulse cu tenacitate na
turii.. Fotografii: IOV CU CU
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lui, fără întrebări, fără complica
ții, țigări fumate la o vîrstă care 
nu admite permisiunea, cu bani 
de acasă, fapt cunoscut de toți 
numai de părinți nu, pedepse a- 
nacronice și ridicole dale în virtu
tea inerției de un tată care uită 
că fiul său a crescut — sigur, nu 
sint astea fapte care să răstoarne 
firea lucrurilor, a relațiilor copii 
și părinți. Dar sint avertismente 
— copiii cresc și uneori părinții 
rămin la un infantislism părin
tesc. .

Cîți băieți, elevi de-a Xl-a, 
n-au roșit toamna aceasta cînd 
mamele — uneori și tații — ui- 
tîndu-le vîrsta, s-au năpustit să-i 
viziteze la sat, unde se aflau la 
munca cîmpului, ca în copilărie, 
la tabăra căminului, încăfcați cu 
dulciuri, mîncare, lacrimi și sfa
turi părintești • „vezi cum dormi", 
„vezi pe ce dormi", „vezi să ai 
batistă", „vezi să lucrezi cu mă
nuși", „nu alerga", „nu tuși", „nu 
strănuta...*.

„De ce vă puneți fiul într-o si
tuație penibilă ?a — am întrebat 
o mamă peste măsură de grijulie, 
exagerată pînă la agasare. „De 
ce ? Sînt mamă și pentru mine 
copilul rămîne copil pînă la bă- 
trînețe. Altceva nu pot face pen
tru el, intelectual m-a întrecut de 
mult, la întrebări nu-i pot răspun
de, mi-e teamă că pierd prețuirea 
în ochii lui și atunci îl copleșesc 
cu grija maternă, să nu uite că-i 
sint mamă". Sinceritate dureroa
să și abdicare la fel de dureroa
să. Să fie așa ? Mama-i mamă și 
dacă fiul o întrece, ei nu-i rămî
ne decît retragerea discretă la bu
cătărie să-i facă de mîncare, iar 
tatălui să muncească pentru a-i 
asigura fiului traiul cît mai bun ?

„Nicidecum" ! replica vine tot 
de la o mamă, profesoară, care 
are, neîndoielnic, atu-ul pregătirii 
pedagogice. „împotriva firii nu 
ne putem așeza, copiii ne întrec, 
fatal, dar complexul de inferiori
tate în care ne refugiem, aliin- 
du-ne 1001 de argumente, ne 
este întrucîtva mai fatal nouă, pă
rinților și nu mai puțin copiilor. 
Nu pot accepta — nici la propriu 
nici la figurat — refugiul mame
lor în bucătărie și al taților la sluj
bă pentru ca fiul sau fiica să ră- 
mînă nestingheriți în bibliotecă. 
Mi se pare o gravă greșeală de~ 
tact, li împingem cu bună știință 
spre snobism, le dăm sugestia că 
existența noastră ca părinți este 
mimai de slujbaș fidel al exis
tenței lor".

Subscriem. Părintele — cu di
plomă universitară sau nu — nu-și 
poate îngădui răgazul subestimă
rilor, nu se poate restrînge doar 
pe parcela griijlo* materiale pen
tru copiii săi. „Avem altceva mai 
hun de făcut, altă soluție ? Eu 
n-o văd". Concluziona, sceptică, 
aceeași mamă întîlnită în septem
brie în vizită la fiul său aflat la 
munca cîmpului. Îngrădită cum 
este intr-un perimetru de respon
sabilități părintești care vizează 
în exclusivitate latura administra
tivă, nici n-ar avea cum să între

VASILE

CAUZE

Probabil, melodia asta e 
atît d? slabă fiindcă, s-ajun
gă pînă la noi. a trebuit să 
treacă mai întîi prin niște 
instrumente insensibile și s-o 
hărțuiască o cîntăreată ner
voasă (din care pricină fu
mează mult și bea apă rece 
dimineața).

Dar, ce să mai ascundem 
Compozitorul insușL se spu
ne c-a maltrat-o groaznic, 
în clipele in care și-a scos-a 
din cap.

RĂSTĂL

MĂCIRE

Haita de Inpi se odihnea ia 
umbra stinii și din pădure 
oaia se năpusti pe nesimțite 
asipră-i înșfăcînd unul și ia 
în aceeași clipă nebună se 
întoarse cu el in viroagă.

— Am să te sfîrtec, behîi 
oaia spumegind de furie «i 
ochii lupului erau galben: de 
uluire. Nu știa ce să crea
dă, ce s-a întîmplat. ce-i eu 
oaia asta ? îi venea să și 
rîdă să și cugete serios și in 
cele din urmă ii dădu o labă 
și-o mincă, plescăind, eu 
oase cu tot.

— Nemernico, rînji lupul, 
rozînd uliîmal os, nu știai că 
zicalele nu se pjt răstăl
măci ?

zărească altă soluție. Dar soluția 
o văd alți părinți p o practică, 
mai cu seamă. Ne-a mărturis'.i-o 
medicul M. A din Capitdă. 
„Evoluția fiului meu m-a purtat 
prin multe hățișuri, m-a solicitat 
sufletește, intelectual și, dacă 
vreți, fizic. A trebuit să trec ală
turi de el prin situații din cele 
mai neprevăzute, să-mi ascut 
permanent spiritul pentru a mi 
scăpa nici unul din ginduriie mu 
A început prin a fi vizitiu, apoi 
mecanic de locomotivă, șofer, !a 
șase ani a trecu! din domer.id 
profesiunilor tehnice la științele 
naturale, dorind să sc facă arheo
log ori paleontolog ; t^i făcea chiar 
atlase geografice cu hărți perso
nale și caiete speciale cu tode 
animalele preistorice. Întreg jo
cul lui era organizat tn jurul a-

NE
CUNOAȘ
TEM
COPIII?
cestor preocupări. Nu-mi amin
tesc exact, dar cred ci o dată cu 
zborurile în Cosmos, renunța la 
cariera de paleontolog pentru ace
ea de cosmonaut. La 14 ani con
sidera că nu are calitățile necesa
re pentru un cosmonaut dar se va 
face constructor de nave cosmice. 
Acum oscilează intre cariera de 
fizician și... regia de teatru. Ftnă 
la absolvirea liceului vor mai in
terveni probabil schimbări de 
ideal. Mi se pare firesc lucrul a- 
ccsta, dar și mai firesc mi se pare 
ca eu, părinte, să fiu permanenl 
la post, să receptez schimbările, 
precum barometrul, timpul. Mi-e 
greu, dar nu pot să pun miimle 
la piept, să aștept, sint hotărit 
să fac cu el clasa a Xl-a, a XH-a, 
studenția, mă familiarizez cu 
ceea ce-l pieocupă și acționez in- 
fluenfindu-l în cunoștință dt 
cauză".

Avem, așadar, și altă soluție 
decil aceea de a asista, pasiv, 
la evoluția propriilor noștri copii.

BÂRAN

SCA
FANDRUL

Cei de pe plajă s-au îngro
zit : un om s-a aruncat în 
valuri ! Și au așteptat acolo 
și omul n-a ieșit și ei țipau :

— S-a aruncat un om în 
mare ! S-a aruncat un om in 
mare !

Și-au stat acolo pînă la a- 
miaxă, și unii au stat piuă 
seara deși li s-a spus : .JE1 e 
scafandru !“

A ieșit abia a duua ri oe 
la orele zece și eei de pe 
plajă cnn acolo.

— Știați eă sint scafandru * 
De ce m-ati așteptat • Știați 
sau nu știați ?

— Știam * au răspuns eei

De ce II ? Din cauza unei ci
titoare care semnează amenință
tor Artemisa, vrînd parcă să ne 
dea de înțeles că a moștenit ta
lentele de ținiașă ale celei căreia 
i se închinau vînătorii Eladei. Ea 
ne somează să publicăm altă 
versiune despre finalul tentativei 
lui Orfeu de a o readuce la via
ță pe Euridice. Ne conformam.

Așadar, supunîndu-se indicații
lor lui Hades, Orfeu o pomi mo
arte, ferindu-se ca de toc să în
toarcă capul spre Euridice, care 
pățea in urma lui. După un 
timp, ea rupse tăcerea:

— Cum aș putea să-ți mulțu
mesc vreodată, Orfeu ? Dragos
tea ta, care m-a salvai dîa in- 
fem-

— Drezcatea ? Numai cu dra
gostea n-âș fi tăcui nur.ic. Dacă 
n-ar fi fost arta mec /— Ai băgat 
de secmd cum mc aculia Ha
des, în timp ce dntam ?

N-ececus ochi dec.! pentru tme. 
Creszsem că te-am vierdut pen
tru vc.deeznz. da* *ată. cnz din 
nou mine. Te ptiveam cu

— Mi priced, mă priceai! 
M« tear o fi exulți puțm me
lodia. E una dintre bucățile me
le odr mm reușite. La, iade-ia.

ORFEU Șl EURIDICE (id
tra-la-la, la... Are două părți, 
ambele tn tempo majestuoso. Am 
ir.titulat-o „Cantilena pentru cel 
de jos". Iți place ?

— îmi place. Dar și mai mult 
imi place dragostea ta, care...

