
Proletari din toate țările, uniți-vă!

9

Primiri la tovarășul Vizita conducătorilor
Nicolae Ceaușescu

tineretului
HSi

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXV, SERIA II, NR. 6225 8 PAGINI - 30 BANI SiMBÂTÂ 24 MAI 1969

TINERIPE Acum timpul

DAR RITMUL DE
LUCRU A RAM AS
NESATISFACATOR

Dimensiunile urbanistice ți ar
hitectonice ale orașului Arad se 
vor lărgi considerabil în acest an, 
prin adăugarea, la monumenia- 
lelo construcții de pînă acum, 
a unor noi ți impunătoare clădiri, 
de locuit, ce vor însuma peste 
W2fl0 de apartamente. Dar dacă 
^ilii orașului au manifestat o 
fWiximă și meritorie grijă pentru 
PATiectarea în linii moderne și 
integrarea armonioasă a acestora, 
în peisajul și specificul vechii a- 
șezări de pe Mureș, nu cu a- 
ceeași grijă au urmărit și stimu
lat modul și ritmul în care se 
realizează practic, noile construc
ții. Sînt puține șantiere în țară 
cu o situație a producției pe 
primele patru luni ale anului, 
atît de precară, cu atît de in
certe perspective de a-șî realiza 
integral și în termenul scadent, 
prevederile planului. Si ae, poate 
ușor intui că dacă pe acest șan
tier nu se va interveni energic 
și imediat pentru soluționarea 
unor neajunsuri pe care le vom 
analiza în continuare, sfl va re-

peta situat» «mi 
coostractoni cădem 
sub pliu cu peste 21 
tamente, pe case, parțzaL i 
In hma aprilie a ocestxn 
reojit d le predea beneăn 
O snnpfe privire dom. M 
pe graficul de prodorție.
tățește cceasfeT. fr—Dta pte- 
nui valoric pe pnmdt ț 
luni, de 8169000 la. na 
realizat dedt 6880000 let a 
ca 1239 000 la mu puf*- Expo 
mate în lucrări finer, aceste n> 
tanțc echivalează cu pate 30 do 
apartamente. Ca I 
ravxn , constroctoclî 
periile ierari care i 
desfățuiaiea 'sărilor pe 
re. Dor dacă accaUa ar fi 1st 
tntr-adevăr o cauză eae-tiali, 
cine dacă du tot o. mustim- 
tarii, aveau nhfigație s-o evite, 
prin. aii g mai ea dm Icau.nâ a 
unui front de teciu bine orga
nizat, bine protejat de ger p pre
cipitații ? Ca dovadă însă că dq 
vitregia anotimpului friguros d 
deficiențele de organizare a acti-

Ambasadorul R. P. D. Coreene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar 
Central 
Român, 
de Stat 
România, a primit vineri, 23 mai 
1969, pe ambasadorul extraordi-

general al Comitetului 
al Partidului Comunist 
președintele Consiliului 

al Republicii Socialiste

Ambasadorul

de partid și de stat
nar și plenipotențiar al Republi
cii Populare Democrate Coreene 
Ia București, Kim Tho Hi, la ce
rerea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
rășească.

I

R. D. Congo

tovă-

la expoziția
industrială iugoslavă
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A XVIII-a ediție 
a campionatelor 

europene de box

aOMAauA sucuacșn

tea...

Expoziția industrială iugosla
vă, deschisă înJ Capitală, a fost 
vizitată, vineri Sa amiază, de to
varășii NicolaeJ Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Mnur®r, Gheorghe 
Apostol, Emilj Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Ilie yerdeț, Petre Lunu, 
Manea Manescu, Gheorghe Ra
dulescu, Leorate Răutu, Dumitru 
Popa, Dumitriț Popescu, Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

intrarea, în expoziție, con
ducătorii de jJartid și de stat au 
fost întîmpins'ți de Iakșa Petrici, 
ambasadorul ^R. S. F. Iugoslavia 
la Bucitrești, și Nikola Nica, di
rectorul expo&iției.

Emu, de față tovarășii Come- 
liti Mjanescu, Bujor Almășan. 
Cornel Burtica, Octavian Groza, 
Ioan Avram, Ion Crăciun, mi
niștri, și Victor Ionescu, pre
ședintele’Camerei de Comerț-

Conducătorii de partid și de 
stat au vizitat standurile expozi
ției, unde peste 250 de întreprin
deri prezintă o gama variată de 
produse din diferite ramuri ale 
industriei iugoslave. Sînt expuse 
produse ale industriei construc
țiilor de mașini, industriei elec
trotehnice, produse ale industriei 
prelucrătoare de metale, motoa
re, produse ale industriei elec
tronice si chimice. Un spațiu 
important îl ocupă produsele de 
larg consum- din domeniul in
dustriei textile, pielărie. încălță
minte, pnxlnse din lemn yl ali
mentare.

Io timpul vizitării expoziției, 
oaspeții au primit explicații pri
vind calitatea produselor, asupra 
modului de funcționare a mași
nilor ți utilajelor.

Tovarășii Nicolae Ceaușeacu, 
Ion Gheorghe Maurer si ceilalti

conducători de partid și de stat 
au dat o înaltă apreciere expo
natelor prezentate și au felicitat 
pe organizatori.

Președintele Consiliului do 
Stat și-a exprimat convingerea 
că expoziția va contribui la o 
mai bună cunoaștere a produc
ției industriale a Iugoslaviei și, 
totodată, la adîncirea colaborării 
și cooperării economice româno- 
iugoslave.

Ambasadorul Iakșa Petrici a 
mulțumit conducătorilor de par
tid și de stat pentru vizita făcu
tă, precum și 
de apreciere la 
și a produselor

Andri Fernand Mandi, în 
tură cu plecarea 
din țara noastră.

Cu acest prilej- a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit vineri, 23 mai 1969, 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii De
mocratice Congo la București,

(Agerpres)
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pentru cuvintele 
adresa expoziției 
prezentate.

MAȘINA TrULIȚIEI
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CARNET 
DIURN

Idealurile particulare aînt 
mereu convertibile : există 
un ,,aș dori să“ pe care cînd 
îl realizezi ,.dorești din nou 
să“ 91 așa mai departe. Să 
fie oare idealul însuși am
biția existentei noastre, o 
ambiție profund socială si 
pe care o considerăm totuși 
în permanentă ca pe un 
vis ? Idealurile sini fn fond 
etape de activitate serioasă, 
acel „m dori să" înseamnă 
mancă, cc paradox să nu
mești idealist un om care-și 
făurește perpetua planari de 
acțiune. Nu ? San poate că 
Idealist este individul care 
se menține numai în faza 
teoretică a idealului, Idealist 
este cel ce visează fără să 
realizeze ? Și-atuncl idealiș
tii sînt niște visători ? Sînt 
niște utopici ? Da. Dar însuși 
faptul că existenta noastră 
atît de concretă, atit de 
angajantă, atît de dură nne-

Aniajat, alături de întregul popor, în opera desăvirțirii coni- 
trucliei ne te liste. tineretul patriei noastre — Importantă forță 
•arială a țării, far tur activ al evoluției el — se Ilustrează, pe 
zi ee trece, in toate locurile in care își afirmă prezența. In 
nai ne, pe ogoare, in peoli și universități, pe marile șantiere 
* te taoilimifle de evitară ți țtiință, ea ■ generație pasionată 
a mantii r a creației, diad naasura, cotidian înnoită» a unui 
prWa etic iot mai Înalt, imteagățit ca trăsături care sînt ale 
eperfl anofre- Caastfința eă manea vi creați* sa slujesc nemij- 
tetăt patriei. ooeieUțîi xăaliste, ți, implicit, propriei sale rea- 
ttsfei pe plan pe mail. H însuflețește pe tinărul zilelor noastre 
H- la aretaM tiaop. fl invită să mediteze 1* raportul nou, propriu 
epacii ia eare trăim. latre Interesele generale ale societății și 
propriile sale interese «i aspirații. 1* identificarea lor sub 
■ emani marilor id ea lari ale soc ia Damul ui.

Fu Mirăm, mal jaa, un prins text d intr-o mai largă dezbatere 
eomaerato acestui raport, concretizat In relația cointeresare 
materială — ronitfință socială iu munca și activitatea tineretului.
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Interviu cu tovarășul GHEORGHE GURIEV.
președintei» com^iet da organizară ASPIRAȚIILE EPOCII

In ultima zi a lunii mai, la 
ora 13. arena europeană de box 
situată în Parcul sportiv „23 
August0 va trăi mult așteptatul 
moment solemn... gongul fes
tiv al celei de a XVlII-a ediții 
a ..europenelor44 de box. ZLlele 
acestea — de un pasionant fi
niș pentru constructorii arenei, 
pentru organizatorii competiției, 
pentru protagoniștii ei — în- 
acriu în fiecare oră pe agenda 
„europenelor1' evenimente la 
zi. flecare deosebit de intere
sante.

într-o convorbire avută Ieri 
cu președintele Comisiei de or
ganizare a Campionatelor eu
ropene de box. tovarășul 
GHEORGHE GURIEV, am avut 
prilejul să cunoaștem mal în
deaproape 
probleme 
zarea unei asemenea 
itadiul pregătiriloir __
•portiva. să consemnăm cîteva 
opinii privind aspirațiile pugi- 
11 știi or români, ca și ale oaspe
ților care-și vor încrucișa mă
nușile în careul magic al pa
tinoarului din Bd. Muncii.

—- La ora aceasta „problema 
chele" s-ar părea să mal 
terminarea lucrărilor de i 
najare a patinoarului...

— La prima vedere. < 
Intr-adevăr trecătorul, 
aruncă o privire asupra șantie
rului. este cuprins de oarecare 
îndoială. Și-1 firesc : e greu fiă 
desprinzi din păienjenișul sche
melor metalice imaginea viitoa
rei arene, ce urmează a fi dată 
în folosință într-un timp re
cord pentru inaugurarea între
cerilor. Dar lucrările de acope
rire parțială a patinoarului sînt 
într-un stadiu foarte avansat. 
Constructorii ne-au asigurat în 
modul cel mai categoric că în 
ziua de 27 mai arena va fi gata. 
In paralel s-a lucrat intens la 
amenajarea sălii cu 7 ringuri 
afectate „încălzirii44 boxerilor 
Înainte de a păși în careul ma
gic. a instalațiilor pentru tele
viziune. presă etc. Avem în ve
dere că cele 15 gale vor fi ur
mărite de peste 200 de ziariști 
și crainici reporteri care vor 
transmite pentru 16 posturi de 
televiziune și 8 de radio.

De altfel. în aceste zile. în

(Continuare In pag. a VII

Modalitatea în care se struc
turează cointeresarea materiali 
Si conștiința socială In planul 
existenței sociale este, în pri- 
mnl rînd, de natură istorică, TAIE a)

complexitatea de 
ridicate de organi- 

întrecerl. 
arenei

I fie 
ime-
doar, 
care

REALIZĂRI Șl PERSPECTIVE IN
ELABORAREA LUCRĂRILOR DE

SINTEZA ASUPRA ARTELOR ROMANEȘTI
Cînd nu beneficiază de tradiții dintre cele mai vechi, o "eratură (sau oricare 

altă artâ) nu-și poate permite luxul neglijării valorilor sala printr-un tratament 
inadecvat. Se cunosc greutățile de cere mai toți marii noștri istorici de arta s-au 
plîns, la vremea lor, atunci cînd animați de patriotism cultural, au încercat și au 
înfăptuit cu infinite dificultăți lucrări care să pună la dispoziția pub icului autohton 
dar și străin imaginea completă a contribuției românești într-o artă sau alta. Dar 
se poate oare afirma că ele sînt suficiente — cantitativ si calitativ? 
în condițiile noastre da azi, cînd se acordă ctîta atentie dezvoltă
rii culturii, artei, nu mai putem privi necesitatea unor lucrări de sin
teză, ori a acelora care le premerg în chip sistematic (deci prevă
zute, organizate în acest fel), legată exclusiv de inițiativa personală, în genere 
întotdeauna orientată specific potrivit înclinațiilor particulare ale celui care se 
dedică cercetării fenomenelor artistice. In literatură, în muzică. In pictură, teatru 
etc. publicul contemporan are nevoie de lucrări sintetice, de referință la care să 
recurgă în chip firesc atunci cînd evoluția propriei lui educații i-o cere. Nu ne 
aîndim firește la dicționarele elementare — și ele necesare — dar în primul rînd 
la instrumentele fundamentale care, alături de creația artistică, însâsi, formează 
șî consolidează gustul artistic al unei epoci, sensibilitatea ei estetică. Lucrările 
critice curente, care se publică a’estul de mult (șî în chip natural acestea trebuie sâ 
existe permanent) nu sînt propriu-zis decît documente parțiale și disparate ale unei 
sensibilități caro se manifestă în primul rînd : a criticii, a specialiștilor. Există un 
decalaj, mult mai mare decit cel normal, între gustul și sensibilitatea vădite In 
multe din studiile curente (cercetări, eseuri, analize etc.) de întindere limitata dor 
fireocupate de progresul sensibilității moderne în artâ și ceea ce se oferă publicu- 
ui ca lucrări fundamentale, de referință, trebuind sâ acopere zone întinse din is

toria 'artei. Decalajul acesta este expresia, înainte de orice, nu a spiritului conser
vator al publicului (într-un anumit sens chiar critica de artă care se respectă este 
cu măsură conservatoare, tradiționalistă, cu receptivitate ponderată la modern)

ci a lacunelor mori existente in sistematizarea și elaborarea istoriilor artelor 
noastre, lipsite Incâ de capitole dintre cele mai importante dacă nu decisive 
pentru formarea sensibilitâfii estetice, pentru educarea adecvatâ a gustului artistic. 
Ar fi deci, mai Întâi vorba de aspectele documentare ale problemei : ne lipsesc 
documentările cit mai complete asupra multor perioade de arta, lipsesc biografii 
și monografii pentru scriitori și artiști de prima mârime. Nimic nu se poate clădi 
în absența bazei documentare dar aceasta, mai puțin operâ „creatoare' cît de 
devoțiune profesionala, nu poate fi lâsatâ la voia întîmplării. Există edituri, existd 
institute a căror menire este, credem, de a oferi sistematic întreaga documentare 
asupra domeniului de care se ocupă, conform unor planuri riguroase. Or, după 
cum bine se știe, nu avem nici măcar o satisfăcătoare bibliografie a literaturii 
române I

De o importanța care nu poate scâpa nimănui este modul prezentării operei 
de artâ, caracterul riguros al elaborării acestei prezentări. în literatura, aceasta 
se numește ediție critică definitivă a operei unui scriitor sau altul, instrument, pe de 
o parte, al istoriei literare și pe de alta, obiect de largâ popularizare în mase. 
Numai dbcumentînd în acest înțeles major asupra evoluției artei românești vom 
putea vorbi de seriozitatea cu care trebuie sâ se răspundă îndemnurilor și atenției 
pe care partidul, exprimînd de fapt nevoia de cultură a societățn, le acordă pro
blemelor educației artistice a publicului românesc de azi.

Există lucrări parțiale, bibliografii parțiale, studii pe epoci (luate, dacă le 
judecăm global, mai mult sau mai puțin la întîmplare), monografii sau biografii 
capricios ori chiar râu întocmite, ca sâ nu mai vorbim de acelea care tratează 
disproporționat autori de mîna a șaptea. Nimeni nu va putea, cu toate acestea, 
susține convingător câ tot ce s-a scris despre un autor sau altul, o perioadă sau 
alta dintr-un domeniu sau altul, n-ar fi util. Dificultatea este doar că, cel puțin

(Continuare în pag. a V-a)

In sensul că ea cunoaște gra
dații perceptibile de la o epocă 
la alta, în funcție de societatea 
respectivă, de raportul existent 
intre diferitele forțe sociale și 
participarea lor la realizarea 
valorilor materiale și spirituale 
ale societății. Ca atare, se im
pune, la acest capitol, o discer
nere teoretică a raportului din
tre individ și societate, avînd 
în vedere că problemele majore 
și de perspectivă ale unei so-

VASILE VETIȘANU 

fConfinudre In pag. a Vll-a)

ori. se pretează la a fi vi
sată, mi se pare un lucru 
extraordinar. Eu vreau să 
scriu o carte, dumneata 
vrei aa construiești un pod, 
dînsnl creste albine, toti 
trei visăm timpul într-un 
chip aparte, particular, dar 
esența visării e aceeași, și 
poate că în felul acesta ne 
simțim solidari. Solidaritate 
în numele unui vis despre 
existență 1 Dar nu numim 
oare în felul acesta însăși 
generația ? Generația mal 
largă decîț generația de vir
ată și generația de profesie, 
un colectiv amplu apt a se 
entuziasma de suma tuturor 
visurilor, de esența tuturor 
idealurilor ?

Mă întreb adeseori ce 
poate constitui idealul unei 
generații. Pentru timpul 
care deja a devenit istorie, 
mi-e foarte clar. Spunem : 
Idealurile generației pașop
tiste, idealurile generației de 
scriitori dintre cele două 
războaie ete. Dar care este 
liantul de sentiment al ge
nerației noastre ? Care este 
sinonimul cuvlntulul be
ton pentru un tineret 
vădind preocupări profe
sionale șl de viață din 
cele mai diferite ? Idea
lul unei generații se im
pune dinafară sau este în
săși concluzia modului ei de 
a exista ? Dar dacă este 
concluzie nu mal este vis, și 
Idealul este neapărat o vi
sare. o visare muncită. eu 
finalul mutat mereu dincolo

(Continuare în pag. a Vll-a)

în fața tabloului de comandă din secția amoniac a Combinatului 
de îngrășăminte cu azot — Piatra Neamț
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Prima promoție a clasei a XII % 

iși ia rămas bun de la școală

în aprilie. 29. atunci cînd mai 
era doar o zi.pînă la termina
rea orarului definitiv al clasei 
a Xll-a. ziarul a dedicat celor 
60 000 de elevi afla ți în prag 
de absolvire, o pagină. însuși 
ministrul învățământului, acad. 
Stefan Bălan, le-a adresat, ono- 
rînd evenimentul primei pro
moții a clasei a XII-a pe care 
o dau liceele noastre, un cuvint 
de îndemn șl caldă apreciere, 
privind activitatea lor «îrgu- 
incioasâ de elevi.

De atunci, au mai trecut trei 
săptămîni. Săptâmîni dense de 
muncă, la școală și acasă — cu 
ajutorul și sub îndrumarea 
dascălilor — pentru marele 
eveniment care le va finaliza 
viața elevi — bacalaureatul. 
Noi. atunci. în aprilie, am an
ticipat întregul ritual care în
cheie. în liceele noastre, doi- 
prezece ani de învățătură. 

Elevii au avut înaă răbdare, au 
□reeătit totul pentru ziua de 
•ămas bun. aminînd-o totuși 
pentru sfîrșitul perioadei consa
crate recapitulării materiei de 
oxamsn. Astăzi, ziua aceasta a 
venit. Elevii o așteptau si n-o 
așteptau.

O așteptau, pentru bunul mo
tiv că sînt dornici să alcătuias
că un epilog frumos, pentru ei 
inedit, al vieții de școală. Pen- 
‘ru că au nevoie de o zi anu- 
rAe în care să spună tot ce au 
de spus, ca mulțumire si oma- 
*iu. școlii, profesorilor, părinți- 
'or. chiar și colegilor. Așteptau 
'ă li se confirme că au cres
cut. sînt la un pas de profesie, 
tineri bacalaureat! — în per- 
sDectivă pregătiți să abordeze 
alte studii, superioare.

Si n-o așteptau, pentru că 
școala a însemnat anii cei mai 

.frumoși, au trăit în ea o viată 
‘ne om traversind pe neeimțit*, 
copilăria adolescența. Școala 
.-a condus pînă la etapa cea 
mai densă, a tinereții, le-a dat 
□rimele certitudini pe calea 
împlinirii.

Cu bucurie și părere de rău. 
se despart de scoală. O fac cu 
demnitate si cu cea mai adîncă- 
recunoștință. Le cerem scuze 
"ă nu dăm curs tuturor in vita
lilor lor primite în aceste zile 
a redacție. Ne-ar fi imtXMibi.l 

iă fim pe<te tot L* ultimele 
)re de dirigeitfie. ore bilanț si 
le rămas bun. Elevii Liceului

„Gh. Sîncai- din Capitală au 
invitat la orele de dirigenție 
pe totl cel ce le-au fost profe
sori și învățători de-a lungul 
anilor de scoală. La predarea 
..cheilor științei", acede chei 
mari, simbolice, pe care clasa 
a XII-a le predă clasei a Xl-a, 
ca o ștafetă, un îndemn si o 
promisiune : de a nu uita «coa
la. Un telefon primit ieri de la 
Liceul nr. 38 din Capitală, ne 
semnala tocmai un asemenea 
eveniment, cu certitudinea el 
este unic. Dar cheile aceste* 
ștafetă alături de „caietele Șta
fetă**, de „papirusuri! •-•«*£- 
mint" se află acum la a nu juu 
cita ediție în multe școli, in fie
care rămînînd — și e bine că se 
lntîmplă astfel — un eveniment 
inedit. Elevii din Sinaia au as
tăzi. la cabana .Bucegi". in de
cor specific localității lor. ban
chetul absolvenților. Elevii de 
la Liceul ..Mihail Sadoveanu" 
din Capitală ne-au invitat la 
banchetul lor ce se deaf Sfoară 
în impunătoarea sală de mar
moră a Casei Armatei. Cînd ne 
aflam în cabinetul directorului 
Liceului «,I.L. Caragiale" din 
Capitală, delegații claselor a 
XII-a aduceau, spre păstrare si 
amintire, portretul colectiv al 
tuturor elevilor. E vorbe de 
acele mari panouri cu fotogra
fii care rămîn în licee, tablouri 
ale promoțiilor, cu promisiunea 
reîntîlnirii peste zece ani.

Deocamdată, astăzi, mal stat 
la școală. Cu flori si cuvinte 
generoase, cu bucurii șl la
crimi. Nimeni nu stăvilește 
nici bucuria si nici lacrimile, 
nici entuziasmul gi nici emo
ția puștească. de la 19 ani. To
tul e firesc.

Și, mai alea, sînt cît ae poa
te de firești gîndurlle pe care Ie 
transcriem mai jos, cuprinse în 
telegrama adresată de absol
venții Liceului ..I.L. Caragiale", 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU.
.„.Pornim în viată plini de 
încredere eă mintea și Inimile 
noastre vor de«eifra în r•«li
niare tainele științei, fnnuie- 
tile ariei, că vam fi demni ar
mași al ace’ara ea-r. cu rnljali. 
abneaatia *1 jert/e aa areal 
rele mai bane condiții pentrn 
deavaltarea «miIbL

Atealr* «ceata ta

premergătoare a două eveni
mente de importantă istorică 
excepțională în viata poporului 
român — Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român și 
a 25-a aniversare a Eliberării 
patriei noastre de sub jugul 
fascist. In cinstea cărora ne 
angajăm că vom face totul pen
tru ca România socialistă să-și 
continue ascensiunea multilate
rală spre cele mai înalte culmi 
ale civilizației șl progresului".

Urmează 260 de semnături, 
81 tot atltea legăminte ale în
tregii promoții a liceului, toți 
promovați.

De fapt, putem considera că 
la aceste semnături se adaugă 
semnăturile — angajament al 
întregii promoții-1969 — a celor 
MOOO de absolvenți-

Prima promoție a claael 
XII-a pășește In viață. Să 
urăm succes I

SIMPOZIONUL NATIONAL

„Bazele psiho-

pedagogice ale activității

pionierești*
Iert, la Palatul Pionierilor din 

București, au început lucrările 
simpozionului național „Bazele 
pilho-pedagoțlce ala activității 
pionierești", organizat de Ctmaâ- 
11 ul Național ai Organizației Pio
nierilor și Institutul de Științe Pe
dagogice- Dedicați celei de a 
XXV-a aniversări a eliberării 
României de sub Jugul facrizt al 
celei de-e XX-« aniversări a ta- 
fitnțlrti Orranîzațlfld Ptoetertte» 
din RecQbUca SortaUrd Mnrnânia,

a ceai ti Importantă manifestare •, 
știlnțltto* reunește prestigioase •, 
cadre universitare fi cercetători*» 
din domeniul filozofiei, paiholo- ', 
glel, pedagogiei, sociologiei, acti- •, 
riști al organizațiilor de pionieri, •. 
profesori de la școlile generale din ‘. 
diferite județe ale țării. In ședința " 
de deschidere, după cuvântul acad, 
ștefan Bălan, ministrul Învăță- 
mîntului. au fon prezentate refe
ratele „Mreep! |l perspective Iu 
activitatea
Iar din 
loBlrli* 
ședințele 
OigaiHzațtei Pionierilor, adjunct 
ai mn>strului Î_ p I «ai er teacă
H te aad de la înființarea 
Organîaatiel Maalerilar" (Stives- ’ 
tra Pa ti ia. vlcepi iși ittnte al Con- * 

Na pan al al Organizatei ' 
Pîcc’e.-.tari ; -Aecteltaiae planle- ' 

teexxel potagaglel *
fcanf. uaiv. dr. Geor- 
i. tereeeoral TnaîiiLtn 

fe* te StttaSa După
ntiui an ,

i i ■tauai clor 
lee ale arti-
0 _3tetoe

»
-

L. LUSTIG

Red--
1 M-

ThcrUrrilor.

h loc it tttt, prvțnotrt ii atttftfo ^Otr tirri
loto. C. CICBOATA

S*,MBAT*'rDUMINIC

O CARTE : E*s» Barb* 
— „Foamea de spațta- Cai- 
tea, apărută zilele amar ea ta 
Editura pentru literatură, ru- 

I prinde interesante
de călătorie, ale autorul ii. de 

1 pe diferite meridiane ase 
globului.

UN FILM : „La deee vita-. 
• Regizorul Federica Fe^nd 

este realizatorul i im
presionant documea: despro 

I o lume a dezorientării si de
gradării morale ("rulează la 

■ cinematograful Patrii .
J O EXPOZIȚIE ..Arta

• REVISTA .VIAȚA STU
DENȚEASCA org=- zecx± 
aer* - «a. 25 , or>1*
X00 '-a Caso ZcniBuer. c 
JfoeeB â* V POtt*’ ;
T. PO— c PC-*e *or

- .

Cv.
’> vor tic coromJ ■ Mo- 

tec-j, > eona po- 
I Ro-^eo Ccpus, Mc na

Booc. Gcb'tia Upeeanu, 
Brurvi. Justin Moca- 

I nj, Noo'oe Dan
□orj Mufitaanu

Stad invitați toți colegii 

c* presa.

IPENTIÎW TOMIPUL ©V. ILD^ER

Organizației Planleri- 
■cpabllea Socialiști * 

(Vlrgll Radttiian. pre- • 
Cencxilulul Național al * 

■■ Wnnjerilsr. * .
In vi țlmîn tulul) ; * . ----------- In ee| • e

------- .
■

SESIl’NE ȘTIINȚIFICA

„TINERELUL
Șl IDEALUL MORAL"

Ta t-e-e de M— TT g-i: a.e_ vor «ve* js^rlrite 
i^aâSre -Tteerrtal e Idealei ■ar*J‘ orguruzaLâ de 
di cercetări pe=:ra problemele ere tulul î* colaborare cu
Ioăâzturul de fUoxofie al Academiei Republicii Socialiite 
Romania.

In cadrul aeaiimil vor fi prezentate și discutate comunică
rile : ccxif. univ. Ar. Nlealae Bella : Particularități de obeer- 
vare și analiză a tendințelor contrare In formarea idealului 
moral al tineretului (Ipoteza unui model de cercetare concretă) ; 
Ui ba Mlnș : Omogenitate și diferență In atitudinea față de 
valori ; Vaaile Popea eu : Actualizarea idealului moral. Elasti
citate și principialitate în afirmarea valorilor morale ; Elena 
Cobianu : Tendințe contradictorii în procesul de formare a 

responsabilității morale a tineretului ; Cătălia Zamfir : Aspecte 
ale neintegrării morale a tineretului

Deschiderea sesiunii va avea loc luni, 26 mai a.e., la orele 
9,00. în sala de ședințe a C.C. al U.T.C. din «tr. Onești, nr. 4—6.

LA DOLCE VITA rulează la Pa
tria (orele 13 ; 16,30 ; 30).
TARZAN, OMUL JUNGLEI rulea
ză la Republica (orele S,1S ; 11,45, 
14 ; 10,30 ; 18,45 ; 21) ; Festival (O- 
rele (8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.38 ; 
21). PRINȚUL NEGRU rulează 
la Luceafărul (orele 9,15 ; 11,30 ; 
13,45 ; 16.15 ; 18,30 ; 21) ; Favorit 
(orele 10 ; 13 ; 15.30 ; 18 ; 2fl,30 ; în 
completare Reportaj de 1 Mai) i 
București (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.38 ; 18.45 ; 21). ASASINATUL
S-A COMIS LUNI rulează la 
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
11.38 ; 30,45). A TRAI PENTRU A
TRAI rulează la Central (orele 
a.» ; 12 . 14,30 ; CONTEMPORA
NUL TĂU orele 11 ; 20). ILUZII 
rulează la Lumina (orele 8,45— 
11.30 In continuare î 18,45 ; 20,45 :
In completare Romeo șl Julieta). 
PENTRU INC A PUTINI DOLARI 
rulează la Viitorul (orele 15,30 : 
IU NOAPTEA E FĂCUTĂ PEN- 
T1E_ a VISA rulează la Doina 
(orele 3—10 matineu pentru copil ; 
lLta î 13.43 ; 11 ; 18,30 ; 20,45) ;
Volga (orele 9—15.45 în continuare; 
10.15 , 38JI). CRĂCIUN CU ELI- 
S ABET A nil—ră la Union (orele 
ma : 11 . 38JS) : PE PLAJELE
LUMII rulează la Timpuri Noi 
foreW *— 21 în continuare). A 
TRĂI PENTRU A TRĂI rulează 
ia Feroviar (orele >—14,30 în con
ți--are ; 1TJ0 ; 20.3I) ; Excelsior 
lorvta 145 ; ÎL 15 ; 13,45 ; 10,15 ;
iac . Zl.lix CRIMA IN STIL 
PERSONAL rulează la înfrățirea 
orerf 15 15; 11.45; 30). APELE 
PRIMĂVERI] rulează la Buzesti
nreie 11»—18 : In completare ranmiCL Șl FtCA) ; cotro- 

SWRl rele HM; II: 20.15) ADIO 
GKINGO rulează la Dacia (ocele 
IM—MJ0 în continuare ; 18,45 ; 
ZU î V arfia (orele 4.M ; 11.45 .

< K!5 : 1M0 . 38.45). PE r»ME-
Lg ȘOIMULUI rulează la Bucegi 
•rre e UB . 13 : 15.30 ; 11 ! 20.M) ; 
a were fo-eta • ; 11.15 ; 13.30 ; 1« : 
»U5 . M 30. Arta (orele 1-1',45
- cor tir «are . 18 ; 13 ; 20.301 1 CĂ

SĂTORIE PRIPITA? rulează laV- 
^?T»a (arete 15 38. If). BE'.-^T 
nUiTl te Ura (orele IO . TATA 
PE PAJULIR niteaaă la Drvrul 
SArr -rtte 15 ; 17J» . \ Itan

«x it. PEN«IUNR PEN
TRU. Wf*L-Tn orele 30 MV VRE- 
E”F’ WINUNATR LA SPRSSAKI

G^-ețîl (erele 15 M ;
• ~ — ••‘■ova fore’e 1OV

■cw.urrt pentru TioxprtA 
--ete IN UMBRA COL
ULUI r.’eazl la Mc otfia <o- 

» 1U5. Uăi ; IC;
’• *1 : t» W» . Modera (erele 3 ; 
:: U . IXM . 11 . liis ; «-T . F’»- 
-m terete 1 . 11.ÎS : 1LM . H î 
<15 ; n M COMEDIANT!! ru- 
*•11 la Flore—r a (orele 1 .

II : 1< ; l»Jf) . Tomls (orc-
r- U5—IU In continuare) :
PARADISUL iNDRĂGOSTrriUIR 
rulează la Gloria <or?'.e 1 : 11.15 : 
I1W . IC ; ILL3 ; M.M) : Grivita 
*e-ete » 11.15; UJi . IC; 1215 :
Mjr pitele fteii-1 la Motetar 
crete HM. 18 . MJTk LA t»"* 
DE EDEN P-.c-.ter (*»-
sete isjs ts.is^r F*4A -> 
■ui » )•—>ea tere- U : II :

Pl TEU7X PROPRIU o-e-e 
sarifi ~ u

«j-e « .IM ;« «UTOBI- 
EAJTX RE CÂUTMI1 *
Ml3B TATA rotează ta Fere-t»- 
orele 1LM . îl : MIA RFSA 

FTUA CONTXSA rule—A ta Crn- 
moi (orele 15.30 : U ; 30.15).

rulează la Unirea (orele 20) : 
BECKET rulează la Lira (orela 
20) ; PE URMELE ȘOIMULUI ru
lează la Aurora (orele 20) ; CO- 
MED1ANȚ1I rulează la To mia 
(orele 20) ; PE URMELE ȘOIMU
LUI rulează la Arta (orele 2fl) ; 
TATA DE FAMILIE rulează la 
Vltan (orele 20) ; VREMURI MI
NUNATE LA SPESSART rulează 
ta Raliova (orele 20) ; RIO BRA
VO rulează la Progresul Parc 
(orele 20).

GRĂDINI CINEMATOGRAF

15—23 MAI IMS

PRINȚUL NEGRU rulea21 la 
Stadionul Dtnamo (orele 20) ; 
Doina (orele 20) ; TARZAN. OMUL 
JUNGLEI rulează Ia Festival (o- 
rele 20) ; A TRAI PENTRU A 
TRĂI rulează la Expoziție (orele 
20) ; PROFESIONIȘTII rulează la 
Buzești (orele 20) . PE URMELE 
ȘOIMULUI rulează Ia Bucegi Co
rei® 20) : CĂSĂTORIE PRIPITA T

SIMBATĂ, M MAI IMS

Opera Română : MADAME BU
TTERFLY — ora 19,30 Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" : (Sala
Comedia) : BECKET — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : JCtCATL ADEVĂ
RULUI — ora 19,30 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (B-dul Schi
tu Măgureanu) : NEPOTUL LUI 
RAMEAU — ora 20.00 ; (Sala Stu
dio) : PHOTO FINISH — ora 
20,00 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) : DON QUIJOTE
— ora 19,30 ; (Sala Studto) : C1ND 
LUNA E ALBASTRĂ — ora 20,00 , 
Teatrul Glulești : PĂLĂRIA FLO
RENTINA — ora 19,30 ; Teatrul 
„Barbu Delavrancea" î MUȘTELE
— ora 20,00 ; Teatrul Evreiesc da 
Stat : DIBUK — ora 20.00 ; Stu
dioul I.A.T.C. î BACANTELE — 
ora 15,30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
ANDROMACA — ora 16,30 ; Tea
trul Țăndărică (Calea Victoriei) ; 
NOCTURN I ; MIRIAM RADU- 
CANU, GHEORGHE CACIULEA- 
NU, VIRGIL OGĂȘANU — ora
21.30 ; ȘORICELUL ȘI PĂPUȘĂ -
ora 17,00 ; (Str. Academiei) : A
FUGTT UN TREN — ora 17,00 ; 
Teetril! ,.C. Tănase" (Sala Savoy): 
CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO
— ora J3.T*9 ; (Calea Victoriei) : 
FEMEI, FEMEI. FEMEI — ora
19.30 •, (GrSdina Boema) : NU TE 
LĂSA STROE — ora 10,30 ; Tea
trul de vară HerCstrflu . FESTI
VAL LA HERĂSTRĂU — ora 
20.00 ; Ansamblul U G.S. : BALA
DA OMULUI — ora 20,00.

DUATINICA, 25 MAI 1949
Opera Română : SPĂRGĂTO

RUL DE NUCI — ora 11,00 ; BO
RIS GODUNOV — ora 19,30 ; Tea
trul de Operetă : (Sala Palatului) : 
VOIEVODUL ȚIGANILOR — ora
10. » ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : WEIDEL- 
EERGUL DE ALTADATA — ora
11. te ; OAMENI ȘI ȘOARECI — 
ora 19.M ; (Sala Studio) : TRA
VESTI — ora 10,00 ; CASTILIANA
— ora 19,31 ; Teatrul de Comedie : 
NICNIC — ora 10,30 ; CROITORII 
CEI MARI DIN VALAHIA — ora 
2G.N ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : CO
MEDIE pe Întuneric — ora 
14.38 ; MOARTEA LUI DANTON
— ora 20,90 ; (Sala Studio) : PHO
TO FINISH — ora 10.30 : SFlNTU 
MITICĂ BLAJINU — ora 20.00 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" : VTJELEE 
IN CRENGILE DE SASSAFRAS
— rjra 18,08 ; LA CIORBA DE PO
TROACE — ort 18.38 ; (Sala SVu 
dt-rt : ENIGMATICĂ DOAMKA

ig- — >ra 1K38 ; FEDRA — ora 
2» W ; Teair-.l GluJețti MZȘT:- 
■UL MANOLK — an 18.81 ; 
CURSA DE ȘOARECI — ora 15.35 .

..BarP„ Detevrancea" : 
BALUL FLORILOR — ort 18.88 ; 
Teatral Kvretese de Stat : DIBL’K
— on U.M ; OROLOGIUL DEN
FRAGA — on J8.88 ; Teatrul ..L 
Creanță" î POVESTI NE TERMI
NAT A — ora 18.88 ; EG MONT — 
ora 11,38 ; Teatrul Țăndărică : 
(Calea Victoriei) : ȘORICELUL ȘI 
PĂPUȘA — ora 11,00 ; CABARZ- 
TISSTMO — ora »,30 ; (Str. Aca
demiei) : A FUGIT UN TREN — 
ora 11,00 ; Teatrul „C. Tănase* 
(Sala Savoy) : CAFEAUA CU
LAPTE DE ADIO — ora 19.30 ; 
(Calea Victoriei) : FEMEI, FE
MEI, FEMEI — ora 19.30 ; (Gră
dina Boema) î NU TE LĂSA 
STROE — ora 19,30 ; Teatrul de 
vară Herăstrău 1 FESTIVAL LA 
HERĂSTRĂU — ora 20,00 ; An- 
■amblul U.G.S. 1 SELECȚIUNI 
’68 — ora 20,00,

«îmbăta m mai îmi

PROGRAMUL I
• 13,80 Tenii. România — Urael 

din aferturile de finală ale Cupei 
Davii — partide de simplu g TĂ,3<J 
Lanterna magică. Clovnul Klri « 
18,45 Tribuna economică. Pe șan
tiere „Industria ușoară are greu
tăți" • 19,00 Primăvară și tradiție. 
Tineri maramureșeni din satele 
Hotenl și Huța Certeze vă invi
tă la două sărbători folclorice tra
diționale ,,Tînjaua“ și „STmbra 
oilor" • 18,38 Telejurnalul de sea 
ră g 26,09 Tele-enciclopedia o 
21,00 Melodii lăutărești interpreta
te de Romica Puceanu și Gabi 
Luncă • 21,30 O oră cu Alfred 
Hltchcoak „Vizitatorul nocturn" g
22.30 Publicitate « 22,35 Trei me
lodii pe săptămlna. Muzică ușoară 
românească în primă audiție. Pre
zintă Elly Roman • 22,45 Telejur
nalul de noapte • 23,88 închiderea 
emisiunii programului I.
PROGRAMUL II

• 11,38 Telejurnalul de seară ft
20,80 Roman foileton : „Lunga 
vară fierbinte" (II) « 20,80 Recita 
Iul de orgă susținut de Horst Gc- 
han • 21,20 Filmul artistic „O 
fată ciudată" — o producție a stu
dioului DEFA-Berlin • 22,45 în
chiderea emisiunii programului II.

DUMINICĂ 25 MAI IMS

PROGRAMUL I
• 8,00 Deschiderea emisiunii 

Gimnastica de dimineață. Sfatn 
medicului a 8,30 De strajă pa
triei g 9,00 Matineu duminica 
pentru copii. La șase pași de o 
excursie. Film serial Belle ți Sc- 
bastien (TX) g 10,30 Ora satului c
11.30 Desene animate • 11,45 Cou 
cert simfonic. In program Simfo 
nia ,,Haffner interpretează 6r 
chestra Simfonică a Radiotelc 
viziunii. Dirijor lila Tenko' 
Bulgaria. Suita ,,Cocoșul de aui ‘ 
de Rimski Korsakov. Interpreter 
ză Orchestra Simfonică a Filai monicli de Stat „George Enessu 
Dirijor Roberto Benzi • 12,20 Ca: 
net cinematografic « 13,00 Mo 
dovă, minară grădina • 13,N lr 
chiderca emisiunii de dimineață -
15.30 Realitatea Ilustrată — em 
slune magazin g 17,15 Sport; Fo 
bal Dinamo București — U.T./ 
e 19,30 Telejurnalul de seară 
20.00 Intîlnire cu Walt Disney 
Albă ca zăpada și cel țapte p 
♦ici, Peter Pan • 28,30 Sărbătoare 
liliacului pe plaiurile oltenești 
emisiune folclorică • 21.20 Tem 
cu varlațluni „Romeo si Julieta 
Montaj muzical-llterar-coregrafl 
care prilejuiește o intîlnire c 
cîteva din cele mal reprezentativ 
variante muzicale create pe acea: 
ta temă de : Beethoven, Berllo- 
Cealkovski, Prokofiev. Iși da 
concursul Silvia Popoviei, Ion Cr 
ramltru, Galina Ulanova, Harrle
Smithson. Lawrence Harvey <3 
n.85 Telejurnalul de noapte c 
2XH Tele«port g 23,88 închidere; 
«țmlyluftij.
PROGRAMUL II

• 13,38 Telejurnalul de seară I
28,H Tele-dnemateca umorulur
Fatty. Un comic celebru din pe 
rioada da aur a filmului mut r 
28,38 Capodopere ale muzicii uni 
versale. Sonata „Appassionata" -de 
Beethoven în interpretarea pla 
nlstulul Van Cllbum • 21,80 Sear 
de teatru. Fotografii mișcate 
Sîmburl de cireșe de Ilie Pfiu 
neacu (reluare). Distribuția : Do 
rin Varga șl Dan Nasta. Regi 
Dan Nasta • 22,99 Închiderea e 
misiunii.

SAPTĂMiNA
VIȚELUL 
DE AUR

O produc(ie a studiourilor sovietice 

după romanul lui ILF și PETROV

Cu: SERGHEI IURSKI, LEONID KURAV

LEV, E. EVSTIGNEEV

VIITOARE PE ECRAPIELE CAPITALEI

AM DOUĂ MAME

Șl DOI TAȚI
O producție Jadran-Film Zagreb

regia: KRESO GOLIK

Cu : MIA OREMOVIC, RELJA BASIC, VERA

CUKIC, FABIJAN SOVAGOVIC

ROȘII
Șl ALBII

O coproducție ungaro-sovletică 
regia: JANCSO MIKLOS

Cu : KRYSTYNA MIKOLAJEWSKA, TATIA
NA KONIUKOVA, MIHAIL KOZAKOV

PRINȚESA
TRISTĂ

O producție a studiourilor 
din R. S. Cehoslovacă

Regia: BORIVOJ ZEMAN

Cu: HELENA VONDRACKOVA, VACLAV
NECKAR, JAROSLAV MARVAN
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CA SĂ ACȚIONEZI
TREBUIE MAI ÎNTÎI SĂ ȘTII
CE Al DE FĂCUT

In fata noastră se înaltă halele 
impunătoare ale noii oțclării elec
trice aflată în construcție la Hu
nedoara. O admirăm avîndu-i a- 
lături pe tinerii Constantin Popa, 
Victor Ghera și Petru Panele, 
primii doi — lăcătuși iar al trei
lea — sudor la lotul 1, șantie
rul montaj-instalații aparținînd 
întreprinderii de construcții side
rurgice Hunedoara căreia îi re
vine sarcina de a construi acesl 
important obiectiv.

— Cînd va fi gata oțelăria ?
N-am reușit să terminăm între

barea că a și sosit răspunsul, de 
la toți trei deodată :

— La 5 iulie a.c....
Poate îl luam drept exact dacă 

unul din maiștrii lotului nu ridi
ca din umeri puțin iritat, dojeni
tor :

— Mai devreme 1 Voi n-ați a- 
flat acest lucru ?

Băieții, oarecum contrariațî, au 
lăsat privirile în pămînt I

— Noi așa știam — a șoptit 
unul.

Data pe care o știau ei se vîn- 
tura cu multe luni în urmă. De 
atunci s-a schimbat de mai multe 
ori. Conform planului, oțelăria 
trebuia predată Ia 30 iunie. Con

i (Urmare din pag. I)

I geamurile au sosit, dar în timp 
ce se lucra la montarea lor s-a 
constatat că tencuiala de proastă 
calitate, executată în pripă, cu 
var proaspăt slins și nerăcit, a 
început să „puște" făcînd impo
sibilă predarea construcției. Si 
iată că, după 5 luni de la sca
dența termenului de pfedare, con
structorii mai au încă de cîrpit, 
acolo unde nu s-a lucrat cu pri
cepere și răspundere. Blocurile 
cu 180 de apartamente din 
strada Dobrogeanu Gherea ar tre
bui terminate în august, dar lâ 
finele lunii mai ele se găsesc 
de-abia la fundație. Nici celelalte 
loturi nu sînt mai avansate.

— Și n-o să putem avansa în 
ritmul în care ar trebui să ne 
înscriem pentru a garanta înca
drarea în termenele de execuție 
planificate — susține șeful șan- 
âruluî — daca nu ni se 

gura condițiile materiale in- 
oensabile. Mă refer, în pri

mul rînd, la dotarea șantierului 
cu trei macarale de 100 și 40 
tone-metri, utilaje care nu pot fi 
prin nimic înlocuite și a căror 
lipsă ne afectează de un an de 
zile activitatea, precum și forța 
de muncă completă. In planul 
operativ pe luna mai, de exemplu, 
aveam prevăzuți 768 de munci
tori, dar în realitate am lucrat 
numai cu 480. Foarte acută este 
nevoia de zidari și dulgheri. Pe 
strada (Afinelor, de pilda, avem 
un singur zidar la două blocuri, 
deși aici s-ar putea lucra din 
plin, dacă am dispune de sufi
cientă forța de muncă.

— Cum se explică în acest 
caz, Uam întrebat pe tovarășul 
ing. Ardeleanu, faptul că am în- 
tîlnit pe șantierul dv. zidari cali
ficați, care îndeplinesc diferite 
munci ne califica te ?

— Simplu. Muncitorii neca
lificați cîștigă mai bine. Priviți 
ștatul de plată pe luna trecută : 
echipa Iui Kerekes Alexandru, for
mată din cinci lucrători neca
lificați, a cîștigat între 1603 și 
1687 lei, iar cea de zidari, con
dusă de Hofman Ion n-a cîștigat 
decît jumătate din suma acestuia. 
E firească, deci, tendința de a 
lucra acolo unde se cîștigă mai 
bin#. 

structorii s-au angajat s-o termi
ne cu 10 zile mai devreme... Dar 
tinerii de lîngă mine nu știau lu
crul ăsta...

— După cîte am fost informați 
— reînnodăm firul discuției — de 
aici veți trece la reparația capi
tală a bateriei de cocs nr. 1 care 
a și început în aceste zile. Ați 
avut curiozitatea sa aflați cînd va 
fi/ gata ?

— Peste 9 luni — răspunde 
Petru Pa na te, secretarul grupei 
U.T.C.

— Nu-i adevărat 1 intervine a- 
cclași maistru. Reparația va dura 
cel mult 212 zile; Noi ne vom 
strădui s-o facem cît mai repede.

— Cunoașteți răspunsul confe
rinței organizației U.T.C. Hune
doara la chemările organizațiilor 
județene Prahova și Teleorman ?

De data asta tinerii m-au pri
vit mirați.

— N-am auzit de așa ceva — 
spune Constantin Popa.

— Ba eu, parcă am citit în 
ziar, încearcă să-și adune gîndu- 
rile Victor Ghera.

— Să fiu sincer, nici eu nu 
știu nimic — recunoaște secre
tarul grupei U.T.C.

— Eu nu pot spune că nu știu

Conducerea șantierului apre
ciază că această anomalie s-ai 
datora actualelor norme de sala
rizare în construcții. Nu ne-am 
propus să analizăm acest aspect, 
dar și mai evident apare un alt 
motiv al acestei diferențe de 
cîștiguri și anume golurile de 
lucru în care s-au aflat în fiecare 
lună zidarii și de care nu se 
face vinovată decît tot condu
cerea șantierului și a Ioturilor res
pective.

’— Dacă am fi avut în per
manența front de lucru — spune 
zidarul Ion Schisler, șef de echi
pă, daca am fi fost bine aprovi
zionați cu cărămidă $i restul de 
materiale, cîștigurile noastre ar fi 
fost mult superioare.

Iată deci, unde trebuie să ope

RimUL DE LUCRU
reze conducerea șantierului, pen
tru facilitarea unor cîștiguri cores
punzătoare.

— Tocmai acest deziderat l-a 
urmărit organizația noastră în ac
tivitatea ei politică, spune tova
rășul Ion Tripon, secretarul orga
nizației U.T.C. a întreprinderii 
județene de construcții, dar re
zultatele nu sînt pe măsura aștep
tărilor. Pe șantierele noastre lu
crează aproape 500 de tineri, în 
cea mai mare parte disciplinați, 
interesați în îndeplinirea îndato
ririlor ce le revin, preocupați de 
soarta producției. Nume ca cele 
ale uteciștilor Martin Kastner și 
Ion Poliac zugravi, Ion Schisler, 
Mihai Schmit, Nicolae Purece, 
Tribl Francisc zidari, Balogh 
Iosif lăcătuș, Paul Ilie mozaicar 
etc. figurează în permanență pe 
lista evidențiaților. Cu sprijinul 
comitetului municipal al U.T.C., 
am inițiat diverse activități edu
cative, începînd cu munca de la 
om la om, pînă la adunări ge
nerale axate pe problematica pro
ducției. Și pentru că o astfel de 
adunare a avut loc chiar recent, 

— răspunde Octavian Veteleanu. 
Am participat la conferința jude
țeană. Dar nu ni s-a adus încă 
la cunoștință ce sarcini ne revin 
nouă.

Ne continuăm investigația la 
lotul 4 al șantierului construcții 
1. Ca interlocutori îi avem pe 
Augustin Rus — secretarul comi
tetului U.T.C. al șantierului și pe 
Iulică Florea, unul din tinerii cei 
mai de nădejde ai șantierului, 
după cum îl caracteriza unul din 
maiștri.

Discuția ne-a oferit o constata
re diferită : Augustin Rus știa cu 
exactitate toate obiectivele aflate 
în construcție sau planificate pen
tru acest an, cît și termenele lor 
de predare. La acest lucru l-a 
obligat poate, calitatea sa de mai
stru. Căci Iulică Florea era tot 
atît de neștiutor ca și ceilalți. Nu 
cunoștea nici luna cînd trebuie 
predată stația principală de co
nexiuni, la care lucra, și nici o- 
biectivele care-I așteaptă în vii
tor. Dar mai străine decît aces
tea îi erau angajamentele luate în 
întrecerea socialistă de tovarășii 
săi de muncă. De la noi a aflat 
că aceștia și-au propus să termi
ne lucrările de punere în func- 

ea abordînd chestiunea fundamen
tală : contribuția tineretului la 
realizarea sarcinilor de plan, mă 
voi referi la concluziile desprinse 
din dezbateri. S-a reținut, în pri
mul rînd, faptul că avem cîțiva 
tineri care vin pe șantier doar 
ca să-și completeze veniturile per
sonale fără să fie prea mult inte
resați de munca pe care o prac
tică aici și fără să-și dea toată 
osteneala pentru a fi punctuali la 
lucru și disciplinați. O altă cate
gorie sînt aceia care se 
transferă cu regularitate de la o 
echipă Ia alta, urmărind cîști
guri ușoare și care nu manifestă 
nici un interes pentru calificarea 
și stabilizarea lor pe șantier. Adu
narea generală a hotărît ca biroul 
organizației U.T.C., în colaborare 

cu sindicatul și conducerea șan
tierului să-i nominalizeze și pe 
unii și pe alții, să-i includă în 
cele mai bune echipe de mese
riași, pentru ca în ambianța și 
ritmul acestora de lucru, ei să fie 
mai bine supravegheați și îndru
mați, mai competent sprijiniți în 
pregătirea lor profesională. In a- 
ceastă adunare însă, la care au 

"participat secretarul comitetului 
de partid și conducerea întreprin
derii, uteciștii, printre care Ion 
Butușină, Gligor Marinescu, A- 
dolf Boru, Toma Sipoș au formu
lat serioase critici referitoare la 
organizarea șantierului. S-a sesi
zat lipsa de apă la blocul de 
pe b-dul Lenin, datorită căreia 
muncitorii trebuie să se depla
seze toată ziua sute de metri pînă 
la o cișmea, neritmicitatea în a- 
provizionarea cu cărămidă, var. 
betoane etc. și provocarea golu
rilor de lucru. S-a afirmat că. 
deși întreprinderea dispune în 
parcul său de 80 de mașini de 
transport, nu lucrează decît vreo 
50, restul staționind din diferite 
motive 

țiune a celor două cuptoare elec
trice, de 50 tone fiecare, cu cîte 
10 zile înainte de termen, repa
rațiile capitale la bateria de cocs 
și la furnalul nr. 6 cu 3 zile și 
respectiv cu 2 zile mai devreme 
etc.