— Lasă dragostea, e vorba de 
melodie. Știi în cît timp am com
pus-o ? într-o săptămînă! Nu
mai o săptămână pentru aseme
nea capodoperă!... E drept că 
cm avut șansa să fiu singur. Da
că erai tu acasă, m-ai fi deran
jat cu tot felul de întrebări: ce-at 
vrea să mănînci, de ce ești așa 
palid, nu te obosești prea mult ? 
Nu cai isprăveam eu nici într-o 
lună !

— Da, spuse încet Euridice. 
Noroc că erai singur I

— Știi ce nostimă e burlăcia

de N. MINEI
după atîția ani de însurătoare ? 
chicoti Orfeu. Faci ce vrei, nu 
dai socoteala nimănui — o plă
cere 1 Uite, am băut nectar, după 
pofta inimii. Nu era nimeni să 
mă toace la cap : gata, destul, o 
să ți se facă rău 1

— Și nu ți s-a făcut rău ?
— Ba da, dar ce importanță 

are ?... A propos de făcut rău: 
să nu te miri că nu mai găsești 
marmura sculptată de Phidias. 
Eram în pasă proastă și am pier
dut-o.

— Iar ai jucat zaruri ?
— A, te rog să nu începi cu 

reproșurile! Am jucat, da! Cum 
să nu joc ? Veneau oamenii să 
mă consoleze pentru moartea ta,

ce era să fac, trebuia să-i distrez 
cu ceva!... Păcat că am avut o 
ghină neagră, numai 1—1 sau 
1—2 îmi cădea. Dar nu-mi pare 
rău, am petrecut admirabil l Me
rita, ce zici ?

Euridice nu răspunse.
— A, și să nu uit: condurii tăi 

cei noi i-am dăruit lui Chloe. 
Știi ce drăguță a fost cu mine 
tot timpul ? îmi pregătea cina în 
fiecare seară.

— Cina? repetă Euridice. în 
fiecare seară ?

— Sigur că seara, doar e 
vorbă de cină. Sper că n-ai să-mi 
faci o scenă pe chestia asta /

— Nu, Orfeu, nu-ți fac nici o 
scenă.

— Ar fi și culmea! După ce 
te-am salvat din Infern...

Euridice oftă:
— Orfeu, te-aș ruga să-mi spui 

ceva. Dar sincer, sincer de tot.
— Ce anume ?
— Pentru ce ai venit după 

mine ? Pentru ce mă readuci la 
viață ?

— Cum adică ? ripostă ofensat 
soțul ei. Îndrăznești să...

— Stai! Stai, nu te enerva. în 
lipsa mea, nu ți-a mers chiar atît 
de rău: nectar, zaruri, Cldoe... 
Pentru ce ai venit după mine ?

— Pentru că..., începu Orfeu și 
se opri.

— Pentru că ți-a fost dor de 
mine ? continuă Euridice. Nu 1 
Pentru că ai vrut să vezi dacă 
muzica ta va izbuti să-l înduio
șeze pe stăpînul Iadului. Și te-ai 
gîndit că, dacă vei izbîndi, vei 
rămîne pe vecie întipărit în me
moria oamenilor ca simbol al 
dragostei și artei biruitoare... Am 
dreptate sau nu ?

Orfeu tăcu. Euridice scoase din 
nou un oftat, mai discret decît 
foșnetul unei frunze căzătoare. 
Pe urmă șopti:

— Orfeu! Mi-a intrat o așchie 
în ochi1 Nu mai pot să merg.

Plictisit, soțul ei întoarse capul. 
Ochii Euridicei îl priveau larg 
deschiși și nici o așchie nu le 
tulbura limpezimea.

Fericitul binevoitor

PAM
FLET

DOUA FABULE
Ic-ri
Aa »

um ruuu iu rixu nun
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* pdrâriMKA, faeaâ-
tate r. judecata le rrer. «M »■ 
cheiuri de bmid. ne duce. ■> 
lene-nden*. ie imwTw «- 
■or La/if rjfi race»

pimiești, Md awb ce i» <n»e 
dru!. ed-me un wi de ccnaerce- 

oar rrra. iia coeaediMe p ah*- 
■antf. ct ce Jecpertd de cm» 
cech:. de acele» can tădd »-ca 
bmefut. p pneedead cuac ea 
procedat ca ei părinții p ca n*- 
riața lor. hnirii fi— Sr potn- 
repe ori as, otita pw, «itt foc. 
dor, cor aa cor trebn» aă-p n- 
txunaica rmlooala cu care ope- 
reazd, ai iatoare periaaMrf Om 
tactică piriămei, aa de dppw 
de e mtt aduce p‘ ia nidâr pe- 
mși-copa nwdernul. din donata 
de a coafaayorwai-e ca orira 
dup funcția de părinte. Su dm 
cent motic. d pentru cA modem, 

rrcfiuadr de optici d prnctaiă 
educoticd tint cerut» de aarfp 
ecchrți» acestei generepi. .Va n 
poete rpera in apariția unei. —■ 
pai-aiâKjne. unei meșini-părvb»
— oricite minuni a inngistn 
tehnica — care să-l tsdocuiască 
pe părinte, să pună diesnatric e- 
ducatw si să indice mrl-ocrle da 
acțiune. Părinți risninem tot noi 
pe simțul ți competenta noastră 
trebuie să ne bizuim. $i daci nu 
crem să săcirșim erori, să acem 
eșecuri educative, trebuie să m- 
Cătăm să fim părinți sd dofmdsm 
un plus caloric in știința de a fi 
părinte.

Cum să incăfăm ? Aceasta est» 
de acum o întrebare la care an 
dori și noi să primim răspuns. 
Școala părinților — subscriem la 
opinia celor cu care am discutat
— este încă o improvizație, un 
hibrid, — cînd nu e o himeră — 
funcționînd id-colo, cu vacanțe, 
prea îndelungi vacante. lse-ar 
interesa păreri, propuneri, expe
riențe care să stea la temelia fon 
dării unei asemenea școli — per
manente, stabile, reale, prezente 
în viața tuturor părinților și, mal 
ales. în viata foarte tinerilor pă
rinți. Ziarul le va găzdui cu ope
rativitate.

JtjCuRI ® J'iJLUKIo»-**iv| y
Fericitul binevoitor circulă în 

poți de vals și de passo-doble 
p-m lumea birourilor, incur cînd 
pi.-n de înduioșătoare bunăvoință 
tot ce poate fi încurcat și încă 
ceva pe deasupra. Dotat cu o 
infatuare direct proporțională cu 
propria și gigantica sa prostie, 
tcrieitul binevoitor primește >1 
aderat, anume un salariu ma
re. stimulator, in loc să primeas
că un picior. De ce primește el 
salariu ? Pentru că dă dovadă de 
bunăccință, și atunci, dacă omul 
se străduiește, se poate tovarăși 
si nud ajutăm ? Nu se poate / 
5»-7 tot ajutăm de ani și ani și 
nu ne mai saturăm de atîta aju- 
ter, ne-am transformat în Crucea 
Roșie și-l mingtiem, îl oblojim și-l 
cocoloșim cu perseverență și spi
ra otâtemeL Dacă cumva obser
vă că am neglija o clipă să-l mai 

s-ar putea să sufere un 
KC, *s-p piardă încrederea în 
yzmeni, sd dea în moderna aste
nie, >> atunci ce ne facem noi 
«trara, pe cine mai aju.ăm ?

Tovarășe director, care l-ați luat 
sub ocrotitoarea dumneavoastră 
arrmcoră p-l cruțați din toate pu
teri,. deși nici măcar nepot nu 
că e, ce anume v-a determinat 
ad iâerfî o așa mortală pasiune 
reatru d ? Poate faptul că nu vă 

niciodată și că vă pri
cește cu ochișori de cițeluș ne- 
pnhânrt, mzdțumindu-vă pentru 
carîzab-Atl dumnearoasbi duior? 
Paste iaped că dunei rinJ l-cti 
inriebot de ce a temnal plin de 
pmxeaei bcnâvoâsți un refe

rat fundamentat, pe baza căruia 
instituția a avut fericirea să su
porte pagube de zeci ae. mii, a 
lăcrimat și a plîns duios pe mapa 
dumneavoastră de piele și chiar 
pe covorul persan și v-a mulțu
mit că i-ați deschis ochii pe care 
ar fi trebuit să-i deschidă de 
vreo zece ani ?

De ce tovarășe director l-ați 
trimis la post-universitar ? Ca 
să răspundeți la bunăvoință cu 
bunăvoință ? Fiindcă a declarat 
că vrea să învețe ? Cu ce să în
vețe tovarășe director fericitul bi
nevoitor, dacă nu aie cap ? Ce 
vedeți dumneavoastră ve umerii 
lui nu e cap, nu, e pur și simplu 
un pătrat care zîmbește binevoi
tor și fericit...

Ce-ați zice, tovarășe director, 
dacă fericitul binevoitor, după 
ce se va întoarce de la post-uni
versitar, vă va prezenta galeș o 
cerere de transfer la cinematogra
fie, unde a găsit el un post în 
orchestra simfonică ? I-ați sem
na-o, tovarășe director ? Sigur că 
i-ați semna-o! Cu durere în su
flet bineînțeles, cu suferința 
imensă de a pierde un colabora
tor care dă dovadă de bunăvo
ință, dar i-ati semna-o, nu ? Ce 
dacă băiatul e afon și n-a cîn- 
tat în viața lui nici măcar din 
solz de pește ? Vrea să învețe, 
nu ? Vrea să învețe să cînte la 
com englez 1 Zice că știe nițică 
limbă engleză, are și bunăvoință..

FLORIN IONESCU

• • • • G •

?n roM .Coanei Cha^a‘ — H 
Cotirii de la baad am Ouacwn

Foto: MAfUVS POPESCV

ORAȚIE
DE NDNTĂ
In poșta de «ti ste-a tcail 

dm rudețsd Sucecca o scrisoa
re crea mai pvfm okmuăt 
dar foarte interesantă Ca fi
ner cititor, Octacsas. Za». ■« 
mviti la nunta sa. .Vulțumr-n 
pentru iacitatie, dor cd ru-i-i 
u ae scuzați in fața mmten- 
lor ci nu putem veni, deși a- 
ecastă toamnă frumos^, 
glnurghiuln.! p cmtecr'e de 
pe plmurde dumneavoastră a» 
plisc foarte. Râmsncn invi
tați, totuși, pentru botez. Vi. 
urăm a aveți cod de piatră, 
belșug p bucurie.

ION MARCOVICI

îihirm
ORIZONTAL: 1)

Autorul și interpre
tul melodiei „Soția 
prietenului meu" ...
— ... și interpretul 
aceleiași melodii 
traduse în limba 
română. 2) Clasic 
de geniu, autorul 
poeziei „Amicului 
F.I.“ — Prietena lui. 
3) Usturoită (reg.)
— Mahala a lașului 
unde, într-o bojde
ucă, au locuit pen
tru un timp marii 
prieteni Eminescu 
și Creangă. 4) Șes
— Schimbat la fată. 
5) Unul din amicii 
lui... Caragiale — 
Bună cuviință. 6) 
Joc neînceput! — 
Vorba gîștei — In
terjecție... înțelegă
toare. 7) Prietenul 
lui Tibișir — Poate 
fi și amical — Din 
inimă ! 8) Face din- 
tr-un amic un ina
mic ! — Din nou — 
Rudă apropiată. 9) 
Erou al lui Gaidar, 
prieten al copiilor
— Viitori sot și so
ție. 10) Amicali — 
Fire. 11) Prieteni a- 
devărați ! — Auto
rul melodiei de suc
ces „Prieten drag".

VERTICAL: 1)

^^OETEHII

„Prietena..., Pix“ de 
V. Em. Galan — 
Prieteni la catara
mă ! (sing.) 2) Prie
teni — Bate pentru 
un prieten la nevo
ie ! 3) Prieten al
cărții — Tabu bi
blic. 4) Neprieten — 
A ține la cineva.
5) Primele vocale — 
Popa Cornel — Pri
eteni ai celor mici.
6) Liniște ! — Prin
de ușor — Locul si
giliului. 7) Nedes
părțit de... cirip — 
De obicei se înfige

— Zece sute. 8) Pui 
pe scenă — A apa-’ 
re. 9) Sultă clasic^
— El-Zorab. 10) ViJ 
teaz (fig.) — Prie
ten al tinerilor citi
tori căruia i-au a- 
părut de curînd cele 
cinci volume ale ro
manului cu titlu ge
neric „Cireșarii". 11) 
Una și-ncă una ! — 
Prețuire între prie
teni — La despărți
rea de un prieten I

B. BOLTEANU 
elev

O FOTOGRAFIE
PENTRU ALBUMUL DV.

BREVIARUL

Poate, urmașul lui

Miluță Gheorghiu...
La EiJe Htrcdaze— a avut 

loc. sa de sank, trecerea în re- 
vscă a fociKninr artistice de 
jhbbsxx ca Txâețal Can*-Șe%ie- 
nx. pentru faza su-
perâarâ a Fesâvaluhxj baesal 
de teatrs «Ice Loca Caragiale*.

Pestrx errăâe $i pebîăe o 

prepare* , Coanei Clcnța m 
wmi” de VanfcR Aiecsaadn. 
Jocai acftoocesc. pesfecțixzM!* 
<£a voes. virtacxztatea
ia șâ sxjcare n făcut
ca pe «cosă sâ c xzzez>-

prim-regizor de teatru. Ca pe 
o scenă hazlie amintim că a- 
tunci cînd a fost prezentată 
^mterpreta" Chiriței, era cît 
pe-aci ca unii să-i sărute mina...

NIarms Cotirlă, elev în dasa a 
XJLI-a, venit din satul Berliște a 
interpretat aproape 20 de ro
luri, în diferite piese- De remar
cat e faptul că el este și regi
zoral propriei sale interpretări.

CONSTANTIN CALESCU

(Redacția ziarului JFlamurâ", 
județul Caraș-Severin).

ANOUK AIMEE. cunoscuta actriță franceză pe care publi
cul nostru a putut-o vedea mai de curind în filmul lui Le- 
louch „Un bărbat și o femeie’4 împreună cu fiica sa, Manuela, 
în parcul Via Appia (Roma)

an — rfear u de aprecierea 
Im

Pirer-* bu Mskor spectatori 
a fost că interpreta bc poate 
ave* nr£t de 17-18 ani.
Atunci exod j*-a ter-

roiul și s-a retras in ca- 
Ese. la ea a vezet fcoceporteral 
ZLarujar pdețexn și i-a sp=s:

— Drcnnișoari- doresc $â vi 
fac o fotografie pentru ziar-

„Coana Chiriț»* s-a confor
mat intoccui- Numai că în dipa 
cînd și-a pronunțat uu—rle a 
produs o mare șâ legitmă sur. 
priza:

— Marius Cotiriâ- elev în 
r'.»<a * XII-a a liceuhxi
Ora\Tța-

Aproape un juriu întreg • 
fost dus in eroare, inclusiv un

Achiziții de valoare
Biblioteca municipală din Piatra Neamț a făcut recent două 

noi achiziții dc valoare. Este vorba de Biblia lui Șerban Can- 
tacuzino și ediția „Princeps" a discursurilor marelui nostru 
istoric Nicolae Iorga. Biblioteca ta deschide in curind o ex
poziție de manuscrise și tipărituri vechi.

(Agcrpres)

ai mărilor și deja 
televiziunile italiene, 
vest-germane și ame
ricane au transmis 
fragmente din peli
culele filmate.

CÎINELE 
A FOST FURAT 

DAR HOȚII 
PRINȘI

întors ulterior. Fireș
te, reconstituirea fap
telor nu s-a făcui 
după declarațiile ci» 
nelui, ci ale hoțiloi 
care au fost prinși în 
cele din urmă.

O VULPE
a păcălit

TREI VlNATOI
BALENA SE LAȘA 

FILMATĂ ?

Legenda pretinde 
că profetul Jonas a 
petrecut trei zile în 
pintecele unei bale
ne. Dar. Raymond 
Coli, plonjorul pe 
care-1 vedem in cli
șeul alăturat, este 
primul om care în 
realitate a luat con
tact cu cea mai mare 
viețuitoare din zilele

noastre. Coli este 
membrul unei expe
diții internaționale 
de cineaști explora
tori. Echipa cuprinde 
aproximativ 200 de 
specia'.iști în diverse 
domenii repartiza ț i 
pe trei nave-labora
tor și trei submari
ne. Ea are ca sarcină 
turnarea a 12 filme 
în culori despre via
ța ultimilor giganți

Un antrepozit din 
Marsilia a fost de 
curînd călcat de hoți. 
Pînă aici — nimic 
neobișnuit. Dar iată 
că apare cîinele de 
gardă, care, cu lătră
turi puternice, ame
nință reușita „acțiu
nii". Oameni miloși, 
hoții au înhățat cîi
nele, l-au băgat în 
sac și, la plecare, în 
graba mare, au furat 
și cîinele, care s-a

Trei vînători itab 
eni au împușcat - 
toți dintr-un foc — 
o vulpe, pe care -av 
aruncat-o neglijenl 
în mașină. întorși de 
la vînătoare, nu mi 
că le-a fost mirarea 
cînd au descoperii 
că animalul fugise, și 
că poziția ei în mo
mentul în care o ri
dicaseră de jos nu 
fusese decît prefăcă
torie.

catitFiae
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TELEGRAMĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comi

tetului Central al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Mi
niștri, au primit o telegramă din partea tovarășilor Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri, și 
Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria, prin care transmit condolean
țe în legătură cu catastrofa de cale ferată care a avut loc în 
țara noastră la 7 octombrie și exprimă compasiune sinceră 
familiilor îndoliate.
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DUMITRU FURDUI.
O prezentare prea amănun

țită nici nu credeam că este 
necesară. Este suficient să a- 
mintim numai supușilor zeiței 
Thalia cîteva titluri; „Clipe 
de viață", „Amintirea a două 
dimineți ae luni" etc.

„Este pentru prima oară 
cînd particip la o seară a 
„Scînteii tineretului" dar nici
decum prima de acest fel la 
care iau parte — ne-a decla
rat cu emoție Dumitru Furdui. 
Există un entuziasm al tineri
lor de care rn-am simțit întot- j 
deauna legat; un punct de a- 
tracție îl constituie și faptul 
că niciodată nu știu de la în
ceput în ce voi fi solicitat. ■

De data aceasta va trebui 
să prezint publicului oameni 
care cred că nu mai au ne- I 
voie de nici o prezentare... Și I 
fiindcă seara este dedicată I 
toamnei voi recita versurile I 
lui Topîrceanu „Rapsodii de I 
toamnăf\ ■

OIMHLO» DE WVATAMINT SUPERIOR
La Casa Universitarilor din 

București au avut loc, vineri, lu
crările consfătuirii cu rectorii in
stituțiilor de învățămînt superior 
din întreaga țară, organizată de 
Ministerul Invățămîntului.