După cum ne-a demonstrat an
cheta efectuată în întreprindere 
nu numai sarcinile de plan și an
gajamentele luate în întrecerea 
socialistă sau pe linie de organi
zație constituie o necunoscută 
pentru tinerii de Ia I.C.S.H. ci și 
măsurile politice și tehnico-orga- 
nizatorice inițiate de organizațiile 
de partid și conducerile adminis
trative pentru transpunerea loi 
în viață. La fel de necunoscu
te sînt ele — s-a văzut — și u- 
nora dintre cadrele de bază ale 
organizației, motiv pentru care 
tinerii nu pot acționa din plin, 
nu-și mobilizează integral forțele 
pentru a îndeplini la timp sarci
nile încredințate. Că așa stau lu
crurile o demons trează numărul 
redus al tinerilor fruntași și evi
dențiat! în întrecerea socialistă: 
la șantierul Montaj-instalații 1, de 
pildă, din 116 fruntași declarați 
la sfîrșitul anului trecut, doar 23 
sînt de vîrstă utecistă, deși tine
rii reprezintă peste 55 la sută din 
efectivul șantierului. Am întîlnit 
frecvent părerea că „ne interesea
ză doar ce facem noi, nu și ce fac 
alții". Ea este profund erona
tă I Nu numai pentru că nici mă
car acest lucru nu-1 știu ci și pen
tru că realizările celorlalte șantie
re sînt considerate și ale lor, se 
pot mîndri și ei cu ele, cum tot 
la fel de bine se pot mîndri și 
muncitorii celorlalte șantiere cu 
ale lor. Toate aparțin, în ultima 
instanța, I.C.S.H. care a înălțat

I
Departe de a se susține că | 

organizația U.T.C. de aici a făcut 
totul pentru dinamizarea parti- I 
cipării tinerilor la recuperarea I 
rămînerilor în urma și depășirea 
impasului în care se află șantie- | 
ml din Arad, propunerile și sesi
zările tinerilor în adunarea gene- I 
rală respectivă și cu alt^ ocazii, I 
au fost de o reală utilitate. Ca I 
urmare, inginerul șef al întreprin- ■ 
derii a fost însărcinat de con- I 
ducere să analizeze aspectele cri- | 
ticate și să ia măsurile cuvenite 
pentru remedierea lor. Față de 1 
situația existentă pe șantierul I 
construcției de locuințe din Arad, | 
a posibilităților pe care trebuie 
să le exploateze constructorii pen- I 
tru terminarea în timpul planificat I 
a lucrărilor în care sînt angajați, ' 
i-am cerut părerea tovarășului in- | 
giner Ion Hențiu, activist al Co- I 
miletului județean Arad al P.C.R. | 

— Este cert, spunea dînsul, 
că în acest an se lucrează mai I 
bine decît anii trecuți, cu toate I 
deficiențele semnalate. O primă | 
greutate pe care au întîmpinat-o 
constructorii, a fost aceea că o I 
dată cu înființarea întreprinderii I 
județene de construcții, fostul I 
trust „Banatul", care lucra în o- 
rașul nostru, s-a „retras" de-aici I 
cu toate utilajele principale, lă- f 
sînd noua întreprindere să se ■ 
descurce cum poate. Această jus- . 
tificare este reală, însă ea nu 1 
scutește întreprinderea județeană I 
de a se îngriji de înzestrarea sa | 
și dotarea șantierelor cu maca
ralele și mașinile necesare. In pa- I 
ralel apoi, se impune trecerea ur- I 
gentă la organizarea muncii pe | 
două schimburi la blocurile de pe 
strada Dobrogeanu Gherea și în 1 
schimburi prelungite la celelalte I 
puncte de lucru, lichidarea șan- I 
ticnelor mici — cum ar fi com
plexul tehnologic a întreprinderii I 
de colectare, sistematizarea frigo- I 
rifică a abatorului, magazinele de | 
la parterul blocului de pe str. Re
publicii etc. care fărimițează I 
forța de muncă și rețin o parte I 
din utilaje timp prea îndelungat ■ 
O recomandare expresă aș face . 
comitetului județean și municipal I 
al U T.C., de a sprijini, prin ac- I 
tiviștiî săi, acțiunea întreprinde- 1 
rii de construcții, în recrutarea i 
forței de muncă, din rindul tine- I 
rilor de pe raza județului.

toate obiectivele siderurgice care 
dau faima Hunedoarei de azi.

La fel de lipsit de temei ni se 
pare reproșul lui Octavian Vete
leanu, că nu li s-a adus la cunoș
tința sarcinile ce le revin lor din 
răspunsul organizației județene 
U.T.C. Nu era poate rău dacă se 
efectua o asemenea defalcare dar, 
particîpînd Ia conferința județea
nă, tovarășul Veteleanu n-a reți
nut nimic din răspunsul stabilit 
atunci ? Multe angajamente luate 
li se adresează lor, constructori
lor, așa ca mai era necesară încă 
o „aducere la cunoștință ?“ Ple- 
cînd de la conferință el nici mă
car nu i-a informat pe uteciști de 
documentul adoptat.

Analizînd însă mai pe îndele
te cum stau lucrurile, ne-am pus 
la un moment dat întrebarea : 
cînd sa fie informați uteciștii cu 
aceste probleme ? Căci numeroa
se grupe și organizații U.T.C. — 
cum sînt cele de la Ioturile 2 și 
5 — șantierul 4, lotul 4 — șan
tierul Construcții 1 nu s-au mai 
reunit de la alegeri. Singura lor 
„activitate" o constituie strîngerea 
cotizației. Ele, în frunte cu co
mitetul U.T.C. pe întreprindere 
n-au respectat indicația Biroului 
C.C. al U.T.C. de a se organiza, 
în primele 2 luni ale anului, dez
bateri cu toți tinerii pe marginea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor luate de întreprinderi înso
țite de măsuri și angajamente 
proprii, specifice, să contribuie Ia 
traducerea lor în viață.

Se impune ca în termenul cel 
mai scurt organizațiile U.T.C, să 
analizeze cu foarte multă atenție 
activitatea în producție a tuturoi 
tinerilor, să-și stabilească măsuri 
concrete pentru antrenarea loi 
într-o măsură mai mare la reali
zarea sarcinilor de-plan. Este ne
cesară o popularizare largă, în 
cadrul fiecărui loc de muncă, a 
obiectivelor ce vor fi construite, 
a faptelor remarcabile de muncă, 
atît de frecvente pe șantiere, pre
cum și a angajamentelor mobili
zatoare luate de către construc
tori. In paralel se impune o re- 
vitalizare a grapelor U.T.C. FărăJ 
o activitate susținută, la nivelul 
acestora, nu se poate vorbi de 
cuprinderea și antrenarea întregii 
mase de uteciști la realizarea sar
cinilor care stau în fața întreprin
derii și a organizațiilor U.T.C. Se 
impune, de asemenea, ca un 
membru al biroului comitetului 
municipal sau județean ale 
U.T.C. să sprijine efectiv orga
nizația U.T.C. de la acest șan
tier de construcții în realizarea 
obiectivelor amintite, pentru că 
situația existentă aici nu oferă 
vreun argument de mulțumire 
respectivelor organe.

AL. BALGRADEAN

Aspect de la linia mașinilor de folii suflate a Uzinei de prelucrare a maselor plastice Iași

INIȚIATIVA în peri
metrul PRODUCȚIEI

Cititorii ndștri își amintesc, de
sigur. Cti cîțica ani in urmă pre
zentam în paginile ziarului re- 
comandînd-o cu căldură și alto
ra, inițiativa privind stimularea 
la tineri a interesului pentru stu
diul cărții tehnice. Am revenit 
adeseori asupra acestei forme a- 
trăgătoare cu rezultate vizibile în 
răspîndirea largă a cărții, a pu
blicațiilor tehnice în rindul ti
neretului. Astăzi „Cartea tehni
că și producția" cum figurează în 
nomenclatorul formelor utilizate 
de organizația U.T.C. are un 
vast teren de acțiune. In întrea
ga țară, în numeroase întreprin
deri concursul destinat să lăr
gească orizontul de cunoștințe 
tehnico-economice ale tinerilor 
muncitori, ingineri, tehnicieni, a 
devenit o existență obișnuită. 
S-a reușit astfel permanentizarea 
unui dialog robust între tineri și 
biblioteca tehnică racordînd ne
cesitățile perfecționării continue 
la posibilitățile de larg ecarta- 

Propriile idei sufocate sub
balastul inconsecvenței

ment pe care le oferă publicațiile 
din patrimoniul bibliotecii.

lată-ne din nou la Piatră 
Neamț printre chimiștii de la 
Combinatul dc îngrășăminte azo- 
toase, autorii inițiativei. Experi
ența acumulată de inițiatorii în
șiși, am gîndit noi, poate fi de 
mare utilitate îndeosebi pentru 
cei ce au preluat organizarea 
concursului mai de puțină vreme 
sau acolo unde se intenționează 
asimilarea lui.

— In momentul de față ne a- 
flam într-o perioadă oarecum 
nouă, ne informează ing. Nicolae 
Stîngu, secretarul comitetului 
U.T.C. al combinatului. începînd 
de anul trecut s-a refăcut biblio
grafia concursului. S-a procedat 
fn acest fel deoarece am ținut să 
introducem și ultimele noutăți a- 
părute în bibliotecă. Noile pano
uri cuprinzînd bibliografia, regu
lamentul concursului sînt afișate 
în fiecare secție.

Le-am văzut și noi. dominate 
de îndemnul adresat tinerilor de 
a participa la concursul „Cartea 
tehnică și producția". Am luat 
act de existența comisiei centrale 
pe combinat în subordinea căreia 
se află alte 9 comisii la nivel de 
secții, servicii, ateliere. Adică 
există premisele unei desfășurări 
rit se poate de normale a 
concursului în sine. Nu ne ră- 
mîne decît să vedem cu ce in
teres răspund acum tinerii invi
tației ce li se adresează și care 
este de fapt, activitatea propriu- 
zîsă a comisiilor respective.

Ni se pune la dispoziție un do
sar în care sînt păstrate docu
mentele referitoare Ia desfășura
rea concursului. Intre altele sînt 
aici și procesele verbale întoc
mite în timpul examinării tineri
lor. Lăsăm la o parte caracterul 
puțin cuprinzător al unor între
bări, răspunsurile neconcludente, 
date adeseori doar pentru a ilus
tra obișnuința tînărului de a ape
la singur la raftul bibliotecii (con
cursul are tocmai rostul de a for
ma această obișnuință) ne oprim 
la o cifră : numărul celor exami
nați anul trecut. însumăm pe 
toți cei consemnați în scripte. In 
1968 au primit insigna de prieten 
al cărții tehnice 30 de tineri. In
tr-un an întreg 1- Pentru 1969, 
deși ni se dau asigurări că au fost 
examinați 10-15 cititori, docu
mentația nu ne convinge : nici un 
proces verbal nu menționează a- 
ceasta.

Sa fim sinceri, situația începe 
să ne provoace o oarecare nedu

merire. în pregătirea concursului 
s-a investit efort, s-a consumat 
timp pentru alcătuirea și selecta
rea bibliografiei, pentru constitu
irea comisiilor. Nu-i însă păcat 
de această muncă dacă ea ra- 
mîne suspendată, roptă de atri
butul său esențial — eficiența ?

— Se vede că concursul nu 
mai are aceeași priză în masa de 
tineri. Noi am schimbat conținu
tul dar forma a rămas aceeași, ne 
spune tovarășul secretar.

Prin ce să explicăm subțierea 
prizei de care ni se vorbește ? 
Doar nu tot aici s-a dovedit pen
tru prima dată cît de solidă poa
te fi această priză ?

— Inițial concursul s-a desfă
șurat foarte frumos, cu rezultate 
din cele mai hune, își amintește 
ing. Lucia Macovei. Intr-un sin
gur an au trecut prin fața comi
siilor din combinat aproape 250 
de tineri.

Cuvîntul „inițial" revine cu 
insistență în discuția pe care o 
purtăm. Tovarășa Macovei era 
pe atunci unul din animatorii 
concursului. Am avut prilejul 
să-i ascultăm pledoaria în favoa
rea amplificării concursului „Car
tea tehnică și producția" și cu 
prilejul unei consfătuiri organiza
te aici, la C.I.A. Piatra Neamț de 
către C.C. al U.T.C. cu partici
pant din toată țara. „Pe atunci 
la noi concursul era în floare* își 
amintește acum. De unde provi
ne această discrepanță între două 
etape, care, practic, ar fi trebuit 

să se continue‘una pe cealaltă? 
Ca într-o peliculă a . amintirilor 
amănuntele se derulează trep
tat : după ce tinerii se înscriau în 
concurs obișnuiau să ceară con
sultații. Aceiași tineri veneau și 
de 10-12 ori să se lămurească a- 
supra diferitelor chestiuni pe 
care i Ic ridica consultarea biblio
grafiei.

— Punctul mort din momen
tul de față, recunoaște în cele 
din urmă interlocutoarea noastră, 
se datorează faptului ca nu ne-am 
mai ocupat așa cum o făceam 
înainte.

Nu ne e deloc greu să desci
frăm spiritul practic al acestei 
confesiuni critice. Trebuia pornit 
de la adevărul atît de ușor scă
pat din vedere, că numai invita
ția în sine de a participa la con
curs nu1 poate rezolva cine știe 
ce. Din capul locului inițiativa 
nu avea în vedere pe cei ce 
frecventează din proprie convin
gere biblioteca tehnică ci se ă- 
dresa acelora cărora își propuneau 
să le formeze o asemenea de
prindere. Aceasta presupunea 
muncă educativă continuă, acti
vitate susținută pentru realiza
rea din interior a dorinței de a 

citi, de a consulta publicațiile 
tehnice, de a găsi în bibliotecă 
mediu complementar adecv^fc,At
mosferei din vecinătatea retorte
lor. Or, tocmai acest lucru . a 
omis comitetul U.T.C. din com
binat. A omis sau n-a fost con
secvent cu propriile inițiative, e 
tot una. De bună seamă, respon-| 
sabilitățile pot fi individualizate.* 
Inginerul Ion Ioanovici, respon-, 
sabilul comisiei de specialitate 
din comitetul U.T.C. al combina
tului nu și-a luat în serios înves
titura celor ce l-au ales, lucru 
dovedit de munca ștearsă desfă
șurată. Inginerul Lucia Macovei 
nemaifiind în comitetul U.T.C. 
și-a limitat intervenția la secția 
amoniac unde lucrează dar și a- 
colo „atunci cînd am fost solici
tată", renunțînd la mîndria de 
a-și menține contribuția în înfăp
tuirea ideii pentru care a militai 
„inițial". Și exemple ar mai fi. 
Mai neplăcut ni se pare ■ faptul 
că însuși comitetul U.T.C. al 
combinatului și-a uitat îndatori
rea de a dărui totul pentru a 
oxigena inițiativa al cărei autor 
este. La urma urmei este o ches
tiune de demnitate. Succeșele de 
altă dată nu pot în nici un caz 
justifica inactivitatea de azi, ci, 
dimpotrivă, acuză lipsa de con
secvență cu care s-a urmărit fi
nalitatea inițiativei.

NEAGU UDROHI
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Reorganizarea agriculturii de 

stat pe principiile elaborate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din mar
tie 1967 a deschis calea spre 
valorificarea mai rapidă a re
zervelor de creștere a produc
ției și productivității muncii, a 
creat cadrul favorabil materia
lizării în realizări apreciabile, 
în beneficii, a investițiilor de 
orice natură — bănești, mate
riale și de inteligentă. O dovadă 
elocventă o constituie produc
țiile medii obținute în 1968 care 
— deși anul a fost excesiv de 
secetos — au întrecut, la nivelul 
Departamentului, pe cele pla
nificate ; realizările economico- 
financiare concretizate în final 
în beneficii al căror volum de
pășește cifra de un miliard si 
jumătate lei față de numai un 
miliard, cît so înregistrase cu 
un an mai înainte.

Dincolo de cifrele medii, ce 
indică situația rentabilității 
producției în agricultura dc 
stat, registrul realizărilor ră
ni îne. în continuare, extrem de 
divers, cuprinzînd diferențieri 
destul de mari de la o,unitate 
Ia alta sau. chiar în cadrul ace
leiași întreprinderi, de la o fer
mă la alta. Din lista ce indic? 
denumirea întreprinderilor agri
cole de stat ne-am oprit unde
va ne la mijloc — Ia I.A.S. Fun
ded, din cadrul trustului zonal 
București. De ce tocmai la I.A.S 
Fundeni? Pentru că această uni
tate a agriculturii de stat din 
imediata apropiere a Capitalei 
cu terenuri fertile, din care pes
te 1 200 hectare amenajate pen
tru irigat, cu bune posibilități 
de valorificare a producției, cu 
și mai mari avantaje de a con
centra specialiști cu experiență 
si de a aplica rapid rezultatele 
din cercetare (I.C.C.P.T. Fun- 
dulea se află numai la cîtiva 
kilometri), a obținut anul tre- 
frdt rtcOlte medii foarte scăzute

(producția globală fiind realiza
tă doar în proporție de 46 la 
sută), iar activitatea economico- 
financiară în loc să se încheie 
cu beneficii, așa cum se plani
ficase inițial, s-a soldat cu pier
deri in valoare de 7 314 000 lei.

Ce anume a determinat reali
zarea a numai 66 la sută din 
producția medie planificată la 
porumbul irigat și a 58 la sută 
la cultura neirigată ? Cum se 
explică îndeplinirea în propor
ție de 42 la sută a producției de 
legume — în întregime ampla
sată în sistem de irigare — șl 
de numai 67 la sută a produc
ției de lapte de la fiecare 
vacă furajată ? Ce anomalie a 
determinat o depășire a prețu
lui de oflst per tona de produs 
cu 185 lei la grîu. 500 lei la po
rumb boabe, aproape o mie lei 
la soia. 1 249 Iei la legume și cu 
71 lei a fiecărui hectolitru de 
lapte ? Seceta este de mii de ori 
adusă în discuție. Dar rezulta
tele unităților vecine reduc a- 
proape complet acest „factor 
cheie*1 adus în discuție la I.A.S. 
Fundeni. în acest sens surprind 
în mod cu totul neplăcut si con
cluziile așezate într-un proces 
verbal de către un colectiv de 
specialiști de la Trustul zonal 
al I.A.S. București, avîndu-I în 
frunte pe inginerul șef adjunct 
Boris Lefter, de la a cărui de
plasare aici se aștepta stabilirea 
exactă a cauzelor ce au deter
minat însemnatele nerealizărj 
dar care, (știm noi din ce cau
ze ?), a rezumat totul (reprodu
cem textual) la : 1) seceta exce
sivă care a influențat negativ 
asupra îndeplinirii planului, și 
2) lipsa de cadre cu pregătire 
tehnică corespunzătoare, pentru 
care motiv organizarea muncii 
s-a făcut Ia întîmplare, fără un 
plan bine stabilit, ceea ce a dus 
ca lucrările de întreținere și re
coltare să nu se facă la timp și 
de bună calitate.

LA LAS. FUNDENI: PIERDERILE NU AU
ACOPERIRE ÎN CAUZE OBIECTIVE

Fără să se stabilească respon
sabilități concrete pentru ne- 
realizărțle amintite — colectivul 
de control al trustului a trecut 
cu buretele peste o pagubă de 
aproape șapte milioane și jumă
tate lei. Oare la această ultimă 
constatare era greu să se ajun
gă încă din timpul anului, iar 
printr-o intervenție hotărîtă a 
conducerii I.A.S.. a trustului 
sau chiar a Departamentului —- 
pentru că pe aici au trecut zeci 
și zeci de delegați — să se fi 
influențat favorabil mersul lu
crurilor ? Greu de presupus că 
aceste lacune n-au fost sesizate, 
dar ce folos dacă în relațiile 
dintre cei veniți să controleze 
activitatea și cei din întreprin
dere primau amicițiile, tendin
țele de mușamalizare a defici
ențelor. oricît de grave s-ar fi 
dovedit ele. De pildă, cine să fi 
îndrăznit să-1 critice pe tehno
logul șef Pamfil Ene, să-i spună 
deschis că cel mai bine pentru 
unitate și pentru el este să 
lase pe altcineva pe scaunul ce 
i se dovedea prea mare cînd, 
după cum spunea economistul 
șef Constantin Iacobescu, sfi- 
dind totul, fostul director al 
trustului. Grigore Chișleann, 

l-a adus de pe unde se pripă
șise în cei doi ani de cînd chiar 
de la I.A.S. Fundeni fusese scos 
ca necorespunzător și l-a ins
talat în funcție adăugind : de el 
să nu vă atingeți, are neamuri 
și e recomandat de sus... Si, 
de această persoană devenită sa
cră, dar care ocupa una din 
funcțiile cheie ale producției, 
nu s-a atins nimeni un an și 
jumătate. Indicațiile lui erau 
literă de lege. Cît au fost de 
bune, o dovedesc rezultatele.

O investigare amănunțită la 
I.A.S. Fundeni scoate în eviden
tă multe lucruri care întăresc 
convingerea că pierderile imen
se înregistrate anul trecut aici, 
nu au la bază numai seceta și 
nepriceperea unora — cum se 
amintea în procesul-verbal sem
nat de tov. Boris Lefter — ci cu 
totul altceva... Dar sa ne refe
rim concret la situația din cîte- 
va ferme și sectoare. La Ferma 
nr. 1 Cernica, spre exemplu, 
unde s-a înregistrat o nereali- 
zare. fizică, de 161 tone firîu, 
392 tone porumb. 17 tone floa- 
rea-soarelui și 8 tone sola — 
pentru fiecare o mie lei produc
ție marfă cheltuindu-se 1 013 (cu 
146 lei peste plan), de vină n-a 

fost nici seceta și nici alte cauze 
care să poată rezista la capito
lul „obiective", ci indolența si 
iresponsabilitatea. Producția de 
grîu nu s-a realizat pentru că. 
în toamna anului 1967 semăna
tul s-a prelungit pînă către luna 
decembrie (!? 1). iar în primă
vară. fertilizarea s-a făcut neu
niform și la întîmplare. 36 hec
tare de teren aflat în preajma 
Iacului Cernica. decopertat prin 
lucrările de la baraj, n-au fost 
fertilizate cu gunoi de grajd (deși 
exista în cadrul unității).fapt ce 
a determinat completa compro
mitere a culturii. De asemenea, 
pe lotul de hibridare (200 hec
tare) lucrările de întreținere și 
cele specifice culturii s-au exe
cutat cu multă întîrziere, ceea 
ce a făcut să se realizeze doar 
33 la sută din producția plani
ficată ; de pe acest teren recol- 
tîndu-se mai mult fîn decît po
rumb. Iată, deci, despre ce fel 
de secetă e vorba, „o secetă1* ale 
cărei pagube ar trebui să le su
porte cei vinovat!.

La ferma nr. 2. cauzele ce au 
determinat nerealizarea a 1054 
tone porumb și 58 tone soia, 
precum și depășirea considera
bilă a cheltuielilor de produc

ție, directorul întreprinderii — 
tovarășul inginer Paraschiv Si- 
mîon. le rezuma la : 1) lipsa de 
organizare in activitatea șefului 
de fermă (dr. Alexandru Rudea- 
nu) la recoltarea porumbului — 
lucrare ce s-a prelungit pînă la 
sfîrșitn! lunii decembrie. Aceas
ta a constituit plămada ce a 
permis furtul — apreciat la 25 
la iută din producție, cheltuie
lile exagerate cu transporturile 
care se făceau în condiții foarte 
grele (circa trei sute lei de fie
care remorcă cu porumb adusă 
la pătul) si 2; neaplicarea lu
crărilor de întreținere, în func
ție de condițiile de secetă ale 
anului trecut.

O întrebare apare ca firească : 
cit l-au costat pe tovarășul Ru- 
deanu aceste... scăpări în mun
că ? Mai nimic : doar 15 la sută 
din salariu, adică 0.54 Ia sută 
din pierderile pricinuite între
prinderii. N-ar fi. oare, normal 
să răspundă pentru întreaga 
pagubă pricinuită ? Credem că 
da.

Rezultatele fermei zootehnice 
n-au fost influențate, cum s-ar 
putea crede, de lipsa de furaje. 
Nu, pentru că furaje au existat. 

îndeplinirea doar în proporție 
de 59 la sută a planului 
la producția de lapte se 
datooează, în principal fluc
tuației de cadre Ia conducerea 
fermei (4 șefi de fermă în de
curs de numai un an și ceva), 
și a muncitorilor ; lipsei de apă 
pentrn animale ; nerealizării 
planului de fătări decît în pro
porție de 53 la sută ; slabei cali
tăți a furajelor, determinată dc 
o depozitare neglijentă ; men
ținerii in efectiv a unor animale 
fără producție. Pentru aceste 
deficiențe ce țin în exclusivi
tate de cei desemnați să asi
gure aplicarea noului, a tot 
ceea ce se impune în scopul 
realizării producțiilor stabilite 
prin planul de stat, nu trebuie 
să dea nimeni socoteală ?

Șirul cauzelor, al adevăratelor 
cauze ce au determinat înregis
trarea. în anul trecut, a rezul
tatelor foarte slabe Ia I.A.S. 
Fundeni poate fi continuat. De 
pildă, 200 hectare din punctul 
Cucuieti. deși au fost amena
jate pentru irigații, anul trecut 
n-au fost exploatate ca atare din 
cauza denivelărilor de teren : 
ferma nr. 6 legumicolă a fost 
încredințată unui muncitor fără 
nici o pregătire pe motiv cu 
lipsesc cadrele de specialiști (la 
reorganizarea I.A.S.. în fosta 
regiune București, Trustul a dat 
disponibil peste 400 ingineri a- 
gronomi • si horticultori) ; re
coltarea legumelor s-a făcut cu 
întîrziere : tractoarele au fost 
folosite irațional, (la ferma 3, 
spre exemplu, consumul de car
buranți pe hantru a fost de 15,2 
litri motorină față de numai 10.5 
cit era planificat, iar cheltuie
lile de reparații, pe tractor au 
depășit cu 13 624 lei pe cele pla
nificate).

Ne exprimăm. însă, convin
gerea că ceea ce Trustul zonal 
I.A.S. București n-a făcut din 
motive ne care sîntem convinși 

ca le vom afla, va face Depar
tamentul I.A.S. — adică o anali
ză de fond și, în funcție de 
vinovăție, va stabili răspunde
rea materială nominală. Pentru 
că, atunci cînd se afirmă că 
noua formă de organizare a 
agriculturii de stat înlesnește 
stimularea materială a celor ce 
determină obținerea unor rezul
tate bune, (anul trecut, de pildă, 
sumele de bani repartizate ca 
premii lucrătorilor din unită
țile agriculturii de stat au fost 
de zeci și zeci de milioane lei) 
nu exclude ca cei ce se fac vî- 
novați de pierderi, să le suporte.

★
La I.A.S. Fundeni anul acesta 

a început cu unele realizări îm
bucurătoare. Noile conduceri a 
întreprinderii și ale unora dintre 
ferme au inițiat măsuri organi
zatorice ce s-au concretizat în 
creșterea considerabilă a pro
ducției de lapte și a sporului de 
greutate la animale. în însămîn- 
tarea în oondiții bune a tuturor 
culturilor. Cu investiții minime 
s-a asigurat spațiul de cazare 
necesar muncitorilor sezonier1 
ce lucrează în legumicultura și 
la cultura mare. Totodată, cu 
acoperire mare în măsurile ini
tiate. s-au realizat în primele 
patru luni ale anului peste 3 
milioane lei economii la chel
tuielile de producție. Toate aces
tea constituie o primă dovadă 
că la I.A.S. Fundeni există con
diții dintre cele mai bune pen
tru desfășurarea unei activități 
normale, pentru obținerea unor 
producții ridicate și ieftine. 
Obținerea, anul acesta, a unor 
rezultate economico-financiare 
superioare chiar si cifrelor sta
bilite prin planul dc stat ar con
stitui un prim pas spre recîști- 
garea prestigiului de care. pîr> 
nu d.e mult, se bucura această 
unitate a agriculturii noastre 
de stat,

Tng. GH. FECIORI)
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I
Tn laboratoare și biblioteci, cercetătorii 

noștri închei®, în prezent o vasta activi
tate pentru descifrarea descoperirilor ulti
mei campanii arheologice, pentru încadra
rea acestor descoperiri în complexul de cer
cetări desfășurate în ultimii ani în vederea 
recompunerii unor pagini din vechea istorie 
a țârii noastre.

Interlocutorii noștri — oameni de știință 
de la Institutul do Arheologie — ne vorbesc, 
în rîndurile care urmeazjn, despre obiectivele 
arheologice investigate în ultima vreme, des- 
pro semnificația științifică a descoperirilor 
efectuate.
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VECHI MĂRTURII: 
ALE ISTORIEI : 
poporului :

ISTORIA MAI ARE UN CUV1NT DE SPUS
• căpătase ta viața uoeiali 
cetății la acea epocă

Cu toate că săpăturile efec
tuate Ia Istria au fost începute 
de către Vasile Pârvan încă din 
•nul 1914, contlnuînd apoi a- 
proape neîntrerupt, importanta 
acestui obiectiv arheologic nu 
a fost diminuată nici de tre
cerea a peate o jumătate de se
col. Aceasta, pentru că este 
vorba de un oraș întreg. care 
în ultima vreme a fost studiat 
în cadrul a 6 șantiere. Mai mult 
chiar, în aria interesului știin
țific este inclus nu numai ora
șul proprlu-zia, ci si împrejuri
mile, urmărlndu-se legăturile 
orașului cu populația autohtonă 
geto-daclcă. schimburile de 
bunuri și Idei, influenta lor 
reciprocă.

în ultima vreme săpăturile iu 
Investigat mai multe obiective 
de mare importanță științifică, 
fiecare din ele aparținînd altei 
perioade Istorice. Astfel. în sec
torul ..zonei sacre" a orașului a

Acad. EMIL CONDURACHI
fo«t descoperit un templu grec 
din secolul II î.eJL, închinat 
AfroditeL Este vorbe de o con
strucție de felul celor întflnite 
In nordul Greciei din secolul IV 
l.ejL, ornamentată en un fru
mos mozaic din pietre de r?- 
lustruite eu măiestri =.

A certa este de fapt primul 
templu închinat Afr^±te: a că
rei dertinaUe • fort rtaoC.a 
preda, datorită unei ta
care era vorba desena u* pr*c*. 
al zeiței- Calălait saactuar des
coperit la Istria. p!«3psa a fi 
dedicat Afrouitei. rt P*re d era 
închin»* lui Zeus.

In sectorul din afara ziduri
lor cetății romane firxti. si păsă
rile se apropie de terwtaarvo 
degajării unui egifirtu terwa. 
din secolul al H-lea ai a~x. dta- 
trus probabil de DâvCm iaci
lor din anul W. Dea mal =deă

dedt celelalte terme ale orașu
lui. existenta 2 certei clădiri do
vedește arintul economic si ao
rtal deoaei/.î pe eare-4 rar-c<t»a 
cetatea la taeeputn’. tecotalul al 
d&Oea «b s^ululrea rvGiară 

ta sfir».- ta zona mărișor pă
lite dj eeccku2 ai TV-'.ea ales_ 
iearupea cdrora se sSA ultima 
fxr*i de derroltar» irome* a o- 
raaoeui. am avut rurprixa si 
dejccyertm • mscripte greacă 
datfnd din. meciul II e_x ta ®- 
reanA țascrirtie erte vorba de 
-**> cerem ale culTului !m- 
perta- rcxduae de un colegiu 
spee-_a2. format din eedteni de 
v-axă a! orașului, numit al

Setul serataI «șle
fui p*artl — fapt deosebit de

XMpm. Arre ta eanstituia a da- 
vadă sregalată a ponderii pe 
cure papa Ii ții locali a arapolrt

în afara acestor obiective, pe 
șantierul arheologic Istria au 
mal fort cercetate ci unele car
tiere de locuințe din epoca ele- 
nistică, în zona periferiei a ce- A 
tătil, unde au Ieșit la Iveală ur
mele unor așezări din perioada 
cea mai veche a istoriei arasu- 
lui. De aaemeneu. au fost efec- 
îuata cercetări în zona portului 
cu ajutorul unor metode geofi- 
zice modeme, cercetări efectua- W

terea mai amănunțită a trecuta- 
tării noastre. în mod deo- 

Mbit. datorită faptului că Istria 
nu a mal fort acoperită de o 
altă așezare omenească — ea A 
avtnd o continuitate de 14 
veacuri, lucru foarte rar întîl- 
nit — săpăturile arheologice de 
aid permit obținerea eelor mal " 
bune informații despre coloniile 
grecești din zona Pontului Eu- 
xta si despre evoluția culturii
grec o- romana

„CULTUL COLOANEI"
Incepînd din anul 1962, în co

laborare cu Muzeul arheologic 
Oltenița, am întreprins in fle
care vară săpături arheolog! ce 
în cunoscuta așezare de la sfîr- 
șitul epocii neolitice de pe „Os- 
trovelul“ fostului lac Cătălui. 
din apropierea comunei Căscdoa- 
rele. Ultimele săpături efectua
te aici de către colectivul naa- 
tru au scos la Iveală o serie de 
descoperiri de o valoare ștîtatî- 
flcă deosebită.

Una dintre clădirile ale căror 
resturi arse se află la ® sdGr- 
cime de 4—3 m a fort, după 
toate probabilitățile, un sanrtJ- 
ar de cult, deo«ebindu-M tflfia» 
de celelalte clădiri de la același 
nivel. Intr-adevăr, cel puțin una 
dintre Încăperile acestei eJbdiri

Dr. docent VLADIMIR DUMITRESCU,

• vw *®7va FinaS ta

rinrtâ « rirwl • «tata

în curios — ne întăresc convin
gerea ei nu erte vorba de lo- 
r^_n\a unei mart familii, ei de 
• dările eu de-‘.-.i7.e specială, 
le ruta lawertajața are star des- 
tiștrid erte ea adi wal aaare 
ea rit peatrx epoca woiltteă «o 
pe l— m plai la prraeat la 
»rt-«a] EaropeL Haliri des- 
ttaata rrtîaiai. Xe-aa garven’1 
dta we»U ItadrpirtaU epocă 
Biofiim oMert” de colt ears 
■■ tariduk. taaL decii a re

de ee încăperea ri ealaaaa pic- £ 
tată — descoperiri plai acum a- 
aice la aol la țară — ne fae să 
credeai eă este verba despre an w 
aaactaar destinat probabil cal- " 
talii coloanei. Acest cult avea 
o rKspIndire foarte largă în O- 
rlent. !n acea perioadă, dovadă 
fiind _ ‘
Aria Miră. S-a presupus că ■- 
rerî
■ai. dar. deși 
a-aa descoperit ații în Bulgaria 
cit si fa anele regiuni ale țării 
noastre, este pentra prinsa dată 
ciad se găsesc dovezi materiale 
fa sprijinii acestei ipoteze.

Cu ajutorul metodei carbonu- W 
Iui — 14. s-a putut determina 
îi vlrsta stratului de cultură- 
Această clădire aparține inel 
althaa etape • ealtnril Bolan «I 
Alteori sprexiasativ de la anal 
e«M Lc a-

descoperirile făcute în

call ar fl pătruns fi la 
Încăperi pictate

NOI MESAJE ALE LATINITĂȚII
în ultima vreme am efectuat 

săpături într-o cunoocută moali 
dunăreană — Păcuiul lui Soare 
— situată la 9 km de Ostrov în 
județul Constanța — unde sa 
află ruinele unei vecnl eetl". 
bizantine, construită !a a dcca 
jumătate a secolului X-Zea. 
Cercetările noastre asupra a- 
cestul obiectiv arheologie — -- 
nic în întreaga peninsulă balca
nică, atlt prin masivitatea c 
monumentalitatea constr::'.ir-T 
«ale, cît 81 prin aemnlficaUa Is
torică pe care o conține — re
prezintă continuarea unor inreo- 
tfgații fneeputa cu pesta zoes 
ani în urmă.

Această cetata era. la ețxxa 
respectivă, o puternică bază na
vală. în portul ei se adăposteau

PETRE DIACONU,

corăbfE® bixantix® nfte P® »- 
ceste maiMguri Ln seceri co- 
uMTciaj®. wwces A fim wJl- 
txri a cărei aa/xiM era de s a- 
păra Mb thMrfi. tapgiMl 
P^J=— strategie fortăreața putea

atacul nxar Sole xixzr veni- 
> r^rEe fluvitilul. ca
M oe uâvCtrea aacr popoare 
uorrjkte din rtcpă-

Săpdturtie noastre au stabilit 
<1. fi 4ural anului
1 ®M. Iu împre’urtmîla cetății a 
tacep.: at «• oesfăsoare • ta- 
taaaă vtață econoentcL Mărturia

K1 gxissenKa Ia PărtsU cri Soa
re a unct mărfuri ce vm 
Îndepărta’-eie regiuni ale Gclf-- 
hu Persic sau a^ Mirii Boss 
dj auiLsreie u
efe. Xumeroase obiecte, ta se
rial p*se cama sa meat f
podoabe, sfrt orsnertsrice w»- 
UuTui de Ia nordul Pontului
Așadar, această așezare era u= 
•seportant centru a! «tiemburt- 
lor comerciala dtn regiunile
Duaăr.i de Jos.

• I

UN SANCTUAR DIN EPOCA FIERULUI
Continuînd o serie de săpături 

efectuate în colaborare cu Mu
zeul județean din Lugoj, im ■- 
vut bucuria să descoperim un 
sanctuar de la începutul epoc.: 
fierului, aflat în apropiere de 
Susani, județul Timiș. Este vor
ba de o construcție semicircu
lară compusă din mai mu?» 
vetre rituale, unde se găsea» 
numeroase vase eeramiee o» 
cult. Sanctuarul este situat In 
marginea unei mari așezări dta 
ficeastă epocă. Clădirea inițială 
fi fost distrusă de foc. ulterior 
ea fiind transformată în tumul. 
In acest loc se aduceau în mod 
regulat ofrande zeităților. Săpă
turile au scos, de asemenea, la 
iveală — intr-o groapă rituală 
— nn depozit de peste 2M da

Dr. ALEXANDRU VULPE.
f itrtdrnr prnrrpa»

Importanta acestor deacoptriri 
arheologice constă în contribu
ția pe care © aduc la cunoaște

rea aeerte: epori Se afce. ast
fel precizări tru&siagiee st o- 
pclogîre asupra rruiune*. pruasei 
epoci a Cerbul la Banal Chri- 
IfamUa ere Iar săa*an a (.■■■■■'■t
• lafiarira dmablU ta rara 
■aartrt. fagi pas ta erideată da
• aeama da draeeperiri recea ie. 
In o— nai raltarij earepeae. 
civiltaatta veeid'ar laeaiieri si 
aeestar aari»gari taaartea «■ 
svtag deșertat, ăepădtad etaar. 
dapd părerea e&ea- aivelal de 
dnvaltara al altar papalații dta 
sad-ertal KarepeL

Sa colaborare ca Muzeul jt>-

ORAȘE MEDIEVALE - CREAȚII AUTOHTONE
Una dintre direcțiile princi

pale de cercetare în arheologia 
noastră medievală este legată. 
In ultima vreme, de o problemă 
de mare importanță, cu ample 
rfisfringeri pe planul cunoaș
terii valorilor materiale si spi
rituale create de poporul nostru. 
Este vorba de stabilirea unor 
dovezi concludente care să pro
beze legăturile culturale între 
populația de la nordul Dunării 
Si ariile cultihrale din împreju
rimi. Acest fapt are o importan
ță deosebită în determinarea 
contribuției pe care a adus-o 
poporul nostru la dezvoltarea 
culturală a sud-estului european 
de-a lungul secolelor evului de 
mijloc. Dacă pînă nu de mult 
ae insista excesiv asupra puter
nicei influente a culturii bizan
tine. astăzi se studiază direcții
le de manifestare a legăturilor 
culturale care au existat, în 
mod incontestabil. între poporul 
nostru și popoarele vecine — 
chiar și cu cele ale Europei 
centrale sau occidentale.

In acest anntext. de o rele
vantă Însemnătate este, fără 
îndoială, cercetarea dezvoltă

Dr. MIRCEA D. MATEI
șef da sector

rii o ratelor medievale. Acerta 
studii — efectuate, pină In pre
zent, !n special ta Moldova — 
pot aduce date prețioase asu
pra aportului esențial al ele
mentului autohton în formarea 
orașelor medievale, merit pua, 
pină nu de mult, exclusiv pe 
seama unor coloniști străinL

Astfel, săpăturile efectuate ta 
ultimii ani la Suceava. Baia li 
Roman, continuate si extinse 
anul acesta la Șiret — capitală 
a Moldovei după Baia — au a- 
rătat că constituirea orașelor 
medievale este rezultata! dez
voltării interne, economice șl 
sociale a societății moldovenești. 
Cit privește contribuția coloniș
tilor străini, ea s-a manifestat 
într-o fază mal tîrzie a acestei 
dezvoltări.

Dintre vestigiile scoase la 
iveală prin ultimele săpă
turi de la Suceava as vrea să 
menționez, aici, descoperirea a 
două construcții care, aparțin u-

nor etapa cruciale ale istoriei 
orașul ut

In apropierea bisericii St Du
mitru au foat identificate rămă
șițele unei biserici al cărei plan 
era cu totul necunoscut pînă 
în prezent pentru Moldova. Ea 
datează din a doua jumătate a 
secolului al XIV-lea. Deosebi
rea fată de bisericile obișnuite 
construite ia acea epocă, constă 
în faptul că absidele laterale si 
cea a altarului sînt de o formă 
pătrată, nu semicirculară. Aflată 
In imediata apropiere a celui 
mal vechi nucleu a] Curții dom
nești. care datează din ultimul 
sfert al secolului al XIV-lea, 
biserica aceasta, susceptibilă a 
fl ușor atribuită cultului cato
lic. poate furniza unele date cu 
privire la luptele religioase de 
la sfîrșitul secolului al XIV-lea 
din Moldova

Această descoperire permite 
însă — fapt extrem de intere
sant — șl cercetarea unor ma
nifestări culturale ale epocii.

ea le an» Uteri de la O»

Vaatfgffie descoperite aici a- 
partin unui grup cultural iden- 
rifîeaî de putină vreme — dta 
grupul „Ferigiie“ — a cărui w 
componentă etnică erte indiscu
tabil getică. Din această cauză, 
descoperirile făcute prezintă un W 
interes deosebit contribuind Ia 
cunoașterea genezei culturii £ 
geto-dadee.

Fragmentele de frescă descope
rite. e® impodobeaa pereții bi
sericii eel pa tin pini Ia pro- 
■Mi. resturile de plăci orna
mentale unii (uite, ceramica de 
foarte biol ealltate. impun ne
cesitatea reconsiderării păreri
lor «nor specialiști asupra nive- 
loloi la care se situa cultura 
moldovenească a epocii. în spe
cial la Suceava.

Pe același loc. intr-o etapă ul
terioară. a fost construită o bi
serică cu plan treflat obișnuit. 
Dacă datarea noastră — la sflr- 
situl secolului al XV-lea si în
ceputul secolului al XVI-lea — 
se dovedește exactă, atunci a- 
ceasta este singura mărturie cu
noscută pină în prezent despre
existența la Suceava a unei con- 
itrnctil religioase ridicate ta
vremea lui Ștefan cel Mare.

Fapt interesant de semnalat.
ambele construcții au fost aban
donate — prima după o scurtă 
perioadă în care a fost utilizată

— datorită unor fisuri apărute 
în ziduri din cauza instabilității 
terenului.

ca lăcaș de cult, iar cea de a 
doua încă în timpul construcției

Anchetă realizată de 
PETRE JUNIE

In laboratorul Institutului de protecția muncii

Microinterviu cu

UN NOU FOR
ȘTIINȚIFIC

consumaseră cafea ■ 
care băuseră ceai nu 
maladii.

Clujul științific a cunoscut 
o susținuți 
ta privința 

preocupărilor,

prof. univ. dr. docent AURELIAN IONAȘCU
directorul Centrului de științe sociale din Cluj

în ultimii ani 
extindere, atît 
diversificări! 
cit și a adîncirii acestora. 
Conferința Naționali a 
P.C.R. analiza cuprinzător 
formele de conducere șl or
ganizare a vieții sociale din 
țara noastră, aecentulnd Im- 
partauța aperiutal |lll«țcl 
ta «peru Ja dmăvîrâlre a 
caaaanicticl —iblirte Ca

Mtatart pe ban ■■•r pre- 
aaim exărtapiie. a 9m r®- 
re«l friată ia cadraj FUtalH 
dta OuJ a Academiei K_S B- 
LlATBtX DE ȘTONTE SO
CIALE. Pentru a afla amă- 
■uale despre viitoarea acti
vitate a centrului ne-am 
adresat prefeurnlul univer
sitar dr. docent AURELIAN 
IONAȘCU. eondneătaral no
ului far științific clujean.

— Ce rațiuni au Impui în
ființarea Centrului de științe 
sociale ?

— Scop>il 
circumseria 
coordonării ----------- -—
activității de cercetare stiin- 
țifieă desfășurată de secțiile 
de științe sociale si necesi
tatea unui organ colectiv de 
r^nducere — un oonsiliu 
științific al centrului. Aceas
ta oermite atît o dirijare 
mai bună a activității, cit și 
o colaborare fructuoasă cu 

t institute $1 organizații cu
* nreotuDări asemănătoare.

— Ce obiective figurează 
la planurile de cercetare ale 
Centrala! de științe sociale ?

— Activitatea 
erte complexă, 
intențiilor noastre este 
ne rată și de specificul 
țiilor : de filozofie și 
ciologie. de psihologie 
sectoarele de psihologie 
nerală si Dedagogică si 
psihologia muncii), de științe 
juridice leu sectoarele de 
teoria statului si dreptului și 
dreot de stat, si de drept 
civil), de științe economice 
(cu sectoarele de economia 
României si istoria glndiril 
economice), de folclor (cu 
trei sectoare — folclor lite
rar. folclor coregrafic și

* muzical si etnografic). Men
ționez ci acestea sînt dintre 
acelea a căror stringentă ac
tualitate le impune cu prio
ritate atenției oamenilor da

Înființării este 
de necesitatea 
și amplificării

centrului 
Varietatea

La Centrul de 
Hematologie din 
București se stu
diază o problemă 
de mare interes în 
contextul actual al 
dezvoltării geneticii. 
Este vorba de stu
diul unor anemii 
cauzate de anoma
lii In structura he
moglobinei din glo
bulele roșii — acei 
„cărăuși* ai cieții 
care transportă o- 
xigenul în țesuturi
le organismului. 
„Celulele rebut* 
produse de orga
nism în urma unor 
defecțiuni apărute 
tn sistemul cel mai 
intim de „progra
mare* a fabricării 
celulelor — în ge
nele celor 23 de pe
rechi de cromozomi 
umani — au o via
ță mult mai scurtă 
decît globulele ro
șii normale. Urma
rea — o anemie a- 
cută, continuă, care 
produce, în cele 
din urmă, moartea 
bolnavului.

• VEGETAȚIA INDICA PETROLUL. Născută In U.R.S.b. (atat 
mai puțin de 10 ani) geobotanica a cîștigat toate țările occidentale. 
Această știință cu nume puțin cunoscut se ocupă cu raporturile 
care există Intre caracterele vegetației dlntr-un loc dat șt natura 
subsolului aceluiași loc.

După numeroase cercetări se pot prevedea azi zăcămintele exis
tente după florile sau frunzele arborilor. Astfel o anumită anemonă 
— Pulsatilla Patens — indică prezența nlchel-cobait-ului. Zăcămt- 
tele de cupru sînt ușor reperate după analiza nervurilor frunzelor 
de arbori. Uraniu și thorlu au efecte genetica ușor de descoperit In 
graminee. La Institutul Francez da Petrol se folosește această metodă 
pentru descoperirea zăcămintelor de petrol. Se lucrează chiar la o 
hartă a - ‘ * ----- - " ----------- -------------------- ------
trebuie

vegetațiel în funcție de zăcăminte. Pentru prospectarea lo» 
așadar să posezi in prezent serioase studii botanice.

CE A DISPĂRUT MAMUTUL 7 Rămășițele unei locuințe pre- 
din pateolltlcul superior au fast descoperite ta sudul Utral-istorice

nel, în regiunea Cerkask. Locuința este construită din oase de ma
mut și nu este singura cunoscută în U.R.S.8. Oasele de mamut par 
să fi fost materialul de construcție preferat în regiunile unde în 
epoca glaciară pădurile erau rare sau Inexistente.

Această așezare recent descoperită numiră aproape 4M oase de 
mamut plus 25 cranii ce formau fundamentul locuinței care avea o 
formă circulară, suprafața acoperită fiind de 42 metri patrațl. 8-au 
mal găsit : figurine de os, un colier de chihlimbar, un ac de os și mal 
multe amulete.

Această atît de mare cantitate de oase de mamut utilizate de «■- 
meni pentru construcție a început să dea de gîndit specialiștilor ; ei 
se Întreabă deja dacă nu cumva cauza decisivă a dispariției mamu 
tulul n-a fost omul, și nu noua Încălzire climaterică post-glaciară, îa 
general Invocată.

e SFÎRȘITUL PAMTNTULUI... este anunțat pentru anul 3M1, acest 
an indtclnd șl dispariția clmpulul magnetic terestru. Cel doi fizicieni 
care au ajuna la această neliniștitoare concluzie, Mc. Donald șl 
Qurat, și-au bazat studiul lor pe faptul că actualul clmp magnetic 
s-a diminuat cu 15 Îs sută In trei secole. El su utilizat datele expe
rimentale ale celor mal vechi fizicieni, incepînd cu anul 1670.

Dacă această descreștere de 15 la sută s-ar menține In continuare 
cu regularitate nu rămlne nimic de făcut pentru a face ca acele 
buaolei să se miște și peste 2 022 ani.

Mc. Donald și Qunst anunță că sfîrșitul ar fi foarte lung ; 5M de 
ani înaintea datei fatidice, cimpul magnetic ar fi atît de aproape de 
zero Incit noutăți esențiale ar schimba scoarța pămtntulul

• CEAI CONTRA ATEROSCLEROZEL Pornind de la observația 
că ceaiul diminuează concentrația de lipide In stage, ta timp ce ca
feaua o mărește, trei cercetători de la Universitatea din California 
au vrut să vadă dacă aceste substanțe au vreun rol asupra atero- 
sclerozel (afecțiune a vaselor sanguine legată de creșterea lipide
lor în sîuge). El au administrat doze masive de colesterol unor Ie
puri, cărora după experiențe li a-a dat al bea ceai șl cafea. A fost

puș în evidență astfel rolul binefăcător al ceaiului. Iepurii care 
oansUu,assră cafea sufereau de ateroscleroză, In timp ce iepurii 

prezentau declt alabo slmptome ale acestei

• SIBERIA CALDA, 
dintre cele mai întinse ___ ________ _ ____
care atinge 110 grade. Este vorba de 300 trilioane’metri cubl de apl, 
cuprinși în două pînze suprapuse, despărțite de un perete etanș da 
70S m. Savanțil sovietici au fost foarte bucuroși, deoarece această 
descoperire va putea fl utilizată direct pentru încălzitul locuințelor, 
serelor etc. Se vor modifica astfel, în curlnd, datele economice ala orașelor și satelor nordice.