La consfătuire s-au dezbătut 
probleme legate de perfecționa
rea procesului de învățămînt, 
funcționarea senatelor universi-

tare și a comisiilor profesorale, 
munca educativă în rîndul stu
denților, îmbunătățirea activității 
de selecționare și promovare a 
personalului didactic.

In ultima parte a consfătuirii 
au fost analizate problemele dez
voltării cercetării științifice în 
învățămîntul superior.

(Agerpres)
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Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Emil Drăgă- 
nescu, a primit vineri la amia
ză pe secretarul federal pentru 
comerț exterior al Republicii 
Socialiste Federative Iugosla
via, Vasil Grivcev, care face o 
vizită în țara noastră.

La primire, au participat 
Nicolae Nicolae, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
precum și Iosef Koroșeț, secre
tar federal adjunct pentru co
merț exterior, Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
în dimineața aceleiași zile, 

ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Cioară, a avut o în
trevedere cu Vasil Grivcev, se
cretar federal pentru comerț 
exterior al R.S.F. Iugoslavia.

A participat Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

Vineri dimineață a părăsit 
Capitala Vaclav Vales, minis
trul comerțului exterior al 
R. S. Cehoslovace, care a făcut 
o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți Gheor
ghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, precum și Karel 
Kurka, ambasadorul R.S. Ceho
slovace la București, și membri 
ai ambasadei.

Președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei, a primit 
vineri dimineața pe Galina 
Ulanova, artistă a poporului 
din U.R.S.S., și pe regizorul 
Iosif Raevski, de la Teatrul 
Mhat din Moscova, artist al 
poporului din R.S.F.S. Rusă, 

' care ne vizitează țara cu pri
lejul Zilelor culturii sovietice.

La întrevedere au luat parte 
reprezentanți ai Ambasadei U- 
niunii Sovietice la București.

<■

O?
Moda, această t„ 

toare persoană care moare în
totdeauna tînără" cum o nu
mea glumind Codeau este în 
special preocuparea tinerelor 
cititoare. Directoarea Casei de 
modă, tovarășa Ran dec ne-a 
asigurat că va alege spre pre
zentare cea mai confortabila, 
aspectuoasă și modernă îm
brăcăminte de sezon pentru 
toate ocaziile.

„înduioșa-

Vineri seara a sosit în Capi
tală dr. Kurt Fichtner, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, președintele 
părții R. D. Germane în Comisia 
mixtă guvernamentală de colabo
rare economică între Republica 
Socialistă România și R. D. Ger
mană — pentru a participa la 
consfătuirea președinților celor 
două părți în Comisie, privind e- 
xaminarea unor probleme de co
laborare și cooperare economică 
și tehnică de interes reciproc. 
Oaspetele este însoțit de Heinrich 
Meier, vicepreședinte al Comisiei 
de Stat a Planificării, și Friede- 
rich Leucht, adjunct al ministru
lui economiei externe.

■

Profesorul universitar PO
PESCU NEVEANU, care va 
participa la discuțiile purtate 
in jurul mesei rotunde ne-a 
răspuns la cîteva întrebări:

Considerați interesant, 
util acesț colocviu ?

— Dragostea este cea mai 
complexă, sintetică, tipică și 
nobilă relație între oameni. 
Eg nu poate fi tratată simplist 
fără primejdia totalei neînțe
legeri a fenomenului. Poeții 
preferă să elogieze dragostea, 
să o redea expresiv în ima
gini concludente. Mult mai 
grea și temerară este tendința 
de explicare a fenomenului; 
nici nu știu dacă trebuie să ne 
avîntăm în hățișul tuturor 
implicațiilor acestui fenomen 
de o supremă complexitate. I 
Dar atît putem spune că nici I 
una din dimensiunile lui nu 
trebuie să fie ignorată. Toată 
problema constă în sur
prinderea corelațiilor lăuntri
ce, în sesizarea unor direcții 
principale sau a unor structuri 
tipice. Este un efort care de
pășește posibilitățile indivi
duale și trebuie realizat cu 
forțe comune. De unde nece
sitatea colocviului anunțat.

— La ce credeți că ar tre
bui să mediteze cititorii ? [

— O latură deosebit de im
portantă a dragostei, ce lea- I 
gă pe oameni este umanismul. I 
Cred că înainte de toate ar I 
trebui să medităm asupra re- I 
lației dintre dragoste și urna- I 
nism. s

In urma tratativelor purtate 
între delegațiile română și bri
tanică, la 18 octombrie 1968 s-a 
semnat la București un nou 
Acord comercial pe termen 
lung — 1968—1973 — precum 
și listele privind schimburile 
de mărfuri între România și 
Marea Britanie pe anul 1968/ 
1969.

Din partea română acordul 
a fost semnat de Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior, iar din partea brita
nică de lordul Brown, minis
tru de stat la Ministerul Co
merțului al Marii Britanii.

ANALELE INSTITUTULUI 
DE STUDII ISTORICE 
ȘI SOCIAL-POLITICE

DE PE LÎNGA C.C. AL P.C.R.
(nr. 5 — sept.—oct. 1968)

La rubrica ARTICOLE-CO- 
MUNICARI revista publică: 
„Lupta antihabsburgică a ma
selor din Transilvania", „Miș
carea muncitorească din Ro
mânia și unirea națională 
(1900-1916)", „Manifestări in
ternaționaliste ale proletariatu
lui din România", „Adîncirea 
conflictului social la sate în 
perioada 1878-1888", precum și 
„Probleme ale economiei Ro
mâniei în preajma celui de-al 
doilea război mondial", de Lu- 
crețiu Pătrășcanu.

Articolele : „Teorii neocapi- 
taliste" și realitatea contempo
rană", de Valter Roman ; „Nați
unea socialistă 
rioară în viața 
Ana Gavrilă ; 
raportul dintre 
logie", de Ion 
legătură cu funcția economică 
a statului capitalist", de Oli
via Clă-tici fac obiectul rubricii 
DISCUȚII.

Rubrica „EVOCĂRI" înse
rează medalioane privind viața 
și activitatea lui Ion. Cîmpinea- 
nu, Max Wexler și Ilie Pintilie.

Revista mai cuprinde rubri
cile : „RECENZII — NOTE 
BIBLIOGRAFICE și FIȘIER 
BIBLIOGRAFIC.

— etapă supe- 
națiunilor", de 

„Cu privire la 
istorie și socio- 

Florea și ..In

GRUPUL ȘCOLAR CAI FERATE
din

BUCUREȘTI CALEA GRIVIJEI NR. 343 
primește înscrieri pentru școala de impiegafi de mișcare pînă la 

26 octombrie 1968

Concursul de admitere se Jine la data de 28 octombrie 1968 
și constă din probe scrise și orale la limba română și mate
matică.

Candidafii trebuie să aibă, ca studii, liceul (cu sau fără 
diplomă de bacalaureat), stagiul militar satisfăcut, vîrsta pînă 
la 40 ani și domiciliul stabil în cuprinsul regionalei căi ferate 
București (județele : Constanta, Tulcea, Ialomița, Ilfov, Prahova 
și partea de est a județului Dîmbovița limitată la vest de calea 
ferată Pietroșița—Titu).

Informații suplimentare se pot obține de la grupul școlar 
(telefon 17,20.60 interior 3245—3956) și stațiile de cale ferată din 
cuprinsul regionalei căi ferate București.

I
I
I
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8Ministrul industriei construcții

lor, Dumitru Mosora, va lua parte 
la festivitatea inaugurării Tîrgu- 
lui industrial internațional de la 
Cairo. în acest scop el a părăsit 
Capitala vineri după-amiază. Prin
tre persoanele oficiale aflate la 
aeroport a fost prezent Moustapha 
Moukhlar, ambasadorul Republi
cii Arabe Unite la București. | 

(Agerpres) ■
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CIUJIDAD Bl M1XOCO IPIFLOIN „A.T
ATLETISMUL PREDĂ NATAȚIEI

ȘTAFETA RECORDURILOR
DIN FILMUL CELEI DE A ȘASEA ZILE

PRONOSTICUL 
ZIARULUI NOSTRU 

PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 42

Etapa din 20 octombrie 1968
X1. Rapid — „U“ Craiova 

“ U.T. Arad —
Dinamo București 
A.S.A. Tg. Mureș — 
„U“ Cluj 
Petrolul — Crișul 
Farul —
Politehnica. Iași

6. Dinamo Bacău — 
Vagonul

7. Metalul Tr. Severin — 
Minerul Baia Mare

8. C.S.M. ^Reșița — 
Gaz Metan Mediaș

9. Chimia Rm. Vîlcca — 
A.S. Cugir

10. Poiana — 
Chimia Suceava

11. Ceahlăul — 
Politehnica București

12. Progresul Brăila — 
Dunărea Giurgiu

13. Gloria Bîrlad —
Otelul Galați

2.

3.

4.
5.