Recent a fost descoperită In Siberia nșa 
mări subterane ale lumii, cu o temperaturi
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știință. Așadar, obiectivele 
de cercetare se înscriu în 
cadrul general al științelor 
sociale, pe de o parte, 
iar pe de altă parte, 
fiecare secție și sector își 
propune pentru studiu pro
bleme specifice. Printre 
obiectivele noastre figurează 
acțiuni de colaborare șl coo
perare ptiințifică cu alte fo
ruri științifice. organizarea 
unor manifestări științifice 
DarticiDarea la reuniuni in
ternaționale. valorificarea 
rezultatelor cercetărilor etc

— la prtpcppările acesiai 
ceatra ee pondere va avea 
tisercin] •

— Trebuie să menționez 
înainte de toate efi multi 
dintre cercetători sînt tineri 
și e fireoc ca preocupările 
lor să aibă în vedere pro
bleme actuale ale generați
ilor mai puțin vîrstnice. De 
pildă, problema tinerilor în 
muncă și viață va 1
diată sub diverse <
într-o perioadă mai 
lungată. durata fiind 
de vastitatea unei 
nea teme.

fi stu- 
asp^cte, 

i Inde- 
Impusă 
aseme-

l

■
■ timpul COSMONAUȚILOR. Desigur, Frank Bormann, cunos

cutul cosmonaut american, a glumit clnd a declarat că ar trehuf să 
1 se plătească ore suplimentare. Gluma a fost luată Insă în serios de 
fizicianul Caroll Alley de la Universitatea din Maryland, care a 
calculat decalajul de timp dintre membrii echipajului Apollo S șl 
restul pfimtntenllor. Intr-adevăr, după teoria lui Einstein, timpul se 
scurge mal încet pentru un obiect clnd viteza sa de deplasare crește. 
Este fenomenul dilatării timpului. Timpul trece însă mal repere, 
direct proporțional cu depărtarea obiectului de un corp cu forța 
gravitațională. Astfel, cosmonluțil care au făcut înconlorul lunii au 
trllt eu 341 de microwcunda anat mult declt cel rămași pe pamtnt. 
Dar „pierderea" (îmhătrlnlrea mai rapidă) este doar a lui Anders 
care era la primul sin zbor spațial. Bormann șl Lovell cîștigas«H 

«borurilor Gemini 7 si Gemini 12, șl, respectiv, 5S0 
m CTO**e™M<Se’ «rtn efectul dilatării timnulul. Deci, contrar preten
țiilor lor. celor 1rel cosmonaut! americani, ar trebni *JL li se rețină 
din mu rin. dacă ar fl posibili o echivalare a dolarului cu mlcro- ■ "-andeie da munci.

• parfumul eiectricitații 7 S-a stabilit, flap* îndelungat^ 
experlentd on cîine domestic poate detecta amoniacul dlntr-u <■ 
amestec, chiar daeă este într-o proporția de II la puterea—2b. ceea 
ce echivalează cu un degetar de amoniac la cantitatea totală de apă 
« P® Planeta noastră. Savanțlt francezi șl americani specializați în 

Studiul simțului olfactiv au făcut încă o descoperire surprinzătoare : 
clinele este capabil să detecteze sensul curentului electric ! Acesl 
animal, primul prieten al omului, folosit fn servicii casnice tacă din 
mileniul IV f.e.n., poate urmări traseul unul fir electric îngropat la 
c*țlva centimetri sub pămtnt. Dacă încetează circuitul curentului, 
cilnele nu mai reușește să urmărească firul subteran. Se nasc, deci, 
două Ipoteze : ori electricitatea are nn miros, ori clinele posedă un 
sistem necunoscut de identificare. Maloritat^a oamenilor de stilntă 
se îndreaptă spre Ipoteza secundă. Naturallstli si fiziologii susțin că 
există un raport necesar între forma moleculelor si mirosul lor. 
Totuși, incertitudinea șl misterul domnesc încă în acest domeniu a! sființc’oT- hlnlnofre .«< flrice
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FRANȚA. Unul din cele două Naviplane tip N-SOO, cure tor inaugura pe Coasta de Azur linia 
comercială de vase cu pernă de aer. Capacitatea : 90 pasageri sau 13 tone

Studiile efectuate 
asupra acestor boli 
ereditare, de natu
ră genetică, sînt de 
dată relație recen
tă pe plan mondial, 
iar la noi în țară 
ele au fost abor
date pentru prima 
dată de către 
dr. CONSTANTIN

anormale de hemo- 
globină, precum și 
cazuri ale așa-nu- 
mitei „anemii me
diteraneene* , boală 
cauzată de tulbu
rări genetice tn sin
teza hemoglobinei. 
Punerea în eviden
ță a tipului de he- 
moglobină „prepa-

toare la noi în țară, 
prezența ei este 
periculoasă dato 
rită posibilității 
de transmitere la 
urmași a aces
tor dereglări ge
netice ale părinți
lor, boala transmi- 
țîndu-se, astfel, din 
generație în gene-

diteraneeană, Mo
mentul apariției ei 
se pare a fi, după 
părerea cercetători
lor, ocupația roma
nă în Dacia sau n- 
similarea elemente
lor grecești în tim
pul epocii fanario
te. Argumentele — 
frecvența aproape

CERCETĂRI ROMÂNEȘTI INTR-UN DOMENIU NOU:

STUDIUL ANEMIILOR 
EREDITARE

PREDESCU și hio- 
chimistul VASILE 
BRATU, cercetă
tori la Centrul de 
Hematologie din 
București. în urma 
unor studii înde
lungate, efectuate 
prin sondaj în rin- 
dul populației, ei 
au reușit să deter
mine cîteva tipuri

rat* de organism 
presupune folosirea 
unei tehnici extrem 
de delicate. Ea se 
bazează pe proce
dee qnalitice elec
tr oforetice și de 
cromotografie pe 
schimbători de ioni.

Deși frecvența a- 
cestei boli nu atin
ge valori îngrijoră-

rație. De altfel, 
ipoteza emisă de 
către cei doi cerce
tători pune apari
ția acestei boli în 
țara noastră pe sea
ma amestecului, în 
trecutul îndepărtat, 
a populației de pe 
teritoriul tării cu 
populații străine, în 
special cu cea me-

nulă a acestor ane
mii la populațiile 
care nu au avut 
legături genetice cu 
popoarele medite
raneene, unde a- 
ceastă boală este 
foarte răspîndltă.

Importanța cer
cetărilor întreprin
se la Centrul de 
Hematologie con

stă, în afara intere
sului teoretic, și cli
nic, în posibilitatea 
depistării precoce a 
acestei maladii, in 
special la copii, și 
alegerea unui tra
tament. adecvat, di
ferit de cel „cla
sic** care ar putea, 
fi, în aceste cazuri, 
periculos.

Deși deocamda
tă, in stadiul ac
tual al cunoștințe
lor de specialitate, 
posibilitățile de in
fluențare a bolilot 
genetice sînt li
mitate, cercetările 
care se fac astăzi 
in întreaga lume 
tor permite, afir
mă specialiștii; co
rectarea acelor mo
dificări ale ..tipa
rului' molecular în 
urmei cărora se 
produc maladiile 
ereditare.

P. J.
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Am scris, «1 noi șl alții, 
despre necesitatea edițiilor 
complete. Pledoarie ce ar 
trebui să pară Inutilă, intr
at ît spiritele sînt convinse 
de ideea că trebuie să avem 
ediții definitive, integrale, 
din scriitori clasici si scrii
tori mai noi cu o operă în
cheiată. Nu vei găsi decît 
foarte greu pe cineva, azi, 
care să nu fie de acord cu 
această idee și să nu fi re
gretat, măcar o dată in viața

cu întreaga Iul operă într-o 
ediție mai noua, accesibilă. 
Situație de mai multe ori 
paradoxală, căci n-am putea 
spune că Editurile șl editorii 
noștri nu fac nimic, stau 
cu mîinile în sin. Dimpo
trivă. Apar neîncetat ediții 
din clasici, culegeri mai ales, 
în sute de mii de exemplare. 
Se manifestă chiar o mare 
rîvnă în acest sens. Scriito
rii uitați, îngropațl de timp, 
sint scoși la lumină, trecut!

țiative, concentrate la o lin
gură editură, profilată In 
acest sens ? Ar fi necesară, 
în al doilea rînd. o mai 
justă proporționare între 
edițiile de popularizare și 
edițiHe de referință, edițiile, 
adică, definitive, complete. 
Cele dinții apar în tiraje 
astronomice din motive ușor 
de înțeles. Sint texte repro
duse la nesfîrșit, in toate 
chipurile, în toate colecțiile. 
Altele rămîn, însă, necunos-

r (Urmare din pag. T)

r acum, o monografie Gîrleanu sau Ștefan Peticâ — exemplele sînt absolut întîmplâ- 
/ toare — nu-și gosesc în chip logic locul necesar într-o întreprindere de anvergurd, 

care sâ urmâreascâ un fel superior. Este în afara oricârei îndoieli cfi lipsa de 
coordonare ce domnește în cercetarea literarâ nu poate fi pusâ doar pe seama 
autorilor (sau nu, în primul rînd, a acestora II ea se datorează viziunii înguste, 
lipsite de amploarea cuvenitâ, programeTor editoriale în aceastâ materie. Cu zece 
monografii și încă zece biografii pe an, puse într-un plan alcâtuit mai ales pe 
bazo ofertei nu fi a cererii nu se poate vorbi de realâ operâ culturală editorială. 
Adevârul este câ editurile noastre au adus remarcabile servicii popularizârii scriito
rilor români înregistrați de istoria literarâ, oferindu-i în ediții numeroase și de 
mare tiraj maselor largi dar au ignorat necesitatea unui adevârat program în 
vederea realizârii riguros științifice a corpului de ediții critice definitive, funda
mental pentru orice progres real al cercetării. Sîntem departe lncd de a putea 
vorbi de un asemenea corp și, dacâ nici n-ar fi posibil sâ-l avem acum, lucrul nu 
poate fi privit nici ca în curs de efectuare. Lipsesc acțiunile coordonate îri virtutea 
acestui scop precis. Chestiunea mai poate fi pusâ și altfel : adevârata popularizare 
(ceea ce se înțelege îndeobște prin aceasta) nu poate avea loc decît în urma unui 
asemenea mad de a aborda editarea. Un corp de ediții critice definitive (cum au 
atîtea culturi de sclidâ tradiție) este el însuși abia baza formelor editoriale de 
popularizare. în ce ne privește drumul pare a fi invers, adij:â nu cel mai științific 
cu putința. Desigur, acesta își are explicația, justificarea și, în fine, utilitatea lui 
incontestabila. Socotim însâ cd, Întrucît ne aflâm pe un teren bine configurat,

1; 

i 
;;
<’

eforturile își pot permite chiar rigidități bine venite. Nu vom înțelege, astfel, \ 
niciodatâ oricît s-ar ivi explicații de tot felul, de ce în alte domenii ale vieții 'i 
noastre (economice-sociale) se elaborează și se urmăresc planuri științifice de i 
înaltd rigoare șîcu o finalitate clarâ, bine determinata, iar specialiștii unui do- i 
meniu atît de însemnat ca istoria artelor, beneficiind de cadrul necesar — editura ’l
— nu au izbutit încâ sâ punâ la punct un asemenea plan de perspectivi care sâ j 
urmdreascd cu claritate scopul cuvenit. Lucrârile la care ne referim, sintezele, . i 
studiile pe autori, monografiile, în fine istoriile artelor, adicâ toate aceste, pe de J 
o parte instrumente de educație naționala, iar pe de alta, moduri de a ne însusi / 
creator cultura, arta, întreținîndu-i astfel o permanenta viațd în și pentru prezent/
— aceste lucrări nu sînt posibile (sau vor fi întîmplâtoare, sporadice, nepuse în /
valoare de un context semnificativ al cercetărilor sistematice) în absența prezen-/ 
țârii complete și critice (uneori prin prezentare criticd se înțelege incompleta) a / 
corpului de opere aparținînd scriitorilor core au contribuit în diverse proporții la / 
relevarea capacității creatoare a poporului nostru. Ctedem, cd, în fine, sîntem / 
în pragul credrii cadrului necesar înfăptuirii (desigur, nu într-un timp record dar/ 
prin mai buna „Valorificare a resurselor interne') acestor deziderate. Discutarea/ 
în ziare și reviste a sistemului editorial e menifâ sâ contribuie la perfecționarea / 
acestui cadru, adicâ la crearea condițiilor științifice de lucru. înainte de a porni la / 
drum va trebui efectuat, dupfl pârerea noastră, un riguros tur de orizont asupra / 
situației actuale in toate domeniile cercetării de artfi. Clleva sugestii In acest sens / 
vom încerca sd ddm începînd sâ publicăm o serie mai lungă de intervenții aparți- ț 
nînd specialiștilor. Totodată, facem cuvenitul apel tuturor celor interesați de a C 
face publice, în coloanele ziarului nostru, părerile și sugestiile lor. C

-

lui, absent» unei ediții de 
texte complete. Chiar șl cel 
ce nu se ocupă sistematic de 
literatură, cel ce nu au 
adică, obligația de a citi tot, 
simt nevoia de a se informa 
despre un autor șl caută, 
atunci, o ediție care să în
sumeze toate operele. Va fi, 
cu siguranță, dezamăgit. Nu 
există asemenea ediții. A- 
proape nici un «criitor cla
sic român nu a fost publicat

I 
(

ZENO VANCEA

Edițiile de popularizare 

și edițiile critice, de referință

Red. Slnteți cunoscut în
deosebi ca muzician ai ca 
om de cultură. Preocupările 
dv. privind istoria muzicii 
românești și universale sînt 
mal puțin cunoscute. In 
această direcție, altminteri, 
după opinia noastră, nici nu 
au existat preocupări prea 
intense ale cercetătorilor si 
specialiștilor. Cum puteți 
caracteriza faza actuală a 
cercetărilor privind istoria 
muzicii românești ?

I — O Istorie este întotdeau
na mult mai bogată decît 
poate fi ea cunoscută chiar 
după o cercetare de mai 
multi ani. Desigur, Acade- 

' mia Republicii Socialiste 
y România posedă un material 

considerabil documentar, la 
Arhivele statului se mai gă
sesc, de asemenea, o mul
țime de materiale documen
tare. Un cuprins deosebit de 
interesant îl prezintă pentru 
istoriografia muzicală româ
nească tezaurul aflat în păs
trarea diferitelor mînăstirl, 
tezaur care privește vechea 
muzică de strană. Aduna
rea, cunoașterea și sistema
tizarea acesteia este de o 
mare importanță pentru că 
această muzică a Influențat 

*]a rîndul ei muzica populară. 
Procesul poate fi urmărit și 
invers. Deci, studierea pa- 

' ralelă a diverselor transfor
mări suferite de ambele ră- 
mîne o sarcină a viitorului 
cit mai apropiat. Există pe
ricolul că în curînd nu 
vom mai avea specialiști 
care să descifreze vechea 
notatle Cunoașterea muzicii 
laice care in parte se află 
strînsă în biblioteci mai 
însemnate trebuie fi©
sarcina unui colectiv bine 
pregătit. în secții «oeciale 
de muzicologie, care pînă 
acum nu au existat la noi. 
De multi ani se vehiculează 
ideea înființării unei aseme
nea secții, dar după ce a 
existat cîndva un început în 
acest domeniu astăzi nu «e 
mal gîndește nimeni la o 
atare posibilitate. Sîntem 
singura tară ca.re nu avem 
o instituție specializată în 
pregătirea cadrelor de mu
zicologi. Paradoxal este fap
tul că se acordă doctorate 
în muzicologie fără a exista

o secție specializată la £on- 
șervator ș&u Universitate. 
Pentru prelucrarea materia
lului care mai esrte de des
coperit este evident că tre
buie aă cxlaie cadre de spe
cialitate. Cercetarea acestora 
este îngreunată și de faptul 
că foarte multe manuscrise se 
află în mina unor particulari 
care nu vor să se despartă 
de ele. Uniunea Compozito
rilor a înjghebat deja o 

Istoria muzicii — istoria. stilu
rilor și a personalităților

arhivă de manuscrise ale ce
lor mai de seamă înaintași. 
Ea este dispusă să mărească 
această arhivă. Există încă 
multe arhive nestudiate. 
Organiștil bisericilor săsești 
din Transilvania, de pildă, 
încă din secolele XIV—-XV, 
își făceau studiile la unii 
maeștri occidentali. Au fost 
organist! în Transilvania 
care au avut legături chiar 
cu Bach. Deși acest capitol 
nu face parte din Istoria 
muzicii românești proprlu- 
zise el trebuie să ne preo
cupe întrucît e un feno
men care a avut loc pe teri
toriul patriei noastre. Croni
carii noștri nu prea au acor
dat importanță fenomenului 
muzical și de aceea la ei 
găsim puține informații atît 
despre muzica populară cîi 
și despre manifestările ar
tistice de la curțile boie
rești și domnești. Așa că. 
anterior secolului XVII 
avem în față o perioadă încă 
nebuloasă pentru istoria mu
zicii. Trebuie să găsim ac
tualmente mijloacele neutru 
a face investigații cît mai 
complexe in această pri
vință.

★
Rod. In marea lor majori

tate lucrările apărute pînă 
acum urmăresc aă elucideze 
probleme limitate ale isto
riei muzicii, preocupîndu-se 
mai mult de personalități și 
perioade strict determinate. 
Această situație își are, cum 
înțeleg din cuvintele dum
neavoastră, rațiunile sale. 
Care. este, credeți, motivul 
pentru care cercetările, lu
crările exhaustive nu și-au 
făcut apariția În acest do

meniu *
— Istoria muzicii, după pă

rerea mea, este o Istorie a 
stilurilor și a personalități
lor, istoria creației muzicale. 
Datele cronologice privind 
viața compozitorilor sau da
tele unei prime audiții sau 
ale apariției unei lucrări mai 
importante sînt, desigur, 
foarte interesante dar nu 
constituie decît un schelet 
care trebuie întregit cu ceea 
ce reprezintă esențialul în 
istoria muzicii : prezența 
creației unui compozitor în
cadrată în epocă și văzută și 
analizată în lumina condiții
lor social-politice și econo
mice respective. O cercetare 
exhaustivă prin însăși natu
ra ei trebuie să dispună de 
un suport de informații adec
vat. Noi sîntem încă în sta
diul adunării unor date care 
să ne ofere o imagine cît 
mai complexă a istoriei 
muzicii noastre. O asemenea 
Imagine am încercat să o re
dau în „Creația muzicală a 
secolului XIX, XX". lucrare 
din care a apărut primul vo
lum, în prezent epuizat, ceea 
ce mi se pare că dovedește 
interesul publicului. Proba
bil că șt alte lucrări de di
mensiuni vor apare curînd-

Red. Pentru ci a venit 
vorba despre lucrarea dv. 
privind istoria muzicii româ
nești, ce v-a determinat sâ 
o scrieți ?

— Consider el aste • da- 
tarie patriotică de a comuni
ca șl altora acea ce am reu
șit zi co nasc in urma unor 
■trădanij de mulți ani. Încă 
In anii mei de debut, cu 
mnltl vreme In urmă, m-au 
interesat problemele muzicii 

românești. Clnd eram In cli
sele de liceu la Lugoj 11 în
trebam pe loan Vidu. ca 
care am făcut puțină armo
nie, care a fost trecutul mu
zicii românești. Dar el sin
gur nu cunoștea prea mult 
pe cel dinaintea lui. Am în
ceput a strlnge date dintr-o 
simplă curiozitate. Apoi am 
început să scriu diferite stu
dii despre compozitori dife
riți. Cind am avut scrise un 
număr mai mare, ml-a ve
nit ideea de a le completa și 
cu alte date pentru a alcătui, 
in acest fel, o istorie a mu
zicii noastre.

Red. Există un propagator 
înfocat al unei extraordinare 
muzici : cea veche româneas
că. El se numește corul Ma
drigal. Repertoriul său cu
prinde piese de o frumusețe 
fascinantă. Nu credeți că 
muzica veche românească 
despre care știm atît de pu
țin, ar putea fi valorificată 
și mai mult prin repertoriul 
diferitelor formații ? Dar în 
acest sens sînt necesare de
sigur, preocupări speciale...

— Din fericire unele lu
crări au fost descifrate, 
transcrise, Învățate și inter
pretate de corni ,.Madrigal" 

«are le-a prezentat atlt 1b 
țară cit și In străinătate. An 
făcut o deosebită impresie a- 
ceste melodii prin frumuse
țea și expresivitatea lor. 
Pentru a avea însă mai mul
te este necesar ce spuneam 
adineauri, o cercetare adln- 
că a arhivelor. Cunoașterea 
vechiului tezaur liturgic ar 
putea să constituie, alături
de cunoașterea mnzieli popu
lare vechi o altă sursă de 

inspirație pentru creația cul
tă de astăzi. Acest vechi te
zaur se poate preta la o 
interpretare polifonică.

Red. Ce importanță credeți 
că prezintă lucrările de sin
teză în domeniul teoriei sau 
istoriei artei, pentru clima
tul cultural al unei țări, mai 
pe larg pentru chiar viața 
spirituală a unei țări ?

— Întrebarea dv. conține 
pe undeva răspunsul. Orice 
om care aspiră la asimilarea 
unui orizont cultural cît mai 
vast caută să se informeze 
în toate domeniile activității 
umane. E firesc ca și In do
meniul artei să existe dorința 
de a cunoaște de unde ve
nim. ce sîntem și încotro 
vrem să mergem. Or. aceas
ta se poate face doar dacă 
ne bazăm pe o tradiție. Lu
crările d» sinteză o relevă.

Red. Prin complexitatea 
lor, aceste lucrări (sintezele 
la care ne refeream înainte) 
oferă o Imagine de ansam
blu destul de concludentă a- 
supra unui domeniu al artei 
unui popor. Este aceasta o 
cale de acces a introducerii 
valorilor autohtone în cir
cuitul universal ?

— Depinde In ce condiții 
Istorice «-au născut aceste 
valori. E, de pildă, greu să 
introducem In circuitul uni
versal pe majoritatea înain
tașilor. El au avut de luptat 
cu greutăți imense. In pri
mul rînd gustul încă nefor
mat al maselor largi pentru 
muzica de forme mai com
plexe. Masele erau obișnui
te fie doar cu muzică popu
lară, fie cu cea de tip orien
tal. Ele au început să ae o- 
bișnuiască cu o muzică de 
tip european de abi» înce
pînd cu al IV-Iea deceniu »1 
secolului trecut încoace. De 
aceea muzica noastră așa-zis 
cultă, începe cu vodeviluri, 
cuplete. Indiferența burghe
ziei pentru o cultură muzica
lă cu caracter românesc a 
jucat și ea un ro] important 
în arest proces. La fel apari
ția tirzle a unor muzicieni 
calificați. (Orchestra Filar
monică s-a înființat în Bucu
rești în 1868. In celelalte o- 
rașe viața muzicală era la 
un nivel de amatorism.). Ia- 
cob Mureșan care întorcln- 
du-se de la Lipsea a avut 
planuri mari de a scrie sim
fonii, oratorii, lucrări de 
muzică de cameră, a trebuit 
pînă la urmă să se mulțu
mească să scrie piese în stil 
de salon, destul de facile, 
pentru a putea fi înțeles de 
publicul românesc din acel 
timp, reprezentat de un strat 
subțire de intelectuali de la 
orașe și sate. Aceasta a fost 
o mare frină în dezvoltarea 
muzicii noastre. Abia de la 
Enescu încoace putem parti
cipa la concertul european 
cu capul în sus. Din păcate, 
nu știm întotdeauna să facem 
încă propagandă. Unii din
tre tinerii care au legături 
muzicale cu cercurile artis
tice de la Darmstadt și 
Paris, fac o propagandă 
eficace pentru lucrările lor, 
pe bază mai mult de relații 
personale. Lucrări ca cele 
despre care vorbim, au toc
mai sarcina de a. releva cu 
luciditate care anume valori 
ale muzicii noastre se pot 
Inserie cn cinste In patrimo
niul culturii universale, vor
bind de la «gal la egal cu 
capodoperele create pe alte 
meridiane. 

prin toate colecțiile posibile, 
de la Biblioteca pentru totl 
pînă la Biblioteca Școlarului. 
Alături de Eminesțu, Crean
gă, Caragiale, Macedonskl, 
apar și Sanuon Bodnărescu 
și Vacile Demetrius. Dau a- 
ceste exemple dintr-o sută 
de altele, posibile. Apar, 
deci, ediții din scriitori 
clasici șl moderni, dar 
în biblioteca noastră, în timp 
ce culegerile, textele alese, 
scrierile selectate se adună 
amenințător, looufl edițiilor 
complete rămîne gol. Sînt, e 
drept, cfteva ediții fn cura 
de pregătire. Ediția opere
lor lui Eminescu, întocmită 
de Perpessicius, s-a oprit la 
volumul al Vl-lea, însumînd 
toată poezia, antumă și pos
tumă. Dacă mai adăugăm 
proza literară, editată șl ea 
integral, putem atunci spune 
că Eminescu poetul și pro
zatorul poate fi orîcînd cu
noscut, consultat. Adevărat, 
dar ziaristul, dar autorul 
dramatic, dar corespon
dența ? Pentru a cunoaște șl 
aceste fete ale poetului re
curgem la edițiile mai vechi, 
incomplete și acelea. Există, 
apoi, bune ediții din Crean
gă. S-a reluat, de către 
Șerban Cioculeseu, și un co
lectiv, marea ediție a lui 
I. L. Caragiale, iar Adrian 
Marino a publicat aproape 
jumătate din opera lui Ma- 
cedonski, într-o ediție de 
asemenea definitiva. Există 
proiecte de ediții integrale 
din opera Iul Grigore A- 
lexandrescu, Alecsandri, De- 
lavrancea, Arghezi, G. Că- 
Uncscu etc. Peste zece- 
cincisprezece ani vom avea, 
într-un cuvînt, cîțiva autori 
de mărimea iutii editați in
tegral. E de la sine înțeles 
că asemenea lucrări, nu se 
fac cit al bate din palme. 
Trebuie, deci, oarecare în
țelegere. Pînă atunci, ne 
permitem cîteva sugestii. O 
concentrare, mai întH, a 
eforturilor. De editarea cla
sicilor se ocupă, azi. Editura 
Academiei și Editura pentru 
literatură. Cea dinții are un 
ritm capricios șl un prof;l 
pe care, în ce privește lite
ratura, nu-I putem explica. 
N-am văzut, poate mă înșel, o 
ediție încheiată aici. Cîteva 
proiecte impunătoare, un 
volum-două dintr-o serie de 
20—30 și... cam atît. Editura 
pentru literatură, în schimb, 
e mai întreprinzătoare șl 
mai ales, operativă. N-am 
putea spune că n-are idei. 
Are, dar ele se traduc încă 
greu, edițiile apar într-un 
ritm de melc. Nu s-ar putea, 
încă o dată, uni aceste inl- 

cute gan aproape necunoscu
te. Din opera de o incon
testabilă valoare a Hortensiei 
Fapadat-Bengescu s-au editat 
de mai multe ori roma
nele Concert de muzică de 
Bach, Drum ascuns, și o 
singură dată teatru. Alte 
scrieri, Rădăcini, Logodni
cul sint înșă sistematic 
ignorate. Din Gîrleanu a- 
vem o ediție în aproape 
2 000 de pagini ce tnaumează 
cam tot ce a scris autorul 
Bâtrînilor dar, ce curios, 
tocmai volumul lui cel maț 
însemnat, Bfitrînil, acela ce-l 
definește mai bine, și formu
la șl ideologia, lipsește. Sen
timentul e, vreau adică să 
spun, că edițiile nu sînt su
ficient profilate. Edițiile in
termediare, mai ales, sînt 
cele mai derutante pen
tru că nu oferă nici 
o tsiguranță în ce pri
vește integritatea textului, 
nici o certitudine în ce pri
vește totalitatea operei. Ade
seori constatăm că din opera 
unui scriitor reputat lipsesc 
scrierile așa-zÎ3 dificile, dis
cutabile. Am ajuns la un 
punct, după noi capital; in
tegritatea textului. Multi 
cred că un autor clasic, de 
pildă, trebuie adus la-zi, cu
rățat de PETE, să n-aibă, a- 
dică. orori do gîndire, 
inacceptabile din punc
tul nostru de vedere. Și cum 
acestea, fatal, există, pen
tru că autorul în cauză a 
trăit cu o sută de ani în 
urmă sau numai cu cincizeci, 
textul e sacrificat, mutilat. 
Apar cele trei puncte de 
singe între paranteze drepte.