1

X
1

1

1

X

1

1

X

1

X

2

„Sportul rega“ al jocurilor, 
atletismul, aduce zilnic in tri
bunele stadionului de la Ciu
dad Universitarla aproape 70 000 
de spectatori dominînd în con
tinuare Olimpiada. încă un re
cord mondial șl alte șase re
corduri olimpice au fost pulveri
zate!

Marea vedetă a zilei și con
cursul cel mai pasionant au 
fost, fn mod cert, sovieticul 
Viktor Saneev, și proba de tri- 
plusalt. în cursul acestei finale 
palpitante, recordul lumii a 
fost doborît de patru ori, în 
final titlul olimpic revenindu-i 
lui Viktor Saneev cu o săritură 
care a măsurat 17,39 m reușită 
în ultima încercare. Fapt fără 
precedent în analele acestei 
probe: șase atleți au trecut 
17 m, fostul deținător al titlu
lui olimpic și recordmanul 
mondial, polonezul Josef 
Schmidt, ocupînd abia locul șap
te cu 16.89 m. Prezent în fi
nală atletul român Șerban 
Ciochină a avut o comportare 
neconvingătoare, ocupînd locul 
13 cu 15,60 m.

Cu o aruncare de 73,36 mob- 
tintă în penultima încercare, 
sportivul maghiar Gyula Zsi- 
votsky a tranșat in favoarea sa 
duelul cu vechiul său rival, so
vieticul Romuald Klim, cam
pion olimpic Ia Tokio.

La 5 000 m plat probă în care 
au alergat asii mondiali ai dis
tanței. spectacolul a fost de-a 
dreptul electrizant

Cursa a debutat cu un start 
rapid al lui Gammoudi, dar 
după două ture de stadion 
Clarke accelerează și trece în 
fruntea plutonului. Primii 
1000 m sînt parcurși în 
2’53’’5'10. Cu un kilometru îna
inte de sosire. Clarke se află 
în frunte, urmat de Gammoudi. 
mexicanul Martinez, încurajat 
frenetic de tribune. Keyno și 
Temu. Rezist:nd unui atac for
midabil al lui Keyno si Temu 
și respingind cu 30 de metri 
înaintea sosirii un ultim efort 
disperat al lui Keyno. tunisia
nul își asigură victoria cu un 
■vâna de doi metru

Finala probei feminine de să
ritură în înălțime a fost ciș-
tîgatâ de sportiva cehoslovacă 
Miloslav? Rezkova care a în-

’ ------‘.............   ’
Antonina Okorovova si Valen
tina Kozîr. ereditate fiecare cn 
1.80 m. Deținătoarea celui mai 
bun rezultat din -cest sez?n — 
1.87 m — Rita Schmidt OL D. 
Germană), nu a concurat la po- 
sibiiitățile sale reale ocupînd 
locul cinci cu 1.73 nu

Atleții americani Willie Da-

>aren

Luptătorii 99 află in p/in.- or fi cunoscufi cemcncnii. la arenele Ansur-
Foto: VIOREL RABA

Creierul

electronic
(Urmare din pag. I)

calculatorul electronic pentru 
institutele de proiectare

venport și Erwln Hali au con
firmat pronosticurile ocupînd 
primele două locuri în finala 
cursei de 110 m garduri înain
tea campionului Europei, ita
lianul Eddy Ottoz. Davenport a 
controlat cursa, distantîndu-se 
pe ultimii 50 m obținînd o vic
torie ușoară.

Proba de 50 de km’marș a 
dat un
Cristoph Hohne (R.D.G.) El a 
întrecut cu peste zece minute 
pe cîștigătorul medaliei de ar
gint, maghiarul Antal Kiss. De
ținător și al recordului mon
dial în această probă, Hohne, 
în vîrstă de 27 de ani, măsoa-

cîștlgător merituos:

TRIPLUSALT
L VIKTOR SANEEV (URSS) — campion olimpic (record 
mondial și olimpic) 17,39 m. 2. NELSON PRUDENCIO 
(Brazilia) — 17,27 m. 3. GIUSEPPE GENTILE (Italia) — 
17,22 m.

CIOCAN
1. GYULA ZSIVOTZKI (Ungaria) — campion olimpic 
(record olimpic) — 73,36 m. 2. ROMUALD KLIM
(U.R.S.S.) — 73.28 m. 3. LAZAR LOVASZ (Ungaria) — 
69,78 m.

5000 m PLAT
1. MOHAMMED GAMOUDI (Tunisia) — campion olim
pic — 14.05 min. 2. KIPHOGE KE’NO (Kenya) — 14.05.2 
min. 3. NAFTALI TEMU (Kenya) — 14.06.4 min.

înălțime femei
1. MH.OSLAVA REZKOVA (Cehoslovacia) — campioană 
olimpică — 1,82 m. 2. ANTONINA OKOKOKOVA (U.R.S.S.) 
— 1.80 m. 3. VALENTINA KOZ1R (URSS) — 1,80 m.

110 m GARDURI
L WILLIE DAVENPORT (SUA) — campion olimpic 
(record olimpic egalat) — 13,3 sec. 2 ERWIN HALL 
(SUA) — 13,4 sec. 3. EDDY OTTOZ (Italia) — 13,4 sec.

50 km MARȘ
1. CRISTOPH HOHNE (R.D.G.) — campion olimpic — 
4b.20 13'6 2. ANTAL KISS (Ungaria) — 4h30 17” 3. LA
RRY YOUNG (SUA) — 4h31’ 35’ 4

NATAȚIE
4 x 100 m liber masculin

L S.U_A. — campioană olimpică (record mondial și olim
pic) — 3J1.7 min. 2. U.RÎS.S — (record european) — 
3.34J min. 1 At STRALIA — 3J4.7 min.

4 X 100 m liber feminin
L S.U.A. — campioană olimpică (record mondial și olimpic) 
— 4.284 min. 2. AUSTRALIA — 4.30 min. 3. R. F. a 
Germaniei — 4. 3o,4 min.

SCRIMA
Sabie

1 JERZY PAWLOWSKI (Polonia) — campion olimpic — 
41. «LK>. 2. MARK R-AK1TA (l.R.S^.) — 4v. (d.b.) 3. TI
BOR PESZA (l ncarUl — 3v.

HALTERE
Categoria mijlocie

1. BORIS SELITKI (LESS) — campion olimpic (record 
mondial esaUt) — 4«5 kg * vladimir beltaev 

4A5 k«. X NORBERT OZIMEK (Polonia) —

ră 1,80 m șl ar« o greutate de 
70 kg. El a ocupat locul șase în 
aceeași probă olimpică cu pa
tru ani în urmă la Tokio.

Treptat Interesul milioanelor 
de spectatori si telespectatori 
se deplasează către natație p« 
măsură ce programul atletic se 
apropie de sfîrșit. Prevăzută și 
așteptată de toți specialiștii, se
ria recordurilor mondiale, o- 
limplce și europene la na
tație a fost inaugurată încă 
din prima zi a concursu
lui. Cele două finale pro
gramate au fost cîștigate de 
marii favoriți ai competiției — 
înotătorii americani — și s-au 
soldat cu două noi recorduri 
mondiale și olimpice și cu u- 
nul european. La startul primei 
probe s-au aliniat echLpele fi
naliste de ștafetă 4x100 m li
ber — masculin. încă din pri
mul schimb Zac-Zorn, echipa 
S.U.A. a luat un avans care ul
terior, mărit de Steve Rerych, 
i-a permis să se claseze pe pri
mul loc fără emoții, tn proba 
similară feminină, ștafeta ame
ricană a cîștigat după o luptă 
mult mai echilibrată însă.

După românul Ionel Drîmbă, 
medaliat cu aur în. proba de 
floretă, un alt renumit scrimer, 
polonezul Jerzy Pawlowski la 
sabie, a intrat în posesia titlu
lui suprem.

Desfășurarea finalei a fost 
dramatică, pentru desemnarea 
învingătorului fiind nevoie da 
un baraj în care polonezul l-a 
întrecut cu 5—4 pe sovieticul 
Rakita.

Concursul olimpic de haltera 
a continuat cu desfășurarea în- 
trecerilor din cadrul categoriei 
mijlocie. La capătul unei dispu
te de un înalt nivel tehnic, me
dalia de aur a revenit sporti
vului sovietic Boris Selțki.

Pe velodromul olimpic a fost 
atribuită cea de-a doua meda
lie de aur a întrecerilor 
ciclism. Francezul Pierre Tre- 
tin s-a dovedit cel mai rapid 
în proba de 1 000 m cu start 
de pe loc reațizînd un record 
mondial și olimpic. întrecerea 
a fost de un nivel excepțional, 
nu mai puțin de 17 pistarzi rea
lized timpuri mai bune decît 
vechiul record olimpic. In ca
drul turneului de lupte libere, 
reprezentanții tării noastre au 
obținu: două noi victorii. La 
categoria 87 kg Francisc B0II3 
l-a învins nrin descalificare pe 
iranianul Mehdeizadh, iar la 
categoria peste 97 kg. Ștefan 
Stîngu a obținut o frumoasă 
victorie prin tuș în fața lui 
R. Uytterheaeghe — Franța.

REZULTATE

(LRSS) — 
472JMk<.

CICLISM
lttd m cu start de pe Ioc

TRENT IN (Franța) campion olimpic (record 
mondial < obtnpk) — 1AX91 mm. î. NIELS FREDRORG
(Danemarca) — 1M.61 min. X GIANNI SARTORI (Italia) 
— 1.64.65 min.

L PîERRE

Confesiunile campionilor

7CO de m, acesta 
c*rt~.

MOHAMMED
„Pionul meu in 
(5 000 m plat — n.n.) a fost de 
a dejuca intențiile puternicei 
„coaliții" kenyane-etiopiene și de

CAMOUDI: 
această cursă

a nu permite specialiștilor țtni- 
șurilor rapide să mă întreacă, 
lată de ce am accelerat după 
4 000 m. In ultimul tur am reu
șit sg câștig cursa. In mare mă
sură datorez succesul meu an
trenamentelor făcute la Font- 
Romeu, în Franța*.

la 
toate 
din țară și, în măsura în care 
capacitatea de lucru va permite, 
se vor prelucra — pentru dife
ritele organizații de construcții 
— datele necesare sistemului 
informational al conducerii teh- 
nico-administrative, astfel îneît 
să Se creeze premisele interven- 

’ țiilor operative, eficiente în ac
tivitatea productivă a oricărei 
unități. In al doilea rînd, centrul 
va dispune de un corp de circa 
50 de specialiști (programatori, 
analiști de modele, analiști de 
sisteme etc) care vor întocmi 
programe pentru calculator și 
vor acorda asistență tehnică 
atît organizațiilor de proiectare 
cît și unităților de construcții 
în probleme de prelucrare au
tomată a datelor.

rfnduri minut, v* efectua desene 
și grafice, va avea o frecvență de 
100 000 de operații sec., iar jne- 
moria" internă va dispune de 
32 000 cuvinte.

— Automatizarea dife
ritelor operații, rapidito- 
tea și precizia efectuării 
calculelor se mafericlixea- 
ză, fără îndoială, într-o 
economie uriașă de mun
că omenească, în crește
rea gradului de eficiență 
economică a activității în 
sectorul de proieclcre și 
construcții V-am ruga să 
dezvoltați această idee.

forța
mecanizată

(Urmare din pag. I)

— Prin ce se va caracte
riza „zestrea" tehnica a 
Centrului de calcul ?

electronio 
acesta se 
celor mai 

plan mon-

— Echipamentul 
cu care va fi dotat 
situează la nivelul 
modeme existente pe
dial. De altfel, cîteva caracte
ristici definesc întru totul nive
lul ridicat de tehnicitate al cal
culatorului : el va putea să scoa
tă rezultate scrise în limbaj obiș
nuit cu o viteză de 600-1000 de

— O dată cu folosirea progra
mului calculatorului electronic, 
fără să crească necesarul de ca
dre de specialiști, va fi posibilă 
scurtarea termenelor de proiec
tare, mărirea numărului de pro
iecte (paralel cu îmbunătățirea 
substanțială a calității proiecte
lor, a soluțiilor preconizate), pre
cum și utilizarea mai rațională 
a capacităților de proiectare. De 
asemenea, în execuția construc
țiilor, conducerile unităților vor 
dispune, de pe o parte, de date 
mai detaliate, mai exacte și în- 
tr-un timp mai scurt — astfel 
îneît să permită luarea deciziilor 
în conformitate cu necesitățile 
reale ale activității întreprinde
rilor și organizațiilor de con
strucții. Dacă de exemplu se 
proiectează și se execută alimen
tarea cu apă a 10 cartiere de 
locuințe, cel de-al zecelea car
tier s-ar realiza cu economiile 
obținute în acest fel.

recoltat, chiar și în zilele fru
moase, nu se realizează viteza 
de lucru prevăzută. La C.A.P. 
din Lisa de pildă (președinte 
Gheorghe Paler) în ziua de 14 
octombrie, cînd se putea lucra 
din plin nu s-a recoltat nici 
un hectar cu cartofi cu toate 
că forțele existente în C.A.P. 
ar fi putut realiza circa 30 
hectare. Viteza zilnică redusă 
cu care se lucrează în multe 
C.A.P.-uri se datorește și ne- 
utilizării la întreaga capacitate 
a mașinilor de recoltat car
tofi. Atît în raza de activitate 
a I.M.A. Făgăraș cît și a I.M.A. 
Rupea și Hărman, stau nefolo
site numeroase asemenea ma
șini în timp ce președinții 
C.A.P. se plîng că nu au su
ficiente brațe de muncă. Or, 
dacă în zilele frumoase din ul
tima vreme, s-ar fi utilizat cu 
mai multă eficiență toate a- 
ceste mașini 
zat la lucru

și s-ar fi rnobill- 
mai mulți coope-

rateri, situația recoltării car
tofilor pe județ s-ar fi prezen
tat acum mult mai bine. Re
colta bună ce se obține în a- 
cest an — 15—20 000 kg la 
hectar, faptul că după cartofi 
urmează să se însămînțeze o 
suprafață însemnată cu grîu. 
impune ca în următoarele zile 
să se intensifice și mai mult 
lucrările de recoltat la care ti
nerii din aceste cooperative a- 
gricole de producție, trebuie 
să-și aducă întreaga lor con
tribuție. Pentru aceasta sînt 
necesare măsuri neîntîrziate 
de mobilizare la lucru a coo
peratorilor, de folosire mai in
tensă a mașinilor de scos car
tofi, atît proprietatea I.M.A. cît 
și a cooperatorilor, ca și de uti
lizarea cu maximum de randa
ment a mijloacelor de trans
port — remorci, camioane, a- 
telaje — pentru eliberarea 
grabnică a terenurilor și crea
rea unui front larg de lucru 
pentru tractoare și semănători. 
Pentru realizarea acestei sar
cini majore trebuie să-și aducă 
mai din plin contribuția spe
cialiștii direcției agricole, ai 
Uniunii județene a C.A.P. care, 
alături de inginerii din uni
tăți, sînt datori să vegheze 
cu mai multă grijă la respec
tarea calității lucrărilor, la vi
teza de lucru necesară.

)

WILLIE DAVENPORT: 
„Cursa s-a desfășurat după cum 
am prevăzut. Am 
practic atletismul
Scopul meu este 
jucător profesionist 
merican, dar, 
sport viteza este un atu impor
tant, va trebui, încă, să mun
cesc".

intenția să 
încă un an. 
de a deveni 
de fotbal a- 

întrucît în acest

• POLO PE APĂ : Rezultate 
tehnice : Grupa A : S.U.A. — 
Cuba 6—6; Ungaria — Spania 
7—1; Grupa B ; Iugoslavia — 
Mexic 8—0 ; Olanda — Japonia 
9—1. In clasamentul grupei A 
conduce S.U.A. cu 5 puncte, iar 
în cel al grupei B Olanda, cu 
6 puncte.

® VOLEI : în turneul mascu
lin, echipa S.U.A. a întrecut cu 
3—0 formația Braziliei, iar Po
lonia a dispus cu 3—0 de echipa 
Mexicului. Cehoslovacia a în
vins Japonia cu 3—2. Tn com
petiția feminină, Coreea de sud 
a învins S.U.A. cu 3—1.
• ^FOTBAL : Mexic — Gui

neea 4—0 (0—0) ; Columbia — 
Franța 2—1 (2—0) ; Ungaria — 
Izrael 2—0 (1—0) ; Salvador — 
Ghana 1—1.

Pentru sferturile de finală 
s-au calificat Franța, Mexic, 
Ungaria și Izrael.

o BOX : Rezultate tehnice : 
categ. muscă : Olech (Polonia) 
b.p. Chică (România) ; Naka
mura (Japonia) b.p. Pereyra 
(Argentina) ; Novikov (U.R.S.S.) 
b.p. Kenny (Zambia) ; categ. u- 
șoară : Muruli (Uganda) b.p. 
Munoz (Chile) ; Tracey (An
glia) b.p. Arneson (Canada) ; 
Tun (Birmania) învinge prin k.o. 
pe Minami (Pei*u) ; categ. mij
locie : Delgado (Mexico) b.p. 
Mac Cartey (Irlanda) ; Kiselev 
(U.R.S.S.) b.p. Ouma (Uganda) ; 
Rudkcwski (Polonia) învinge 
prin k.o. pe Amos (Guyana).

(Urmare din

■— Cînd vor fi terminate 
lucrările de construcții ?

La sfîrșitul anului viitor.

PLANETARIUM
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lumea!tul el toată 
Caravane de sori regi 
și fecioare lunare, 
blonde străbat uni
versul în rugăciune. 
Din sure văl de 
chaos izbucneso co
lonii de huni pierdu-

te șl rîurl ce vin 
dintr-un spațiu de
populat. Se aud ar
moniile pleiadei, 
muzica sferelor cad® 
în roiuri de aștri u- 
ciși de timp peste o 
lnme și ea în cădere. 
Această singurătate 
•eleată naște ideea

că veșnicia cea bă- 
trînă privește uluită 
la lumile ce trec prin 
vreme. Mii de 
cugetă-n mite 
turi) la enigma încîl- 
cită.