De ce, mă întreb, e ne
cesară această mutilare ? 
Cine are absurda idee de a 
crede că istoria nu trebuie 
să aibă erori că. în fine, 
părinții, bunicii noștri spi
rituali trebuie să fi gindit 
ca noi ? Evident tot ceea ce 
este eroare trebue explicat 
ca atare și cu cît înțelegerea 
și interpretarea unor idei ri
dică mai multe dificultăți, cu J 
atît este mai necesară o ex
plicare atentă, profund știin
țifică, cu un spirit de discer- 
nămînt riguros. Cu alte cu
vinte, pledăm pentru edituri 
științifice, cu tot aparatul 
critic necesar, realizate la un 
înalt nivel de eficiență.

Respectul fața de integri
tatea textului și integritatea 
operei mi se pare cea dintîi 
condiție a unei ediții. Fără 
aceasta vom avea, cum a- 
vem într-un număr impre
sionant, ediții de texte 
alese, selectate, antologii, cu 
sau fără ilustrații, dar nu 
vom avea ediții definitive, 
complete pe oare sa le co
mentăm cu încredere.

Dezbatere organizata de
GRIGORE ARBORE, C. R. CONSTANTINESCU, 
NICOLAE BALTAG și C. STĂNESCU

AL. PIRU VASILE DRĂGUȚ
— Peisajul literar contem

poran resimte acut lipsa unor 
lucrări de sinteză. Recent a 
apărut o remarcabilă carte 
a dv. intitulată „PANO
RAMA DECENIULUI LITE
RAR ROMANESC 1040— 
1950“, Ce v-a determinat 
să abordați tocmai această 
perioadă ?

— Sînt de acord că se re
simte lipsa unor lucrări de 
sinteză asupra fenomenului 
literar contemporan. „Pano
rama deceniului literar ro
mânesc 1940—1950“ nu e însă 
o lucrare de sinteză, ci mal 
muli de analiză. Am exami
nat un număr de opere mal 
puțin sau de loc cunoscute, 
așezîndu-le intr-o anumită 
ordine pentru a sugera un 
întreg. în mare parte, lucra
rea de față a fost scrisă a- 
cum douăzeci și mai bine de 
ani.

— Ce criterii credeți că 
trebuie să guverneze elabora
rea unar astfel de lucrări ?

— O panoramă este o lu
crare de critică și de istorie 
literară limitată. Viziunea de 
ansamblu rezultă din orin- 
duirea materiei. Am folosit 
gruparea pe genuri în înțe
les larg (poezie, proză, dra
maturgie, critică) și pe ge
nerații. întrucît deceniul 
1940—1950, abordat de mine 
fiindcă era ca și necunoscut, 
nu constituie o epocă lite
rară, am evitat generaliză
rile de Istorie literară, deli
mitarea mai precisă a fazei 
de tranziție spre literatura 
actuală. Acest lucru trebuie 
făcut numai într-o istorie a 
literaturii care se ocupă de 
evoluția fenomenului literar 
de la origini pînă în prezent. 
Aici nu era vorba de a fixa 
momente, tendințe și direcții, 
ci numai de a Ic sugera. Is

toricul literar viitor va avea 
grijă să le puncteze.

— Orice istorie ^vivantă" 
a literaturii implică și niște 
dificultăți de realizare. Care 
sînt dificultățile care mai 
barează calea istoriei lite
rare în momentul de față ? 
(Lipsa unor lucrări pregăti
toare etc.)

— Am luat ca model mai 
mult pe Gaetan Picon, decît 
pe Pierre de Boisdeffre. 
N-am întocmit deci o Isto
rie ,,vivantă" a literaturii 

Criteriile 
„panoramei" 

literare
române, ci numai o pano
ramă a deceniului al V-lea. 
N-am intimpinat dificultăți 
de realizare esențiale. Dim
potrivă, aș putea zice că am 
fost înlesnit. Am avut majo
ritatea cărților, am scris 
despre cele mai multe chiar 
în momentul apariției lor, 
fie că am publicat atunci, fie 
că nu.

Tn ceea ce privește reali
zarea lucrărilor de sinteză, 
există alternativa : lucrări 
colective sau de autor. Dum

neavoastră pentru ce optați ? 
De ce ?

— încă o dată, sinteza intr-o 
panoramă e numai sugerată. 
Cred însă, prefer in orice 
caz, ca lucrările de critic* 
sau de istorie literară să fie 
alcătuite de o singură per
soană. Se vede mai bine con
cepția, capacitatea de pă
trundere, stilul. Nu există 
personalități bi sau tri
cefale.

— Cîteva aprecieri (de an
samblu și de amănunt) asu

pra aparițiilor mai recente 
din acest domeniu. (Utilitate 
sau inutilitate, insuficientă 
numerică, deficiente de me
todă, arbitrarietatea diag
nosticului etc.).

— N-aș vrea să mă pronunț 
acum despre unele lucrări de 
sinteză recente asupra lite
raturii române. Am vorbit 
la timp despre cursul lui 
Ov. S. Crohmălniceanu în 
legătură cu proza dintre cele 
două războaie, despre „Lite

ratura română de azi“ de 
D. Micu și N. Manolescu, 
despre tratatul de „Istoria 
literaturii române", vol. II. 
Toate lint altceva decît „Pa
norama" mea.

— Literatura română nu 
este lipsită „de monumente" 
de istorie literară. Numiți, vă 
rugăm, cîteva titluri care ar 
trebui puse urgent la dispo
ziția publicului.

— Am pus de mult la punct 
pentru tipar ediția a doua 
in manuscris din monumen
tala „Istorie a literaturii ro
mâne" de G. Călinescu. Pînă 
ce nu va apărea „Istoria li
teraturii române" de G. Că
linescu n-are rost să reedi
tăm altceva.

— Nemățturîsit pînă acum, 
un proiect de elaborare a 
unei istorii a literaturii ro
mâne (integrale) se întrevede 
în preocupările dv. în ul
timul deceniu. Intențiile dv. 
dacă le-am intuit exact, se’ 
vor materializa în curînd și 
în acest sens ?•

Totdeauna mi s-a părut 
neserios a vorbi despre lu
crări în proiect. Un proiect 
care nu se înfăptuiește nu 
înseamnă nimic. Cînd eram 
adolescent am visat să ajung 
poet. Mai visez și scum, dar 
ce folos ? Alteori ne hazar
dăm în ceea ce nu se așteap
tă de la noi. Clnd te socotești 
critic, ți se atribuie calita
tea (sau defectul) de istoric 
literar, iar cînd ești clasat 
istoric literar, nimeni nu te 
mai crede în stare să devii 
romancier. Nu știu ce sînt 
deocamdată, n-am dreptul să 
mă autoapreciez. Proiectez 
mult, realizez puțin. Mai 
bine să discutăm după ce 
proiectele vor deveni cărți.

Istoriografia de artâ româ
nească nu beneficiază de o 
prea lungă tradiție si. din 
nefericire, nu a reușit să se 
constituie într-o școală pu
ternică în măsură ai rezolve 
pe de o parte problemele 
fundamentale ale cercetării 
artei românești, pe de altă 
parte să intre in conștiința 
omului de cultură medie ca 

«o prezență necesară. Este de
sigur regretabil că nici pînă 
în prezent istoria artei nu 
ocupă un loc sigur in pro
gramele analitice ale școli
lor medii, dar pe de altă 
parte trebuie să recunoaștem 
că o asemenea pătrundere 
în sistemnl invățămintnlui de 
cultură generală a fost îm
piedicată de inexistența unor 1 
sinteze corespunzătoare și in 
același timp convingătoare, 
care sâ constituie materialul 
informativ de bază pentru 
toți cei care se interesează 
de evoluția artei noastre de 
la inceputuri și pînă aii.

Trebuie subliniat faptul că 
nu există nici o lucrare care 
să fi cuprins întregul cadru 
istoric al artei autohtone, 
studiile cu caracter de sin
teză avînd de regulă un ca
dru cronologic destul de li
mitat. Firește nu pot fi tre
cute cu vederea importan
tele contribuții datorate lui 
Nicola? Iorga.' George Balș, 
N. Ghica-Rudeștl, George 
Oprescu. Virgil Vătășanu, 
contribuții ce reprezintă 
treptele necesare în dezvol
tarea viitoare a cercetării si 
sintezelor pe care le aștep
tăm.

Consîderînd în ansamblu 
Jncrările publicate în ultima 
vreme — și nu mă exceptez 
din categoria autorilor, pe 
care, implicit, îi pun în dis
cuție — constatăm că ele 
vădesc un interes deosebit 
pentru cercetările de natură 
descriptivă menite să evi
dențieze într-o formă sau 
alta un fenomen artistic 
strict delimitat, un artist sau 
o operă.

Seria de monografii publi

cate de Editura Meridiane 
(mă gindesc deopotrivă la 
colecția „Monumentelor pa- 
iriei noastre" și . Meșterii 
artei românești" ca și la ce
lelalte colecții cu profil ase
mănător) este desigur deose
bit de utilă dar nu poate 
acoperi cimpoi larg de pro
bleme privitoare, ca să dăm 
un exemplu, la aportul ca
racteristic artiștilor români 
într-un anumit domeniu al 
creației. Lipsesc studiile de 
sinteză cu privire, de pildă, 
la portretistica românească 
iau cu privire la locul artei

Perfectionarea instrumen-
J

telor științifice de bază
> ,

românești în contextul celei 
europene — și exemplele pot 
fi înmulțite la nesfîrșit.

Există însă un dar. Ase
menea lucrări de sinteză a 
căror necesitate nu poate fi 
subliniată îndeajuns nu pot 
fi fabricate peste noapte. 
Personal, consider că o 
sinteză proastă este echiva
lentă cu o crimă, puțind a- 
vea urmări de lungă durată 
in interpretarea corectă a 
valorilor autentice. Înainte 
de a accede la treapta sinte
zelor de calitate se impune 
să investim întîi, în mod 
metodic, un uriaș efort pen
tru cercetarea șl cunoașterea 
atentă a patrimoniului nos
tru de cultură și artă pe 
care îndrăznesc a-1 crede In
comparabil mai bogat și mai 
complex decît îndeobște se 
apreciază. Așadar, înaintea 
sintezelor, instrumentele in
formaționale de bază, avem 
nevoie de repertorii sistema
tice, de Inventare științifice 

ale lucrărilor de artă de toa
te categoriile, a monumente
lor, avem nevoie de dicțio
nare științific alcătuite de 
artiști, de probleme, avem 
nevoie de bibliografii comen
tate, dar din nefericire ase
menea lucrări lipsesc cu de- 
săvîrșire. Este regretabil că 
în anumite cercuri, de spe
cialitate, se acordă mai mult 
interes unui „eseu" cu vo
luptăți literaturizante decît 
unei fișe de operă întocmită 
cu rigoare, cu respect pentru 
exactitate (poate pentru că 
tocmai asemenea fișe se în

tocmesc mai greu). Vorbind 
despre dicționare nu trebuie 
să se vadă în acest gen de 
lucrări un domeniu sec, lip
sit de căldură, util doar pen
tru specialiști și numai în 
anume situații speciale. Un 
bun dicționar poate satisface 
deopotrivă exigențele specia
listului, dar și dorința de 
informare a publicului larg. 
Este cazul să menționez că 
în prezent această problemă 
este în atenția mai multor 
colective de autori sau a 
unor autori izolați șl că se 
pregătesc : un dicționar al 
artiștilor români (la Institu
tul de istorie a artei al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România), un dicționar al 
artei românești (la Editura 
Enciclopedică), pe de altă 
parte prin eforturile conju
gate ale C.S.C.A.-ului, Aca
demiei Republicii Socia
liste România, C.S.C.A.S.- 
ului și Departamentului 
Cultelor se pregătesc re- 

pertoril științifice de o- 
pere și monumente care 
vor deschide larg cîmpul de 
cercetare al specialiștilor- 
N uni ai pe terenul unei ase
menea baze documentare a- 
cumulată prin cercetări sis
tematic organizate vor putea 
crește sintezele pe care le 
dorim, sinteze care nu vor 
mai semăna cu niște palide 
cronici de serviciu, ci vor 
fi ele însele monumente de 
creație în măsură să trans
mită viu șl nealterat mesa
jul de frumusețe al artei ro
mânești.

Cu privire Ia modalitatea 
de realizare concretă a sin
tezelor vreau să remarc de 
la început rezerva mea fată 
de elaborarea în colectiv. 
Consultînd lucrările de sin
teză. atît în domeniul litera
turii cît și în cel al artei, 
m-am convins în timp că 
cele mai izbutite sînt rodul 
unor puternice personalități 
care au reușit să refacă în
tr-o vi2iune si într-un stil 
original, de puternică comu
nicativitate, lungi cicluri is
torice filtrate parcă prin 
propriul univers de erudiție 
și sensibilitate, desăvîrșite 
asemenea unei opere de crea
ție autentică.

Prin forța lucrurilor, în 
cazul sintezelor realizate în 
colectiv există ciocniri între 
personalități, diferențe de 
stil, diferențe de înălțime în 
interpretare, toate în detri
mentul lucrării. Dincolo de 
„deficiențele" (citește origi
nalitățile) care i-ar putea fi 
reproșate acestei lucrări pre
fer „Istoria literaturii româ
ne" a lui G. Călinescu decît 
lucrarea le corectă însăila* 
publicată de colectivul Insti
tutului Academiei. Sînt fn 
schimb convins că instru
mentele de cercetare din ca
tegoriile amintite mai sus, 
dicționare, repertorii, biblio
grafii etc pot fi realizate nu
mai printr-un efort colectiv, 
ceea ce reclamă deopotrivă 
perseverență si. subliniez, 
ample perspective si impe
cabilă organizare.
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Ziua de ÎS noiembrie 1962 era 

pentru Marsilia o zi însorita 
și obișnuită — numai vameșii 
aveau un motiv special să nu 
admire soarele care oferea în 
dimineața aceea un uplendid 
răsărit ci se gindeau cam ce 
fel de surprize avea să le mai

«Caducă anariția cargoului
• | ..Sainte Helene * care se pregă-
* • tea să ancoreze In DorL 
. • Odată ru politia maritimă
/ controlul sanitar au pășit

bord ?* vameșiL Pentru vameșii 
. * din Marsilia ananția ia port o 
{cargoului -Salate Helene* în

semn* aproape de fiecare dată 
o nouă afacere de contrabandă 
sl tociși- de data aceea, coa

la! Tooxftaf»** oflfl^ 
an: to do

ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ
lî
u

de CAROL ROMAN

CAMILLE

VREAU

Camille Schmit M 
află, de mufti aui- 
!n fruntea prestiffio- 
■nlnl lăcaș de îbtI- 
tămlnt musical rare 
cete CoBserTaxarul 
regal de măriei din 
Bruxelles Muriei&a 
de celebritate mon
dială. el i-a lm*us 
in tripla calitate da 
compozitor, pedagog 
animator al Tie|H 
muzicale belgiene fl 
europene.

SCHMIT

— Aici e comisariatul de

se
ta

la pensie. Visa să-și cumpero 
un mic lot undeva în Provence, 
că facă vin dulce șl spumos șl 
sâ pescuiască în fiecare dimi
neață cu undița intr-unui din 
afluenții repezi ai RoruiluL 
După ce a terminat percheziția 
pe cargou, l-a însorit pe vechiul 
său prieten, șeful de tură de la 
vama din port și a șezi ndu-se 
amindoi confortabil pe cile un 
ceaun, și-au descărcat reciproc 
necazurile.

mal sînt contrabandiștii 
timpuri .jnon vieux" 

visător șeful brigăzii 
Ti-atninteștl afacerea

%

— Nu 
de pe 
■punea 
mobile.

rfla era interogat Vtacin£uero 
Franc iac. marinarul da pa 
„Sainte Helene" care mătrturi- 
sea că a cumpărat drogul la 
ultima escală a vaoulul. In Li
ban. la Beirut

— Numele cehii care ți-a 
vândut drogul ? — a întrebat 
comisarul de serviciu mulțumit 
că interogatoriul mergea strună.

— Sînt trei... Toată lumea ÎI 
■tie In ©ort — Sînt ..cel trei din 
Beirut..." : Suleiman Be id up, 
Maoruf Yafari. Abdulah Sâ- 
leiman...

Comisarului ÎI era «omn. ser
gentul care bătea la mașină 
depoziția hi! Vincinguero era 
plictisit și obosit așa că numi
rile celor trei traficanțl din 
Beirut treceau neobservate, 
deși numai cu două zile înainte. 
3 marinari de pe cargoul ..Cote 
d’Azur*4 prinși asupra lor cu 
morfina pe care o transporta
seră în colacuri de salvare de
claraseră în aceeași încăpere, 
cam la aceeași oră și în fața 
acelorași funcționari de poliție 
că au cumpărat drogurile din

rac tar canfiidențial, menită a 
atrage atenția specialiștilor din 
secția „S“ asupra tuturor ra
poartelor de proveniență liba
neză semnata de comisarul Mo
hamed Keker.

Doi ani de zile, numele ce
lor patru amintiți mal sus n-au 
mal apărut în rapoartele primi
te la secția „S“. Fusese într-ade- 
văr o eroare acuzația adresată 
„cedor trei din Beirut" ? Comi
sarul libanez Mohamed își fă
cuse intr-adevăr datoria și ra- 
Dortind că cel trei sînt cetățeni 
onorabili nju făcea altceva de
cît să repete un adevăr?

Oricine în afară de cei de la 
Interpol ar fi fost gata să acor
de credit bunei credințe a ra
portului comisarului Mohamed, 
mai ales că timp de doi 
cei trei din Beirut păreau 
dispărut dintre cei vii.

Pentru specialiștii secției 
însă doi ani de liniște nu 
searrmă un argument îin favoa
rea nevinovăției, ci mai degra
bă o probă acuzatoare, căci în
totdeauna criminalii. simț in-

Otli 
a n

to-

SA MĂRTURISESC
URMĂTOARELE,
TINERILOR ROMANI

:: r:
.► iăSlî

CEI TREI DIN
BEIRUT

Din totdeauna am purtat 
un nețărmurit respect, mer- 
glnd chiar pînă la idealizare, 
acelor oameni iluștri pe care 
i-am întâlnit în cariera mea și 
care, nici măcar o clipă, nn 
și-au părăsit comportamentul 
firesc, amabilitatea ori decen
ța. M-au impresionat întot
deauna atenția, solicitudinea, 
sensibilitatea, calități ce mi-a 
plăcut sâ le întîlnesc mai co 
seamă la oamenii cu adevărat 
mari, constitui^ astfel prin 
însăși structura ființei lor.

Intîmplarea face să-mi *- 
mintesc de o întîmplare, pe 
care am prilejul, acum, mj 
relatez pentru prima oară— 
Cam prin anul 1935, mă ■- 
flam la capătul studiilor me.e 
la Conservatorul regal din 
Bruxelles. Locuiam la Lqii_-. 
way, o mică localitate situată 
chiar Ia frontiera belgiană. De 
două ori pe săptămînă por
neam de acasă, o dată cu ră
săritul soarelui, și mă îndrep
tam spre Bruxelles, unde ■- 
jungeam înainte de prînz- A 
doua zi, după ce participam 
la cursuri, făceam calea în
toarsă, oprindu-mă în gara 
Aubange, cătunul meu natal 
Neexistînd cale ferată pini 
în comuna Longway. par
curgeam ultimii 5—6 kilome
tri pe jos. Aici, într-un tîrgu- 
șor, am avut prilejul să fie 
cunoștință cu unul din mani 
violoniști ai lumii, întîmplare 
care reprezintă una din ma
rile bucurii ale tinereii mele 
și care s-a petrecut cu prilejul 
unui recital. Un artist ilus
tru își făcea ascultată vioara 
vrăjita în acest tîrgujor de 
provincie, ceea ce constituia 
pentru cetățenii săi un eveni
ment extraordinar, unic în a- 
nalele locului. Și acest om 
minunat, pe care am avut fe
ricirea să-1 întîlnesc atunci, 
nu este altul decît marele

w cm 4a 1

(Urmare din pag. I)

ea de teas 
Tu cflnL fa

» yerjitat. după cum nici contro-
• tux efectuat asupra marinarilor 
’ întorși la miezul nopții la bord.
> (Politia joera să găsească suma

•» mari de bani 1» cei care even-
» tuai reușiierf oă vindă drogu-
*
• Cottiorjl B ÎL. șeful brigă-
* Ki a treia mobile din Marsilia 
t*ro flB MOr n potirixt. înăcrit

ahu aștepta 
pentru a ieși

cu cargoul ..Macao"? Era prin 
treizeci si cinci sau si șase ?

— In trezeci si cinci a fost... 
rispunse înviorat de amintiri, 
ieful de tură de la vama por
tului Marsilia.

— Aia, da, afacere... Parcă-Î 
văd si acum pe marinari cum 
ie jucau pe chei cu afurisiți! 
ăia de șobolani marți... Cre
deam că intrase diavolul în ei... 
Aruncau unul în altul cu șobo
lani morți de ți se făcea grea
ță... Al avut atunci o intuiție 
nebună.......mon xieux"...

— Mi s-a părut ciudat că 
unul din marinari punea deo
parte șobolanii... Mi-am zis că 
își face rezerve, să-i arunce 
unul după altul. în rafală, asu
pra celor de pe punte, dar el 
nimic... 11 tot alegea. îi aduna șl 
■e uita cu grijă tn jur, să vadă 
dacă îl observă cineva...

— Afurisitul a-a dat de gol 
atunci cînd cei de pe vas l-au 
împroșcat cu șobolani iar el 
nici nu s-a atins de grămada 
care creștea mereu... își conti
nuă amintirile vameșul...

— Asta e. pe atunci contra
bandiștii erau altfel. Aveai de 
unde să-i apuci... Ăștia de 
azi îți acapă printre degete... 
Nici pe timpuri nu erau proști... 
Ideea să ascundă heroina în 
burțile șobolanilor morii pe 
care îi cărau cu tomberoanele 
complicii era genială...

La orele cînd cei doi prieteni 
■e confesau. în biroul vamal din 
port, la comisariatul din Mar-

Beirut, de Ia numiți! Suleiman 
Beidun. Maaruf Yafari. Abdulah 
Suleiman,,.

A doua zi însă datele au fost 
centralizate și imediat a pornit 
depeșă către Brigada de stupe
fiante din Paris și Biroul Na
tional Central Francez care la 
rîndui său a lansat alerta la 
secretariatul general al Inter
polului.

tn aceeași zi. în camera „S44, 
specialiștii în lupta împotriva 
stupefiantelor de la Interpol 
priveau harta mare de pe pe- 
rerte și așezau un nou 
purtînd numele celor 
Beirut.

Circulația albastră ___  ..
Biroului Național Libanez (cir
culația albastră înseamnă în 
codul Interpol cererea de infor
mații asupra unor suspecți) ră
mîne însă fără rezultate căci se 
comunică la secretariatul gene
ral că ofițerul de poliție Mo
hamed Keker însărcinat cu an
chetarea „celor trei din Beirut" 
a raportat că e la mijloc o 
confuzie întrucît aceștia sînt 
cetățeni onorabili și nu există 
nici un fel de dovadă care să 
ateste că ar desfășura o activi^ 
tate criminală.

Comisarii de la secția „S“ nu 
aruncă însă la coș stegulețul 
purtînd numele celor trei — ba. 
mai mult. întocmesc patru noi 
fișe provizorii. Trei fișe pentru 
numitii ' ' — •
Maaruf 
le im an si o însecncoro cu ea-

steguleț 
trei din

trimisă

Suleiman Beidun, 
Yafari. Abdulah Su-

du-se suspectati își suspend! 
temporar activitatea sau adop
tă cele mai stricte măsuri do 
acoperire.

Hazardul a vrut ca prima ști
re care să-i aducă în prim plan 
pe cei trei din Beirut să fia 
tot cargoul „Sainte Hâldne". 
Coca greoaie a bătrînului car
gou intra leneș în canalul ma
ritim al portului sudic Sete, 
aflat la circa o sută de mile la 
apus de Marsilia. Era în mal 
1954 și vasul aducea o prețioasă 
încărcătură de fructe din Ori
entul apropiat. Marinarii sa 
adunaseră la provă și priveau 
frumoasa panoramă a orașu
lui mediteranean, cu climă dul
ce. invadat de palmieri, lauri- 
eni, măslini și viță de vie. ale 
cărei plantații se întind pînă 
sus, spre vîrfurlle mereu acope
rite de nori albi ale muntelui 
Sainit-Clair. Din canalul maritim 
cargoul a intrat în canalul late
ral, ce duce la gară. Acolo, în 
gara maritimă1, cargoul avea 
să-și descarce prețioasa încărcă
tură. urmînd ca în alte cîteva 
zile să fie umplut cu balercî 
pîntecoase conținînd vin roșu.

Pentru cel care intră prima 
oară în portul Sete, priveliștea 
este unică, vestigiile trecutului 
am.es teci ndu-se 
ția luxuriantă 
modernă. Deși 
timpul celui de 
mondial, portul 
Did reconstruit, 
tiel «ale economice

aici cu vegeta
și arhitectura 
grav distrus In 
al doilea război 
Sete a fost ra- 

datorită pozi- 
favorabile

comerțului de import șl export. 
Firește, toate aceste amănunta 
nu îi preocupau pe marinarii 
adunați la provă după cum ni
meni din ei nu a remarcat că 
cargoul manevrează îrn drep
tul „cimitirului marin" în care 
se află înmormintat # marela 
poet francez Paul Valery, ori
ginar din Sete. Sase din mem
brii echipajului lui „Sainte He- 
l£ne" aveau cu totul alte griji 
în momentele acelea și priviri
le lor complice sb întretăiau în 
timp ce pe chei se apropiau cel 
din politia maritimă, medicul 
epidemiolog și vameșii pentru 
obișnuitul control ;la întoarce
rea din cursă lungă. Trecut to 
„listele negre" ale politiei șî 
vamei franceze, echipajul de 
pe „Sainte Helene" se bucura 
întotdeauna la întoarcerea din 
cursă de un tratament special, 
care consta dintr-un control ri
guros. adeseori prelungit pfină 
la percheziții corporale.

$i de data aceasta con troliu] a 
fost drastic dar ca și altă dată 
rezultatele n-au fost cele scon
tate. Echipajul de pe „Sainte 
Helene“ continua de doi ani să 
rămînă curat la flecare control 
vamal. Pe cînd controla ultima 
cabină a echipajului, șeful da 
tură ai vamei din Sete fu fra
pat de un amănunt. în timp ce 
discuta cu un marinat a fost 
nevoit să ducă mina la nas. 
Omul duhnea a usturoi și va
meșul își aminti subit că lucrul 
acesta se mai petrecuse de cî
teva ori în timpul controlului. 
A întors politicos capul, conti- 
nulnd discuția ca si cum nu 
«-ar fi întîmplat nimic. După 
ce fu semnat procesul-verbal al 
controlului de către comandan
tul cargoului, vameșul îl între
bă într-o doară pe

— Ați servit azi 
turoi ?

— Nu. dar de ce 
fu rînduT comandantului să se 
mire.

— A. nu-i decît o simplă cu- \ 
riozitate... Cîțiva dintre oame
nii dumitale miros a usturoi șl 
credeam că s-a servit o specia
litate condimentată...

In mintea șefuilui de tură d« 
la vamă răsărise un mare semn 
de întrebare. Găsi un pretext 
oarecare pentru a-1 retine o 
clipă pe comisarul de la poliția 
maritimă și îl împărtăși gîndul:

— Cîțiva oameni din echipaj 
miros a usturoi de te amețesc... 
Majoritatea drogurilor opiacea 
miros și ele a usturoi... Iar ce
lelalte droguri dacă nu miros a 
usturo| atunci duhnesc cumplit.-. 
Ce-ai face dumneata pentru a 
acoperi duhoarea drogului 
cuns ?

— Ag minca usturoi... 
Comisarul, prins da idee, 

cheamă pe doctor.
— Domnule doctor, găsiți 

pretext oarecare pentru 
controla în gît pe oamenii 
pe „Sainte H616ne“. Nu ne 
teresează dacă au gilcl sau 
ci numai să puneți un 
discret pe fișa celui caro mi
roase a usturoi...

căpitan :
Ia masă us-

întrebat! ?

as-

n
un 
a-i 
de

In- 
nu,

semn

ATANASIE TOMA

(VA URMA)

SERVICIUL
ANCHETE

firesc, necedînd „temperaturi- *. 
lor înalte- ale mediului, crea-
te de aplauze furibunde, de 
aprecieri și elogii. Un artist 
mare rămîne în conștiința 
contemporanilor dacă este du
blat și de nn om marp cum 
e cazul lui Enescu.

M-a emoționat adine vizita 
pe care am făcut-o. acum cît- 
va timp, în România, fie și 
numai pentru unicul fapt că 
maestrului Euescu îi este păs
trată o amintire pe măsura 
marilor sale caii ta ți artistice 
și umane, a geniului său. A- 
SOCiez cu plăcere întîlnirea 
mea de altădată, în decorul 
nocturn a unei mici gări pro
vinciale franceze, cu imaginea 
pe care am întîlnit-o la Bucu
rești Enescu, veșnic viu 
inima celor ce l-au iubit 
l-au glorificat peste hotare, 
mai cu seamă în patria 
recunoscătoare.

J- pentru huliganism Cum s-au 
, • petrecut lucrurile ? Dificil de 

* aflau Multele grade de alcool 
ce-și fac acum prezența prin 
vorba împleticită a ti nărui ui, 
prin ochii săi injectați, fixați 
straniu, îngreunează oarecum 
sarcina documentării asupra fe
lului in care s-au desfășurat 
faptele de pină la actul încri
minat de huliganism. Cert este 
că In tramvaiul 13. ne relatează 

• • plutonierul 
Z grup 
«• luat 

mă.
gice

*.

tate din Militari. Ioniță Cîrștea, 
<• paznic la Teatrul „C. I. Nottara", 
4, buna comportare în mijloacele 
<, de transport *
«‘

Gh. Popescu, 
tineri 

Pînă Ia

un 
s-au 
ur-

de patru
Ia bătaie.
grație intervenției ener- 

a pasagerilor, printre 
Merloi Constantin, munci-care

tor la Fabrica de produse lac-

te de primul său învățător, da 
cine mai e director la școala 
unde a buchisit prima dată po
veștile acelea moralizatoare din 
abecedar dar...

„Nu mai țin minte de ca 
m-am bătut în tramvai". Firesc. 
Ceasul căinței e colorat senti
mental, de aduceri, frumoase, 
aminte, de bunele intenții aban
donate in pragul minimei re
zistențe. în zi de salariu, cînd 
slab de înger intri cu primul 
necunoscut la un pahar de bere. 
(Și luminile colegilor de la tele
viziune trec indiferente peste 
fața tumefiată a acestui tinăr, 
pătrund în biroul șefului de tu
ră. Se filmează : un ofițer adus 
din altă echipă, fiind mal... te
legenic intra cu pași militărești, 
salută, așteaptă ca operatorul 
să-și schimbe poziția pentru un

trat s-a dovedit pînă la urmă 
ne justificată. Evident, nimeni 
n-a fost dezamăgit, mal ales că 
motivul are un singur apelativ : 
cinstea celor care au găsit a- 
ceastă casă de bani volantă. 
Cursa mașinii de miliție pe li
nia troleibuzului a fost între
ruptă printr-un mesaj primit 
prin radio-telefon : „obiectul 
găsit se află la capătul liniei41.

Incasatoarea Maria Albu de 
pe troleibuzul nr. 4273, turul 14, 
a înmînat servieta plutonierului 
Pîtea Vișan și acum „obiectul 
găsit" își așteaptă proprietarul. 
Peste cîteva minute, după în
cheierea procesului-verbăl. du
pă mulțumirile deloc formale, 
omul își putea continua dru
mul. Un amănunt care are o 
legătură cu acest caz relatat de

care vor si treacă cre£ndu-și 
un alibi moral : „cu o bere la 
Parcul Privighetorilor... cu per- 
ipective de însurătoare..." Pînă 
una, alta i se ia conducătorului 
auto o doză de sînge pentru a- 
naliză. Din vorbă în vorbă 
aflăm că a foșt vorba de cu to
tul altceva. Cîteva baterii, fra
pate, de vin la Pustnicul, pe 
care a crescut o tristă aventură 
amoroasă. Ne reîntoarcem pe 
platou. Echipa de filmare ne 
așteaptă cu vești „grase**. Ma
gazinul Confortul a devenit la 
cumpăna nopții un platou de 
filmare. Subiectul ? Oamenii 
cărînd mobilă, covoare persane 
etc. Cam așa s-ar fi întîmplat, 
probabil. aici dacă paznicul 

fi alertat organul de mi- 
Nu e greu să-ți imaginezi

cidere prin spînzuraro (ilnil< 
gasul : Bl de ani).

• 13 accidente de 
din care 1 accident 
1 mort ; 9 
ușoare ; 3 
ușoare.

• 32 de 
sancționați .. 
menzilor : 770 lei) ; 18 condu
cători auto avertizați.

• 5 minori raportați anterior 
ca dispăruți au fost găsiți la 
domiciliu.
• 3 activități preventive (una 

pe linie judiciară, una pe linia 
de circulație, una pe linie de 
pază și ordine).

• 3 ședințe educative pe teme 
de circulație cu elevi din școli
le de cultură generală. La liceul 
Matei Basarab s-a organizat un

accidente 
accidente

în 
Și 
Și 
sa

în comun a fost 
restabilită. Și acum ? Jeleriu 
Gh. stă în fața noastră și printre 
aburii de alcool își aduce amin
te că are în apropiere de Ro
man o mamă bătrînă și neaju
torată, că are o soră elevă la o 
școală profesională de croitorie 
căreia, pînă acum cîteva luni, îi 
trimitea lunar un mandat poș
tal cu o suită modestă din sala
riul său. Incet-încet buimăceala 
băuturii trece și-și aduce amin-

I

îcf

răniri 
avarii

circulai 
soldat ,4 
cu 
cu

autoconducători 
pe loc (valoarea a-

0 ZI, PASAGER
PE MAȘINA MILIȚIEI

contraplan și raportează. Cadrul 
se repetă de câteva ori pînă 
cînd se poate spune, că a fost 
„ca-n filme- Și ofițerul poate 
să plece acasă să-și continuie 
somnul).

i

I
I
I
I
I
I
I
I

JOHN WAYNE : Vă rog, hotărîți-vă, ori eu sînt cow-boy, ort 
voi sintefi cow-boy!...

i PICTURA

1) Pictor florentin (1266- 
1337) considerat prin am
ploarea viziunii <iale asupra 
lumii, prin căutările sale de 
volume si spații, unul din
tre creatorii de pictură mo
dernă — Pictor al școlii ita
liene al cărui geniu îl for
mează echilibru! dintre de
senul perfect, vivacitatea 
și justețea mișcărilor, ar
monia suverană a liniilor, 
coloritul de o infinită deli
catele 2) Supranumele lui 
Giovanni da Fiesole (Fra)
— 1387-1455 — cunoscut pic
tor toscan — Pictor neoim- 
presioniyt (Maximilian) mal 
nutin cunoscut. 3) Urs Graf
— Pastclist francez celebru 
prin portretele sale pline 
de viată și adevăr. 4) Pictor 
ale cărui tablouri, de un 
realism mistic, se caracte
rizează prin originalitate și 
îndrăzneală a desenului în

formelor. — Mae- 
im p re să • nis m u 1 □ l 

Eneseo — Butoi 
Edouard Manet. C) 
Pictor francez, sef 

neoclasice (1748- 
Diminutîv feminin.

■lungirea 
Itru al 
5) Udre* 
<re<) — 
Creez — 
al scolii 
1KS) —
7) A tipări — Pictor impre
sionist si rravor belgian cu 
viziuni 
înclinat
8) Pom 
pictor 
tat să obțină maximum 
intensitate si 
naturile sale 
te și peisaje 
calic ! 9) Ale 
Vestit pictor 
tarul secolelor
— Litere (fig.) — Pictor ita
lian autorul unor tablouri 
valoroase prin justele* com
poziției și colorit. 11) Mare 
krhitect grec (circa 68-12S)
— Mare pictor clasic ronsln.

VERTICAL
1) Pictor francez a cărui 

artă ..sintetică" este fonda
tă pe simplificarea desenu
lui și a culorii, pe căutarea 
unul stil decorativ monu
mental — In bagaj ! 2) Elev 
■1 iui David care s-a distins 
prin exactitatea observați
ei și puritatea liniei — Mă
tura cerului, 3) Orazîo Gen- 
illeschi — Slavă — Silabă 
din titlul unui film de Pierre 
Etaix. 4) Inghitltoare de să
bii — Pictor al lui Carol al 
IX-Iea. autor al unei „Flau
tist0. 5) Toulouse-Lautrec — 
Fetele anelor. 6) Ulei (de

adesea frimintate 
sure tonurile bogate, 
fructifer — Mare 

•landei care a da
de 

de vibrație in 
moarte, uortre- 
— Name ava- 

! — Unuia. II) 
spaniol la bo- 

xvni-xix

Lmport a lagi
■ exultat. T) Mare pictor ita
lian care i-a opus prin rea
lismul. viziunea si puterea 
stilului sân manierknnulul 
(1573-1G10). fi) Invirteli — 
Inimă de poet ! 9) In cont! 
— Pictor pastelist, gravor 
fi Mulptor impresionist 
fraaeei (1834-1917). 16) Ha
ugen gaios activ — Nicho
las Hilliard-Antonio Allegnl. 
!1) A polei — Marele maes
tro — Coapsă. 12) Zar — 
Pictor francez (1848-1916) ar
tist vizionar cu subiecte fan
tastice un simbolice — 
Cotă ! 13) Regele junglei — 
Pictor și miniaturist francez 
continuator al lui Jan van

TOMA MICH1NICI

IN UNELE CINEMATOGRAFE. CHIAR DIN CENTRU

Răsfoiesc registrul de ca
zuri, cronică fidelă a a- 

• cestui fel de evenimente 
de peste zi. Iată două ca

zuri Ia care simpla lor alătura
re este plină de încărcătură mo
rală. Ora trei și două zeci după- 
amiază (ora Ia care oamenii se 
întorc de obicei de la lucru) în 
curtea familiilor Preda Nicolae 
și Jirași Ion din str. Tazlău nr. 
18. Obiectul sesizării ? Spargere 
forțată de către necunoscuțl. 
Totul în casă e răvășit ca-n 
timpul mutărilor. O inventarie
re a lucrurilor îace posibilă 
stabilirea furtului : 500 lei. Cit 
de necunoscuti sînt autorii aces
tei spargeri ? „Trebuie să fie 
vorba de un puști — ne spune 
plutonierul major Dorin Mihai, 

urmele de la 
în praf 
obiectul 
de bani, 
fi mult 
obiecte- 

valoroase

Desen : NEAGU RADULESCU

în primul rînd 
laba piciorului rămasă 
prin stratificare, apoi 
furtului limitat la suma 
deși tentațiile puteau 
mai mari, raportînd la 
le de îmbrăcăminte 
care n-au fost furate. Vor fi re
pede prinși. Autorul sau auto
rii se află într-un cerc restrîns 
de bănuiți : printre copiii din 
cartier care au fugit de acasă. 
Nu e greu de stabilit14.

Dacă în dimineața aceleiași 
zile ați văzut o mașină a mili
ției strecurîndu-se cu viteză pe 
una dintre arterele Bucureștiu- 
lui, dacă ați fost — și mai mult 
— pasager în unul dintre trolei
buzele liniei 92 veți afla aici 
răspuns curiozității dv. Lucră
torul de miliție ‘care urca în 
fiecare troleibuz oprit între sta
ții era locotenentul Cornel Ca
limachi. iar civilul de lingă el 
dr. B. F. din Iași. Scopul aces
tei alerte cel puțin stranii ? Mo
bilul intervenției ? Doctorul, la 
coborîrea din troleibuz, uitase 
pe banchetă o servietă, cu acte
le personale și suma de 36 940 
lei, sumă cu care venise în Ca
pitală să-și procure un autotu
rism. Panica cetățeanului dis-

locotenentul Calimachi : tînărul 
medic, păgubit din neatenția sa 
pentru cîteva minute, se află în 
imediata perspectivă de căsăto
rie. Neatenție scuzabilă, deci, în 
acest ceas candid dinaintea că
sătoriei.

3i „Sectorul unu... sectorul 
doi... sectorul patru..." Un 

■ apel către toate sectoare
le prin teledispecerat : 

„fetița de II ani, Ecaterina A- 
ron din Fetești a fost găsită în 
Gara de Nord și se află la sec
torul trei". Va avea mătușa ei, 
Maria Dinu, inspirația să se a- 
dreseze vreunei secții de miliție 
căutîndu-și nepoata uitată în 
forfota mulțimii pe peronul Gă
rii de Nord ? Pun repede capăt 
curiozității mele solicitată pe o 
altă direcție. Cineva din echi
pa de filmare are o idee. De 
cineverite, cu... hoți. „Dom’le, 
ce-ar fi să postăm niște reflec
toare în puncte fixe în jurul 
casieriei de pe Armeneasca și 
cînd apare hoțul, hop și noi cu 
teleobiectul". Glumă, fantezie 
zeloasă ? Cert este însă că tele
fonul îi obligă să-și restructu
reze planul de filmare : magazi
nul Confortul, marele magazin 
de mobile și covoare, de toate 
accesoriile necesare unul cămin 
extraconfortabil a fost 
deschis de Corban Zamfir 
paza civilă contractuală, 
aici, într-un fel, drumurile 
noastre sînt pentru cîteva ore 
altele. In apropiere de Piața 
Scînteii un ..Moscvici 407“ a 
urcat cu podeaua pe un stîlp 
de beton. Sîntem, în cîteva mi
nute, la locul accidentului. Ma
șina readusă în poziția sa fi
rească e făcută armonică. Cîte
va pete de ăînge ne grăbesc 
spre spitalul de urgență. Respi
răm ușurați. Cei patru pasageri 
sînt în afara oricărui pericol. 
După un chef în patru — ei doi, 
măcelari la o unitate alimenta
ră, ele două, mamă și fiică (în 
lipsa capului familiei aflat — 
în detențiune) au făcut o plim
bare cu viteză exagerată sub 
viciul alcoolului, plimbare care 
era să se termine tragic, 
scăpat, practic, neatinși 
cu o sperietură zdravănă peste

groaza pe care o trăia respon
sabilul Gheorghe Rădulescu, a- 
dus noaptea de acasă, văzind că 
bunurile date lui spre adminis
trare ar fi putut face „picioare14. 
A încercat sentimente de spai
mă, de vis urît terminat însă 
cu o respirație adîncă de ușu
rare. „Totuși, e o glumă a tele
viziunii** — și-o fi spus gestio
narul nostru. Dar putea fi și 
altfel !

definitiv. cititorul 
cu prejudecata 
care a încer- 
urmărească re- 
din cele 24 de

găsit 
din 
De

Au 
dar

4 In defî.
înarmat

■ pomenită 
cat să ne 

latările noastre 
ore la 22 22 22 poate să nu fie 
întrutotul satisfăcut de „faptele” 
pe care i le oferim, cu privire 
la activitatea, într-o zi, a lu
crătorului de miliție. Dar. ca și 
în alte ocazii, tocmai în această 
„lipsă de fapte grave" stă sa
tisfacția oamenilor în uniforme 
albastre. Ei fac, dimpotrivă, 
totul ca apărarea averii obștești 
și a avutului personal al cetă
țenilor. a ocrotirii liniștii și bu
nei conviețuiri să nu capete o 
coloratură deosebită, spectacu
lară. să se evite cazurile grave.

De aceea, să mijlocim citito
rului lectura buletinului de e- 
venimente dintr-o zi obișnuită.

• 7 infracțiuni judiciare cu 
autori necunoscuți din care : 4 
furturi în dauna avutului obș
tesc (2 prin forțare și spargerea 
geamului și 2 prin chei potrivi
te), 1 furt de scuter Manet, pro
prietate personală ; 1 furt din
tr-o autodubă TV prin chei po
trivite ; 1 furt dintr-un vagon 
C.F.R. de 10 perechi de ciorapi 
în valoare de 147 lei.

• 6 infracțiuni de natură e- 
conomică : 2 furturi în paguba 
avutului obștesc cu prejudiciul 
recuperat ; 1 caz de prindere a 
unui turist străin care încerca 
să valorifice bijuterii de aur șl 
alte obiecte, găsindu-se asupra 
sa fiole și flacoane cu gerovital 
procurate pentru a fi scoase din 
țară ; 2 cazuri de înșelăciune,
dintre care unul cu privire la 
calitatea mărfurilor ; 1 caz de 
abuz în serviciu, 1 caz de sinu-

concurs „Cine frtie circul a ți o, 
cîștlgă". Au participat 350 do 
elevi.

Deci o „activitate variată-, în- 
tr-o zd obișnuită a miliției, caro 
cere si o pregătire complexă 
dar și specializată a lucrătoru
lui de aici. O zi la miliție pune 
lucrătorului enigme de rezol
vat, dar și aduce răspuns la e- 
cuațiile preluate spre rezolva
re din zilele trecute. Uneori șl 
din viha noastră, a candorii 
noastre. a naivității noastre. 
Dacă n-ar fi fost așa, munca a 
câtorva lucrători pe distanțe a 
cîteva zile pentru descoperirea 
unui escroc ar fi avut o altă 
destinație. Ion Aurel, care își 
alesese de circumstanță numele 
portarului echipei de fotbal Di
namo București, a escrocat 

credulitatea lui V. Șt., stu
dent la arhitectură, pe care l-a 
„stors" de 1 100 lei sub pretext 
că-i va aduce obiecte de îmbră
căminte din străinătate ; pe M. 
Eugenia, studdntă la I.E.F.S.. cu 
500 lei și bijuterii în valoare de 
1 700 lei pe motiv c-o va lua 
în... căsătorie ; pe S. Ioana, din 
comuna Slătioarele, județul Ar
geș, cu 1 000 lei, pe... barba a- 
celeiași promisiuni ; pe S. Șt, 
student la Politehnică, proml- 
țîndu-i o locuință în bloc nou 
etc. Toți s-au plîns la miliție. 
Escrocul a fost descoperit. Cre
dulii repuși în posesia avutului 
lor. E o situație în care alții 
nu mai pot intra, apelînd apoi 
la de șase ori doi ? Dezamăgi
rea cititorului nostru căruia 
i-am refuzat un reportaj palpi
tant, plin de suspensurl, va fi, 
sînt sigur, recompensată de cî
teva învățăminte. Căci colabo
rarea dintre lucrătorul de mili
ție și omul de pe stradă se 
poate realiza și prin a refuza 
celui certat cu cinstea posibili
tatea infracțiunii. Și atunci, 
fără îndoială, 22 22 22 va răs
punde reporterului care ar vrea, 
poate, o repetare a acestor rîn- 
duri. că în ultimele 24 de ore 
aici, la miliție, nu s-a mai re
marcat nimic deosebit.

Și ca o compensație nu vă va 
mai rămîne decît să reluați lec
tura palpitantelor romane po
lițiste.
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In cinstea celui de al X-lea Congres al P.C.R. 

ți a celei de a 25-a aniversări a Eliberării 

Succese ale minerilor 
și constructorilor din Rovinari

Plecarea la Moscova 

a delegației P. C. R. 
condusă de tovarășul 

Paul Niculescu-Mizil
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
TOVARĂȘULUI SECRETAR GENERAL 

NICOLAE CEAUȘESCU

Animați de dorința de a în
făptui in mod exemplar sarci
nile ce ne revin din istoricele 
hotărîri ale Congresului al 
IX-lea și ale Conferinței Na
ționale a partidului, privind 
dezvoltarea bazei energetice a 
țării, minerii și constructorii 
din bazinul carbonifer Rovi
nari au înscris în cinstea celui 
de-al X-lea Congres al parti
dului și a celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei, 
noi și importante succese.

A fost pusă in funcțiune cu 
cinci luni mai devreme carie
ra Girla, a cărei capacitate va 
fi de 2 200 mii tone/an. iar fn 
aceste zile au început probele 
tehnologice la cariera Tlsma- 
na cu 3 luni Înainte de ler- 
COMITETUL DE DIRECȚIE 

I. M. ROVINARI
COMITETUL SINDICATULUI

men, a cărei capacitate va fi 
de 3 400 mii tone/an.

De asemenea colectivul de 
muncă al întreprinderii rapor
tează depășirea sarcinilor de 
plan de la începutul anului, cu 
44 000 tone cărbune, 3 500 mii 
Iei beneficii, realizînd o pro
ductivitate fizică pe exploata
re la zi de 20 tone / post.

Raportind aceste realizări a- 
sigurăm Comitetul Central al 
partidului și pe dv. personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
minerii și constructorii din 
Rovinari vor munci cu elan șl 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru darea in funcțiune 
înainte de termen și a celorlal
te cariere, creînd astfel posibi
litatea depășirii planului pe 
acest an cu 100 000 tone lignit
COMITETUL DE PARTID

COMITETUL U.T.C.

Vineri dimineața a plecat la 
Moscova delegația P.C.R., con
dusă de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
pentru a participa la lucrările 
Comisiei pregătitoare a Consfă
tuirii internaționale a partidelor 
comuniste și muncitorești. Din 
delegație fac parte tovarășii Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășii Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Popescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar

al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
Hie Radulescu și Bujor Sion, șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., acti
viști de partid.

Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

★
în dimineața aceleiași zile, de

legația a sosit la Moscova. Pe> ae
roportul Sgremetievo, delegația a 
fost întîmpinată de I. V. Kapito
nov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
V. I. Stepakov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., G. A. Kiseliov, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., activiști ai C.C. al 
P.C.U.S.

Au fost prezenți Ion Ciobotaru, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al României la Moscova, și mem
bri ai ambasadei române.

CINE VA CĂLĂTORI
llf MEXIC?

DESPRE IDEALURI
(Urmare din pag. I)

TELEGRAMĂ
Tovarășii JANOS RADAR, prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar» PAL 
LOSONCZI, președintele Consiliului Prezidențial al Republi- 

Lcii Populare Ungare, și JENO FOCK, președintele guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, au transmis 
Mo telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
gheneral al Comitetului Central al Partidului Comunist Ro- 

■pAn, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
a Komănia și tovarășului ION GHEORGHE MAURER, pre

ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, in care se spune :

Tn numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial, al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, al întregului po
por ungar și al nostru personal, vă mulțumim cordial pentru 
salutul și urările de bine transînise cu prilejul celei de-a 
XXIV-a aniversări a eliberării patriei noastre.