Mă opresc aici cu
tremurat. încă nu 
l-am citit destul pe 
acest vrăjitor.
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Sesiunea O.N.U Delegația

România și-a sporit contribuția la Programul
parlamentară

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

în Comitetul pentru teritoriile 
de sub tutelă și neautonome, con
tinuă dezbaterile în legătură cu 
situația din Rhodesia de sud. 
Luînd cuvîntul în ședința de joi 
după-amiază alături de reprezen
tanții Tunisiei, Republicii Mali, 

. Malayeziei, Finlandei, Japoniei, 
Kenyei și ai altor țări, delegatul 
român Mircea Predescu a subli
niat că „pe arena internațională 
se impun cu forța de nestăvilit 
aspirațiile majore ale popoarelor
— dreptul de a-și hotărî singure 
soarta, conform voinței și intere
selor lor fundamentale, cucerirea 
și apărarea libertății și indepen
denței lor naționale, consolidarea 
suveranității fiecărei națiuni".

Arătînd că „în întreaga sa ac
tivitate, România militează pentru 
respectarea independenței și su
veranității naționale, a neameste
cului în treburile interne, egali
tății în drepturi a statelor și avan
tajului reciproc, principii ce stau 
la temelia dezvoltării unor relații 
normale, de colaborare între sta
te", vorbitorul a declarat: „Că
lăuzită de aceste principii Româ
nia Socialistă își manifestă în
treaga solidaritate cu mișcările de 
eliberare națională din Africa, 
Asia și alte regiuni ale lumii, cu 
noile state independente în lupta 
lor împotriva imperialismului și 
neocolonialismului, pentru dobîn- 
direa și consolidarea independen
ței, pentru dezvoltarea economică 
do sine stătătoare și progres so
cial... Republica Socialistă Româ
nia se pronunță cu perseverență 
și energie pentru lichidarea tutu
ror formelor de asuprire colonială, 
de presiuni și ingerințe în trebu
rile altor țări, de spoliere a bogă
țiilor naționale, a rodului muncii 
altor popoare".

Exprimînd poziția României de 
condamnare a tuturor măsurilor 
de represiune a politicii regimu
lui ilegal de la Salisbury contra 
libertăților și drepturilor funda
mentale ale poporului Rhodesiei 
de sud, precum și de sprijinire a 
luptei poporului Zimbabwe pentru 
libertate și independență naționa
lă, delegatul român a subliniat că 
„guvernul Republicii Socialiste 
România nu recunoaște regimul 
rasist ilegal din Rhodesia și nu în
treține nici un fel de relații diplo
matice, consulare, economice, co
merciale sau de orice altă natură 
cu autoritățile de la Salisbury".

„Delegația română — a decla
rat în încheiere Mircea Predescu
— consideră că este de datoria 
întregii comunități mondiale, ca 
și a Organizației Națiunilor Uni

te de a-și reînnoi eforturile pentru 
curmarea politicii rasiale și de 
apartheid duse de regimul ilegal 
Ian Smith, pentru îndeplinirea de 
către puterea administrantă a o 
bligațiilor ce-i revin în virtutea 
Cartei fată de teritoriul Rhode- 
siei de sud, permițîndu-se astfel 
poporului Zimbabwe să-și fău
rească o viată liberă, în confor
mitate cu voința proprie".

★
în saîa Adunării Generale 

Organizației Națiunilor Unite
ft
a 

avut loc joi conferința pentru 
anunțarea contribuțiilor la Pro
gramul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (^.N.UD.), pe anul 
1969.

După cum se știe, Programul 
Națiunilor Unite pentru Dez
voltare este menit să ajute ță
rile cu venit național redus, să 
poată valorifica cu mai multă 
eficiență potențialul lor în bo
gății naturale, ca și umane- 
Programul pune, de asemenea, 
la dispoziția țărilor în curs de 
dezvoltare cunoștințele, datele 
științifice și experiența agenții
lor specializate ale O.N.U.

Pînă la 31 august, un număr 
de 118 guverne au depus con. 
tribuția lor pentru activitățile 
pe anul 196S ale P.N.U.D, 
suma totală rididndu-M la 1834 
milioane dolari, ceea ce repre
zintă o creștere de 10 milioane 
față de anul trecut.

In cadrul conferinței de Joi, 
deschisă de secretarul general 
U Thant, au luat cuvîntul un 
mare număr de delegați, prin
tre care și ambasadorul Româ
niei p« Ungă Națiunile Unite, 
Gheorghe Diaconescu.

El a subliniat că ^delegația 
română participă la această con
ferință cu convingerea rinceri 
că opera de asistență tehnică pe 
care o face OA’.U. reprezinți 
o formă de cooperare multilate
rală, în măsură să favorizeze 
progresul economic al tuturor 
țărilor și, cu deosebire, al celor 
în curs de dezvoltare". Anun- 
țînd, în numele guvernului ro
mân că pentru anul 1969 Ro. 
mânia va spori contribuția sa 
la programul de dezvoltare a 
Națiunilor Unite ia suma de 
1000000 kt. din care 10 h 
sută în monedă cocvertibdă. te

română in Tunisia

In memoria ostașilor

români câzuti 

in Cehoslovacia

Vizita tovarășului Corneliu

Mănescu în Columbia
bleme care intereseazâ cele 
două țări și unele probleme 
internaționale, întrevederea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Joi seara, ministrul afaceri
lor externe al Columbiei, Al
fonso Lopez Mîehelsen, a oferit 
o recepție in onoarea oaspete
lui român. Au participat șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați la Bogota, reprezentanți 
ai vieții culturale și econo
mice. ziariști. Din partea ro
mână au mai participat amba
sadorul Mircea Ocbeană și per
soanele care il însoțesc pe mi
nistrul român al afacerilor ex
terne in această vizită. Recep
ția s-a desfășurat intr-o atmos
feră cordială.

Lucrările
4 UA.ES.C.O.

EQ CxMlfcrÎD-

R. S. CEHOSLOVACA. — 
într-o secție a Fabricii de 
utilaje pentru industria sti
clei ți ceramicii din Flzen

Sesiunea
Adunării Na

ționale a R.S.
Cehoslovace

CARTEA
Prin ferestrele bibiliotecii se zăreau schelele primelor blocuri 

turn cu 8 etaje ale Ulan Bator-ului. In soarele care pe aceste 
meridiane pare să sclipească cu o tărie aparte, pe cerul de azur 
pur — construcțiile aduceau un prim element de verticalitate, 
aci unde așezările obișnuite-aglomerări de construcții cu cîteva 
etaje sau iurte — urmează orizontala reliefului cu podișuri în
tinse și culmi domoalc.

In biroul directorului bibliotecii naționale, profesorul Baianzul, 
primim informații despre activitatea bibliotecilor mongolet 1 000 
de biblioteci cu săli de citire, 5 milioane de volume, numai la 
biblioteca centrală 80 000 cititori pe an.

Dar saltul imens făcut în Mongolia populară poate fi înțeles 
numai în comparație cu trecutul: 7 000 mănăstiri, 100 000 lama 
(adică circa 40 la sută din populația adultă), 90 la sută analfabeți.

O istorie a unor fantastice denivelări și contraste : de o parte 
bogățiile fabuloase ale hanilor, de cealaltă mizeria unei popu
lații condamnată la dispariție; de o parte înalta situație a das
călilor universităților budiste activînd încă în secolul XV, inclu
siv cu studii avansate de medicină și, de altă parte, supunerea 
oarbă față de dogmele religiei; de o parte biblioteci-tezaur cu 
exemplare splendide pictate cu litere de aur, împodobite cu mi
niaturi și pietre prețioase și de altă parte totală neștiință de 
carte a marii majorități a locuitorilor țării.

din ț&rile 
scrcicdlste

Mongolia
învață

Evoluția lui„Apollo-7U
Centrul spațial de la Houston a 

anunțat că nava „Apollo-7" a rea
lizat vineri o modificare a orbi
tei. Aceasta este cea mai înaltă 
orbită atinsă vreodată de o navă 
spațială. Ea are acum un apogeu 
de 445 km și uri perigeu de apro
ximativ 285 km. Pentru a efectua 
această manevră, echipajul navei 
a pus în mișcare un motor cu o 
putere de 9.750 kg. care în timp 
de 66 secunde a dat un impuls 
cabinei mărindu-i viteza cu 1 800 
km pe oră. La începutul mane
vrei, cabina era dirijată de pilo
tul automat. în ultimele 80 de 
secunde șeful echipajului, Walter 
Schirra a preluat comanda. Con
tinuarea zborului va consta în
tr-o coborîre în trei etape spre 
pămînt. Ultima dintre acestea va 
începe marți dimineață și se va 
încheia cu amerizarea navei.

Totodată Centrul spațial a co
municat că „S-4-b“ cea de a doua 
treaptă a rachetei „Satum-FB“, cu 
ajutorul căreia a fost lansată ca
bina „Apollo-7", a intrat vineri în 
atmosfera terestră și s-a dezagre
gat deasupra Oceanului Indian. 
Intre nava „Apollo-7“ și „S-4-b" 
s-a realizat sîmbăta trecută o în- 
tîlnire spațială.

Vineri telespectatorii americani 
au urmărit în direct manevra rea
lizată de echipajul „Apollo-7" de 
modificare a orbitei. ANGLIA.

PRAG A 18 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția C.T.K., 
la 18 octombrie, la Praga a avut 
loc a 27-a sesiune a Adunării 
Naționale a R. S. Cehoslovace. 
La lucrările sesiunii au luat parte 
Ludvik Svoboda, președintele R. 
S. Cehoslovace, Alexander Dub- 
cek, prim-secretar al C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia, Oldrich Cer- 
nik, președintele guvernului, 
membrii guvernului cehoslovac.

Sesiunea Adunării Naționale a 
discutat propunerea guvernamen
tală de aprobare de către Adu
narea Națională a acordului in
tervenit între guvernul R. S. 
Cehoslovace și guvernul U.R.S.S. 
cu privire la condițiile staționării 
temporare a unor trupe sovietice 
pe teritoriul R. S. Cehoslovace.

Propunerea guvernamentală a 
fost prezentată de Oldrich Cer- 
nik. președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace.

Agenția C.T.K. anunță că, în 
aceeași zi. Adunarea Națională a 
R. S. Cehoslovace a adoptat o 
hotârîre prin care aprobă Acor
dul cehoslovaco-sovietic cu pri
vire la condițiile staționării tem
perare a unor trupe sovietice pe 
teritoriul Cehoslovaciei.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
IKpâ cum informează agenția 
TASS, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R5.S. a ratificat, la 
18 octombrie. Acordul sovieto- 
ceboskrvac cu privire la stațio
nare* temporara a unor trupe so- 
v.etjce pe teritoriul R. S. Ceho- 
ricvace. semnat la Praga la

încheierea

seminarului

de la Sofia

XȘCOALA
Dar și în acele secole în care mănăstirile lamaiste dispune^^ 

de toate avuțiile materiale și spirituale existau hani luminați c*. 
acei autori de cronici istorice sau ca Zanbazar vestitul sculptor 
în bronz ale cărui opere se păstrează ca relicve neprețuite în 
muzeele capitalei mongole.

Alteori erau preoți lamaiști ca acei profesori de anatomie, 
botanică, yoga sau istorie ale căror lucrări vechi de 3-4 secole 
se păstrează în biblioteca mănăstirii Tekcingling. In sfîrșit, oa
meni învățați ca Govidemij sau Damdin care încă în urmă cu 
peste două sute de ani ajutau araților să învețe carte și le îm
prumutau din bibliotecile lor.

Profesorul Sodnom, rectorul universității din Ulan Bator, ne-a 
creionat răpiri aceste tradiții spre a se opri la deceniile mai apro. 
piate ce au urmat revoluției din 1921; în campania de alfabe
tizare începută în 1925, uniunea revoluționară a tineretului mon
gol a jucat un rol decisiv — cursurile voluntare organizate au 
permis încadrarea tinerilor sub 18 ani în învățămîntul elementar, 
între 1925-1928 au fost organizate cursuri de învățămînt general 
cu o durată de șase luni pentru cunoașterea gramaticii, aritme
ticii și istoriei, apoi cursuri de opt luni pentru activiști.

Campania de alfabetizare devenise o mișcare națională. In 
1930, 400 de profesori au fost pregătiți în cursuri de șase luni și 
au fost deschise aproape 200 școli de alfabetizare. în 1939 •-
mărul celor ce frecventau cursurile de alfabetizare depas^ 
10 000. Au trebuit pregătiți deodată elevii și profesorii eleVfloT 
Iar cînd se crea prima universitate mongolă, în 1942, analfabe
tismul rămăsese o amintire.

— Dar azi, ce reprezintă școala mongolă ?
— Iată cifrele esențiale : 400 școli generale, 17 școli medii, 

zece institute de învățămînt superior — mai mult de 100 de 
studenți la 10 000 de locuitori. Numai universitatea noastră cu- 
prinzînd facultățile de științe umaniste, filologice, științele na
turii și politehnica a pregătit în anii săi de existență circa 4 000 
specialiști.

TINERETUL

J

16 Pe lîngă rezultatele profesionale firești — continuă rectorul 
universității — să menționăm activitatea practică bogată a stu
denților noștri : numai în ultimii doi ani 15 000 de studenți au 
recoltat peste 60 000 puduri de grîu. Ei au participat la lucrările 
de irigații, au contribuit activ la transformarea în pășuni a zeci 
de mii de hectare din deșertul Gobi. Studenții pregătesc din 
rindurile lor tractoriști sau iau parte Ia construcția șoselelor și 
căilor ferate.

Bă'rina Mongolie este o țară tînără. Nu doar prin efortul pe 
calea dezvoltării economiei și culturii, ci și prin structura popu. 
lației din care 67 la sută n-a atins încă vîrstă de 35 de ani. 
Reunind în prezent peste 70 000 tineri (față de cei 17 care au 
creat în 25 august 1921 Uniunea revoluționară a tineretului 
mongol) organizația este un detașament dinamic al tinerei Mon
golii populare.

Un proverb mongol spune : cine privește viitorul vede mai 
bine prezentul. încrezător în viitorul, la făurirea căruia participă, 
tineretul mongol trăiește un prezent dinamic în care școala, 
cultura, pregătirea pentru noile cerințe ale industriei și agricul
turii sînt coordonatele esențiale.

FRED MAHLER

* Cîteva date sta
tistice furnizate
de corespondenții 
de presă în ultimele 
zile conturează,
pregnant, un aspect 
mai puțin cunoscut 
al dramei haitiene.

Un recensămînt 
efectuat în 1962 
evalua Ia 4 520 000 
numărul locuitori
lor din Haiti. Rela
tări semi-oficioase 
din Port au Prince 
dezvăluie că actual
mente peste 1 500 000 
de haitieni trăiesc 
în afara granițelor 
patriei lor. Un ve
ritabil exod se des
fășoară în ultimii 
cîțiva ani. Prima 
escală este Republi
ca Dominicană. De 
aici, semnînd con
tracte de angajare 
mai ales pentru în
treprinderi sau plan
tații braziliene șl 
argentinîene, zecile 
de mii de auto-exi- 
lați iau drumul con
tinentului sud-a- 
merican.

O țară își pierde 
literalmente locui
torii. Faptul, cutre
murător, pare de 
neînțeles. Ce dureri 
și nevoi, citi dispe
rare a trebuit să 
se acumuleze pentru

pe 1 milion de hec
tare de plantații. 
„Sute de mii de oa-

mte «â nu aeari dețin m*i bine 
de jumătate din pă- 
mintul plantxi- Trei 
monopoluri străine 
exploatează apron-

re. de wrrritelă te- 
eiuzzpe medâevală

tator pe viață Du
valier — Papa Doc—

pe s Ic Iei Ir' rt

Drama celor

1.500.000
deduce din reafi-

drama eeter Item

RASPINZIND tevnatMiCen- 
Cuba (C-T.C-J. 1* Hzi^xa a *o- 
sâ o delegație a C—riHwtei 
Central al Uaixud Generale a

«TuaSJL ° Central

în corsul convorbirii care a a- 
ioc s-a efectuat un schimb 

de vederi cu priv.re la une£e 
procuerae ale relațiilor bilate
rale șî la probleme intemapo- 
nxle oe interes cumun.

ca o treime din 
populația unei țări 
să-$i părăsească va
tra !

Unele date statis
tice ne ajută să în
țelegem cauzele a- 
cestni adevărat
exod. 75 la sută din 
populația rurală nu 
dispune de pămînt. 
12 mari latifundi

meni — scrie, într-o 
corespondență din 
Port au Prince, Je
rome Lanm in NE UE 
ZCRCHER ZEI- 
TUNG — nu au pur 
și simplu nici un 
mijloc de existență. 
Mizeria face ravagii 
și un vast aparat 
de represiune ve- 
ghiază pentru ca ni-

este o părticică din 
marile suferințe, 
din ravagiile sub
dezvoltării in care 
sint menținute nu
meroase region’ ale 
lumii in secolul des
cătușării atomului.

E. R.

JOI seara a avut tee la Tea
trul Napenal Popu Tir din 
Ne ceha tel premiera comediei 
-O scrisoare pierdută' de Im 
Loca Caragiale. pusă Ln scena 
de Bernard Andre.

Au asistat la spectacol Max 
Petitpierre. fostul președinte al 
Confederației elvețiene, repre
zentanți ai autorităților can to
nal-, oameni de arta, ziariști. 
A fost prezent ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Berna, Ion Georgescu, pre-

Oaspeții români au vizitat 
Centrul petrolier de ta Gua- 
nabo. zona agricolă din jurul 
capitalei si centrul xootehAic 
Rosafe Signe'.
In timpul vizitelor. delegația 

a fost însoțită de Jose Vega. 
prim-secretar al C.T.C. din Ba- 
nas.

LA 11 octombrie, la Varșc- 
Tia a fost semnat ua protocol 
referitor la schimbul de măr
far. pclono-oarvegian pe unul 
19®. Pxonia va experta nave 
cocterttaîe, tsstalațH navale, 
hamate și ▼» importa din Kor- 
vegia concentrate de zinc, cu
pru. minereu de fier, hirria și 
altei e.

PREȘEDINTELE R.S F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito. l-a pri
mit pe Nicholas Kafzenbach, 
subsecretar de Stat la Depar
tamentul de Stat al Statelor U- 
nite, anunță agenția Taniug.

JACQUELINR KENNEDY, 
văduva fostului președinte al 
R.CJU John Kennedy, urmea
ză să se căsătorească zilele 
aceste* cu marele armator grec 
A. Onassis. Știrea a fost con
firmată la Atena de Onassis, 
care a precizat că viitoarea sa 
soție se află in drum spre 
Grecia. ce din Tokio
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