Sperăm sincer că prietenia popoarelor noastre și colabo
rarea dintre țările noastre se vor dezvolta In continuare, 
spre binele cauzei socialismului șt păcii.

• ÎN CADRUL SCHIMBURI
LOR DE DELEGAȚI pe anul în 
curs dintre Asociația cineaștilor 
din România și Uniunea cineaș
tilor din U.R.S.S., au sosit în Ca- 
'jMă, la invitația A.C.I.N., Vasili 
/Bkian și Vitali Cetverikov, 
r^^ori la Studiourile de filme 
documentare din Moscova și 
Minsk.

în cadrul acestui schimb de ex
periență și documentare, cineaștii 
sovietici vor purta discuții cu ci
neaști români, vor prezenta o 
serie de filme documentare sovie
tice și vor viziona producții ro
mânești de scurt metraj.

ambasadei R. F. a Germaniei la 
București.

• CU PRILEJUL „zilei 
CULTURII BULGARE", amba
sadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, Cheorghi Bogdanov, a ofe
rit, vineri după-amiază, un coc
teil în saloanele ambasadei.

de locul In care ne aflăm. 
Și-atunci ?

Mi-am dat seama că Idea
lurile unei generații se ma
nifestă mai viu. mal con
cret, în condiții excepționale, 
atunci cind apare obligația de 
a apăra ceva, de a ocroti 
ceva, un ceva al tatnrara. 
foarte abstract pînă In mo
mentul acela, foarte vag, on 
cuvînt cu 
nesimțite 
brusc atît 
de concis 
i-ai putea 
putea atinge și pipăi ca pe-o 
Însuflețire.

Cu cuvintele „patrie*, „ța
ră". „libertate*. construiam 
propoziții simple și dezvol
tate la școala primară șl 
învățam gramatica limbii 
române pe ele folosinda-le 
în fel si chip. Libertatea nu 
mi-o puteam imagina nici
cum. iar patria însemna 
harta României, 
crescut de mult 
timp, dar 
cauza asia 
tr-o dată 
foarte intim șl foarte defi
nitiv realitatea acestor cavin- 
te. M-am imîlnit ca ele din 
nou, și prezenta lor era atit 
de densă șl de copleșitoare, 
că au devenit însuși temeiul 
felului meu de a exista. 
Cred că am avut în același 
timp conștiința lor și con
știința generației din care 
fac parte. A fost același 
moment în care cei din 
preajma mea au început să 
gîndească ca mine, clnd 
ne-aru dat seama eă ambi
ționăm la fel. că visăm la 
fel, că nutrim aceleași ldea-

sensul prelins pe 
si care devine 
de pregnant, atât 

șl de limpede eă 
atinge ființa, l-ai

lari. Rețin acele Împrejurări 
tn care mă simt la fel de 
bine pentm comportamentul 
prietenilor mei. ea pentru al 
mea fiuamL cind ambiția 
pro fes in nil noastre na se 
poale în nici un fel rupe de 
ambițiile politice și sociale, 
cind vorbim in numele 
nani erez cuprinzător. cind 
cuvintele lor, care pot la 
fel de bine oă fie si ale mele. 
Iuti dau atita bucurie, atita 
liniște și siguranță a conștiin
ței incit solidaritatea noas
tră devine na liant.

Cred că Idealismul este 
uu termen unt și de nuan
ță pejorativă. Dacă însă ne
cesitatea existenței într-o 
generație solidară, cu idea
lurile formulate foarte lim
pede. poale părea anon 
idealism, accent ca bucurie 
ii ■! tr atribuie epitetul. 
a*a In ghilimele cam e.

Victoria fotbaliștilor români, 
de la Lausanne a avut, cum era 
de așteptat, ample ecouri. A dă- 
rîmat iluzii și a aprins noi spe
ranțe. La ora actuală, clasamen
tul, partidele nejucate din aceas
tă grupă a preliminariilor C.M., 
oferă suficiente motive de re
flecții și speculații, uneori cir
cumspecte, alteori de-a dreptul 
bizare. Sa vedem de ce.

Printre spectatorii prezenți în 
tribunele stadionului olimpic din 
Lausanne s-a numărat, după cum 
se știe, și domnul Dan Gheor- 
ghiadis, antrenorul echipei na
ționale a Greciei. Pe terasa ho
telului, în scurtele plimbări de 
agrement pe străzile pline de ver
deață și flori ale orașului — sta
țiune de pe lacul Leman — ori 
în alte ocazii, antrenorul Gheor- 
ghiadis a ținut un permanent 
dialog cu ziariștii români pre
zenți la meciul de la Lausanne. 
Redăm, în cele ce urmează, cî- 
teva răspunsuri la întrebările 
puse.

— Ce părere aveți despre vic
toria fotbaliștilor români ți ce v-a 
impresionat mai mult in jocul 
lor ?

— Sincer să fiu, posibilitatea 
victoriei am prevăzut-o. De ce ? 
Pentru că jocul „acasă", terenul 
propriu a încetat să mai fie un 
atuu pentru gazde. Și pe măsu
ră ce timpul trece, el nu va mai 
constitui un impediment pentru 
echipa oaspete. Victoria elveție
nilor cu 2—0, în pofida portu
ghezilor, meciul nul de la A- 
tena, victoria echipei dv^ aici, la 
Lausanne, confirmă fără echivoc 
opinia mea. Cu toate acestea, 
rezultatul obținut de români în 
dauna principalilor favoriți pen-

In „Cupa Davis"

na 
am 
faarte

am 
între 

din

Sigur.
mare 
numai
Înțeles din 

prnfnnd.

Turneu în S.U.A al dirijorului
Mihai Brediceanu

Antrenorul echipei Greciei, adversara noastră din 16 noiembrie, 
DAN GHEORGHIADIS, comentează meciul de la Lausanne și face 

pronosticuri —

tru turneul final din Mexic este 
prestigios și el impune fotbalul 
românesc în circuitul marilor 
performanțe. Componenții echi
pei române au cîștigat pentru că 
au știut să joace mingea timp de 
90 de minute, după părerea mea, 
fără să strălucească prea mult. 
Au fost extrem de conștienți de 
tot ce au făcut în teren : au o- 
cupat foarte bine spațiul de joc, 
au avut suplețe și sistem în ac
țiunile ofensive, purtate în vite
ză, promptitudine la balon și, 
lucru remarcabil, au demonstrat 
un angajament total. Au făcut, 
de asemenea, un excelent joc de 
apărare, unde au strălucit Rădu- 
canu, Boc, Dan și Deleanu, cît 
a jucat, prin manevre abile, cla
re și dozate cu destul calm. A- 
ceasta a făcut ca adversarii lor, 
elvețienii, să fie privați mult timp 
de balon, ceea ce nu este nici
odată bine, să nu poată construi 
nimic la mijlocul terenului, a- 
vînd o defensivă dezechilibrată 
și să provoace contradicții Intre 
apărători, cum a fost atunci 
cînd s-a marcat golul, datorat, e- 
vident, șutului năpraznic al lui 
Tuf an — o revelație pentru 
mine.

— Scopul călătoriei dv. aici «e 
subînțelege. Din această per
spectivă, cărei echipe ti acordați 
șanse mai mari de calificare 
pentru turneul final din Mexic ?

— Sincer să fiu, după ce am 
realizat acel draw la Porto, spe
ram să merg cu băieții mei în 
Mexic. Dar golul de aici, mi-a 
stricat toate socotelile. Dintr-o 
echipă cu șanse diminuate, re-

e

prezentativa României a deve
nit și este, indiscutabil, la ora 
actuală, marea favorită. Ea mai 
are de susținut acasă, două par
tide. Dar să nu uităm ceea ce 
spuneam înainte, povestea cu „a- 
vantajul" terenului propriu. Dacă 
facem o retrospectivă a rezulta
telor din grupă, vom vedea că 
în nici o tabără nu sînt excluse 
speranțele, după cum în niciuna 
nu trebuie să se instaureze li
niștea. în această clipă, nu pot 
să vă indic un cîștigător sigur 
al seriei. După mine, seria este 
deschisă. Echipa Portugaliei 
poate răsturna orice calcule. 
I-am văzut și prevăd o partidă 
de luptă la București. La toam
nă, cei 7 jucători tineri intro
duși în meciul pe care l-au sus
ținut recent, la Porto, în compa
nia noastră, s-ar putea să do
rească cu ambiție marea consa
crare. Și pînă la toamnă cîștigă 
experiență, cresc, se maturizea
ză. Restul partidelor creează po
sibilități sensibil egale pentru 
toate participantele. Priviți cla
samentul și veți vedea că 
tuturor speranțe... Fiecare 
pă are de susținut cite 
partide : cine poate ști, 
care dintre echipe va fi 
rita zeiței Fortuna în ambele 
meciuri ? Apoi, să nu uităm că

oferă 
echi- 
două 

acum,
favo-

toate formațiile se află într-o 
continuă pregătire cu unicul soop 
de a reface terenul pierdut

— Ceea ce spuneți ne lasă să 
înțelegem că, în continuare, mi
zați pe o comportare bună a e- 
chipei pe care o antrenați ți că 
ea este una dintre pretendentele 
la calificare.

— Bineînțeles ! Avem de sus
ținut un meci acasă cu Elveția, 
iar în partida de Ia București, 
ultima în serie, care va decide 
totul, nu mă consider un învins.

— Pe ce vă bazați ? Poate aveți 
în vedere aportul unor jucători 
noi, printre care fi pe Domazos?

— Cu Domazos m-am împă
cat. Nu știu, însă, dacă-1 voi 
băga în echipă, pentru că este 
un jucător indiaciplinat. însă, 
pot să vă spun altceva : pentru 
meciul de la București ne vom 
pregăti foarte serios. înainte de 
această partidă vom întreprinde 
un turneu de 5 jocuri în Ame
rica de Sud. Vom continua pre
gătirea cu alte două partide în 
R. F. a Germaniei. în meciul de 
la Atena, băieții mei au avut 
trac. în cel de la Porto au de
monstrat c& nu mai au. Și știți 
doar cît de mult contează...

• SUB AUSPICIILE Comi
tetului pentru cultură și artă al 
municipiului București și Inspec
toratului școlar municipal, vineri 
dimineața s-a deschis la Liceul 
„Nicolae Bălcescu“ din Capitală 
expoziția de grafică „Copiii din 
Koln își prezintă orașul .

La vernisaj au participat func
ționari din instituții de artă și 
cultură, din Capitală, numeroși 
elevi. Au fost de față membri ai

• DIRIJORUL MIHAI BREDI
CEANU întreprinde cu aucces un 
turneu de concerte în America de 
aud. Răspunzînd invitației Orches
trei simfonice naționale din Rio 
de Janeiro, dirijorul român a con
dus doufi concerte ale acestei for
mații șl un concert al Orchestrei 
de cameră din același oraș. Pri
mele ecouri ale acestor manifes
tări muzicale consemnate de pre
sa brazlllanfi, printre care croni
cile apirute în „O Jornal", „Co- 
rrelo da Manha“, „Diario de No- 
ticlas-, elogiază arta dirijorului 
român.

Dirijorul Mihal Brediceanu ae 
află în prezent în Peru, unde, cu 
începere de la 30 mal, va da îm
preună cu Orchestra simfonică 
din Lima o serie de patru con
certe. în continuare, el a fost in
vitat să facă parte din juriul 
Concursului internațional de com
poziție șl harpă, organizat de U- 
nlveraltatea din Hartford — Sta
tul Connecticut (S.U.A.), Intre 14— 
24 Iunie.

„Cel mai bun 
cintec pionieresc 

al anului"
Ediția 1969 a concursului 

„Cel mai bun cintec pio- 
neresc al anului" desfășurat 
— sub egida Consiliului Na
țional al Organizației Pio
nierilor — în cadrul mani
festărilor dedicate aniver
sării unul pătrar de veac de 
la eliberarea patriei și a 
două decenii de activitate 
pionierească. s-a încheiat 
vineri prin decernarea a 
trei premii șl trei mențiuni

PREMIUL I a fost acor
dat clnteculuf „Pămînt le
gendar" pe muzica semnată 
de Alexandru PIeșea, textul 
apartinind Iui Ion Meitoiu.

PREMIUL II a fost atri
buit cînteeului „Fiii mîn- 
drei Românii- de Mircea 
Neagu iar PREMIUL III 
cinteculul „R&mnrea de ce- 
tioară" de Dumitru Vasi- 
lescu Liman.

In afara lucrărilor dis
tinse cu premii șl mențiuni, 
alte 26 de clntece selecțio
nate de juriu vor fi tipărite 
într-o culegere care va 
apare In Editura Didactică 
șl Pedagogică Înainte de în
ceperea următorului an 
școlar.

(Agerpres)

România, virtual

calificata in turul următor
Puținii spectatori, care au urmărit ieri dupl-amlazâ, pe terenul 

de pe str. fir. Staicovici partida de dublu dintre Țiriac — NAitase 
și israellenll Davidman — Fromin, din cadrul turului II a] „Cupei 
Davls" — zona europeană, clștlgatft cu 3—0 de reprezentanții noștri, 
au aplaudat In nenumărate rlndurl la scenă deschisă, măiestria, 
finețea, subtilitatea și precizia execuțiilor tehnice — atribute ce au 
generat jocul excelent realizat de români. In cele trei seturi Ti
riac șl Năstase (sincronizați aproape perfect) an etalat multe din 
frumusețile acestei discipline sportive, demonstrînd în același timp 
(nalta clasă de care dispun. Ei au realizat faze spectaculoase, pline 
de neprevăzut, au plasat mingea In cele mal dificile „puncte" pen
tru adversari, au salvat in extremis atacurile partenerilor de între
cere, Justiflcfnd prin evoluția lor aprecierile unanime de care se 
bucură „perechea" noastră In lumea tenisului mondial.

Davidman — șl echipierul său Froman s-au străduit, Insă rareori 
au reușit, să se apropie de valoarea primelor noastre două „rache
te". In urma victoriei de Ieri scorul general, după două ztle, fiind 
de 3—I, naționala Romănlel este virtuală cîștigâtoare a Intllnlril ți 
In același timp șl a dreptului de a participa In turul III al com
petiției. Ast&21, lnceplnd de la ora 15, ultimele jocuri ale lntîlnlrfi : 
Țiriac — Stabholtz șl Năstase — Davidman.

VIOREL PAUNESCU

Mîine. pe stadionul „Progresul"

Finala juniorilor rugbiști
Echipa de juniori care va 

cuceri titlul de campioană 
republicană la rugbi va fi 
cunoscută duminică după- 
amiază, pe stadionul Pro
gresul din Capitală. Forma
țiile „Grivița Roșie* (antre-(Agerpres)
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VASILE CABULEA

Vază din meciul de la Lausanne

FINISUL DINAINTEA...
STARTULUI

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 1) 
cietăți își găsesc o rezolvare 
In măsura în care este posibilă 
unitatea dintre aspirațiile ge
nerale ale orînduirii sociale și 
cele particulare, ale Indivizilor.

Problema, astfel pusă, cu vas
te implicații sociologice, etice 
ți filozofice, cere permanenta 
confruntare cu stadiul evolutiv 
al societății, cu măsura în care 
aceasta oferă individului acea 
„substanță umană" datorită că
reia el ae simte un element ac
tiv în procesul continuu de 
transformare a acestei societăți. 
Individul se afirmă mai întîi 
ca ființă socială, în relații cu 
ceilalți, antrenat într-un com
plex de situații menite să-1 ve
rifice aportul său, prin muncă, 
Ia dezvoltarea societății. Pe de 
altă parte, același individ nu 
apare ca un simplu număr ln- 
tr-0 schemă aprioric construită, 
ci se manifestă din plin cu in
teresele sale nemijlocite, care 
tind să coincidă tot mai mult 
cu cele ale societății. In acest 
mod, unitatea dintre cointeresa
rea materială și conștiința so
cială a individului poate fi pusă 
în termenii ei reali doar într-o 
societate lipsită de posibilitatea 
exploatării omului de către om 
— societatea socialistă.

în stabilirea funcției pe care o 
îndeplinește această unitate de
plină avem Ia îndemînă, ca un 
exemplu dintre cele mai eloc
vente, masiva participare a ge
nerației tinere, în acești ani, la 
construirea și desăvîrșirea so
cietății socialiste în patria noas
tră. A desprinde trăsătura nouă, 
firele de legătură atît de evi
dente care modifică conștiința 
socială a tînărului din zilele 
noastre, înseamnă a le condi
ționa pe acestea de înseși sco
purile majore ale societății 
noastre socialiste. Pentru că ge
nerația tlnără a epocii noastre 
este o generație a experiențelor 
cu destinație precisă, nehazar
date. care configurează marile 
deschideri către viitorul de care 
ne apropiem zl de zi. Eviden
țierea unității șl interdependen
ței firești dintre cointeresarea 
materială și conștiința socială 
în rîndul tinerei generații, In 
gcest context, are drept scop

relevarea mutațiilor care iurvin 
atît în viața materială, cit și în 
cea spirituală a societății noas
tre, prin activa participare a ti
neretului la edificarea ei.

Problemele pe care ni le pro
punem analizei sînt legate de 
Înțelegerea obiectivă șl istorică 
a raportului dintre cointeresa
rea materială și conștiința so
cială și de aplicațiile sale prac
tice, actuale, în ceea ce privește 
stabilirea legăturii dintre inte
resele personale șl cele ale în
tregii societăți în socialism, de 
verificarea nemijlocită, în pro
cesul muncii entuziaste a tinerei 
generații, a celor două aspecte 
ale vieții sociale, de semnifica
ția socială pozitivă rezultată din

în ciuda imposibilității de a 
întemeia pe baze reale principii 
de înaltă umanitate, diverși teo
reticieni din trecutul culturii au 
avansat ideea legăturii nece
sare între interesul personal și 
cel general. între binele obștesc 
și cel individual — considerau 
acești teoreticieni — trebuie 
existe o coincidență, o continuă 
legătura, ca o lege fundamen
tală a progresului social. Teore- 
tizind acest aspect, al unității 
între ceea ce reprezintă interes 
particular și interes general, de
pășind aistorLsmul predeceso
rilor săi, Marx nota : „Dacă in
teresul just înțeles constituie 
principiul oricărei morale, în
seamnă că trebuie »d tindem ca

credința că stabilirea așa-ziselor 
relații umane între exploatatori 
și exploatați ar fi în măsură să 
înlăture ceea ce, după ei, ar fi 
o „falsă problemă* — aceea a 
exploatării omului de către om.

O clarificare a modului în 
care trebuie pusă problema uni
tății dintre individ și societate, 
a conlucrării între aceste două 
realități, o aduce materialismul 
Istoric. Aplicarea obiectivă șl 
legică a principiului cointeresă
rii materiale presupune, în lu
mina principiilor materialismu
lui istoric, intervenția factoru
lui de conștiință, de natură su
biectivă, prin care se ajunge la 
corelarea tuturor condițiilor 
care concură la dezvoltarea con-

Aspirațiile epocii tale (I)
unitatea care se stabilește între- 
societate și individ, prin con
cordanța scopurilor generale cu 
cele individuale.

Desigur, înțelegerea obiectivă 
și istorică a raportului dintre 
cointeresarea materială și con
știința socială implică un proces 
de durată. Ea s-a înscris prin
tre cele mai semnificative pro
bleme care priveau societatea 
și individul. Multe din opțiunile, 
orientate în sensul individ-so- 
cietate se dizolvau în soluții 
care s-au dovedit iluzorii, soluții 
apelînd de regulă la maxima 
etică, a stabilirii unei armonii 
între individ și societate prin 
acceptarea unor principii etern 
valabile, dar imposibile vreo
dată de înfăptuit. Acel cunoscut 
îndemn al Iui Kant — de a 
acționa astfel îneît faptele tale 
să corespundă întotdeauna celor 
mai nobile sentimente ale uma
nității — nu putea fi urmat 
tocmai datorită faptului că so
cietatea în care a apărut era 
■dezbinată de contradicțiile de 
neîmpăcat dintre stăpîni și cel 
stăpîniți.

interesul particular al indivi
dului să coincidă cu interesul 
omenesc general". Intr-o astfel 
de analiză se oglindește unita
tea organică dintre general șl 
particular, dintre individ și so
cietate, privit și prin latura e- 
tică care îl însoțește în mod 
firesc. S-a văzut că, de-a lungul 
unor perioade istorice, interesul 
individual a fost condiționat de 
însăși existenta materială a so
cietății respective în care se 
manifestă. Deseori, el a fost le
gat de înțelegerea unor Idealuri 
sau, în cazul unor gînditori ca 
Bălcescu, de aspirațiile maselor, 
orientate împotriva unei mino
rități egoiste.

De atunci șl pînă la unii teo
reticieni occidentali de astăzi, 
care promovează Ideile unui 
,.pragmatism social* — în sensul 
anulării oricărui element de 
conștiință socială dacă el nu 
aduce un rezultat imediat — se 
menține o ruptură între scopu
rile generale ale societății și 
cele ale individului. Persistă, la 
susținătorii unor asemenea idei.

tlnuă a societății. Printr-un a- 
semenea mod de a înțelege a- 
ceastă corelare, tînăra genera
ție din țara noastră a desprins 
un sens istoric, de înaltă con
știință socială, din marile prefa
ceri sociale la care a participat 
și pe care, în parte, le-a înfăp
tuit. In dinamica confruntare 
dintre trecut șl prezent, dintre 
ceea ce se cerea depășit și ceea 
c« era necesar de înfăptuit, s-a 
verificat capacitatea tineretului 
nostru de a înțelege etapele is
torice prin care a trecut țara 
noastră în ultimul sfert de veac. 
Angajarea fermă, intervenția 
directă în marile probleme ale 
construcției economice, opțiunea 
pentru înalte idealuri de muncă 
care caracterizează generația 
tlnără a acestor ani devin1 tot 
atîtea mărturii semnificative 
ale gradului înalt de conștiință 
socială existent în rîndurile ti
neretului nostru.

O astfel de pledoarie nu vrea 
să pună totul în seama unui en
tuziasm cuceritor, a unei înari
pate porniri, care n-ar avea 
nici o legătură cu condiția ma-

terialfi, cu cointeresarea, în par
te, a fiecărui individ în munca 
și activitatea sa. Dimpotrivă, 
cele două aspecte ale vieții so
ciale sînt componente ale imul 
proces larg desfășurat, compo
nente care se intercondiționează. 
Posibilitatea ca ele să se afle 
într-o strînsă legătură derivă 
din însăși dialectica dezvoltării 
sociale, ca și înscrierea tot mai 
accentuată a interesului gene
ral pe linia de întîlnire cu cel 
al individului. Cointeresarea 
materială și conștiința socială 
lucrează — putem spune — una 
asupra celeilalte, se condițio
nează reciproc, fără să existe 
un decalaj imposibil de Înlă
turat Intre ele.

Stimulilor activității indivi
duale, printr-o cointeresare ma
terială adecvată, li se adaugă 
acel tonus social care face ca 
fiecare să simtă munca sa ca 
una care se efectuează în folo
sul său și, totodată, în cel al 
întregii societăți.

Ceea ce trebuie reținut, în 
această competiție a muncii 
productive și a conștiinței so
ciale, este creșterea gradului de 
maturitate a fiecărui individ în 
parte, deprinderea lui cu un 
mod propriu de a acționa cu 
demnitate în numele unor înalte 
idealuri. Evitîndu-se orice posi
bilitate de dispersie sau risipire 
a energiilot1, individul se simte 
antrenat într-un proces de mun
că față de care devine tot mai 
responsabil. înfăptuind în mod 
organizat activități multiple, 
dobîndind astfel aprecierile co
lectivului social din care face 
parte și ale întregii societăți.

în ceea ce privește posibilita
tea delimitării cointeresării ma
teriale față de conștiința socială, 
aceasta nu se poate face decît 
printr-o unilateralizare, prin- 
tr-o îngustare a forței de acțiu
ne reciprocă a celor două com
ponente în viața individului. De 
aceea, ele nu pot fi privite în 
mod izolat și nici reduse la un 
simplu numitor comun, deoare
ce se verifică treptat și succesiv 
în procesul istoric al muncii 
sociale, în activitatea practică 
transformatoare pe care o des
fășoară indivizii în cadrul unei 
Hocietățl.

I
I

I
I

I
I
I
1

nor T. Răduleacu) |i a Clu
bului aportiv școlar (antre
nor Cornel Munteanu) ae 
pregătesc, pentru aceaată 
mare finală, cu multă aten
ție, fiecare dorind, în mod 
firesc, să intre în posesia 
trofeului, într-atîta de mult 
rlvnit. In ultima etapă, șco
larii a-au întrebuințat se
rios pentru a-și adjudeca 
victoria, antrenorul lor ma
nifest! nd îngrijorare pentru 
finală. Grivițenli, la rîndul 
lor, au și el motive aă fie ne
mulțumiți după ultimul joe 
— destul de mediocru — fă
cut In fața Rulmentului din 
Bîrlad. Indiferent de slăbi
ciunile arătate de cele două 
formații, aîntem. totuși, con
vinși că duminică după-a
miază (ora 18,15) la fluierul 
arbitrului Tudorache “ 
rian. juniorii 
zenta dornici 
cunoștințele, 
Finala este un teat 
aaerfirii.

în deschidere, de 
17,00 — meciul dintre Școa
la sportivă nr. 2 (antrenor 
M. Luceacu) și „Rulmentul* 
Bîrlad (antrenor Călin 
rel), singura echipă din 
vincie care va decide 
parea locurilor 3 și 4.

Sperînd într-un spectacol 
rugbistic bun, într-o dispută 
sportivă, urăm finaliștilor 
mult succes !

F lo
se vor pre- 
aă-ți 

lă m
etaleze 
afirme, 
al con-

la ora

Vio- 
pro- 
ocu-

GABRIEL FLOREA

tara noastră se află personali
tăți de seamă ale forului inter
național al disciplinei. care 
Si-au mărturisit satisfacția 
pentru realizările noastre, au 
apreciat călduros eforturile or
ganizatorilor pentru crearea 
unor condiții optime de desfă
șurare a competiției. Domnul 
J. Hendersen, membru al 
Biroului regional european 
A. I.B.A., președintele comisi
ei tehnice, este îneîntat de 
competenta specialiștilor noș
tri ți șl-s manifestat convinge
rea că actuala ediție a ..euro
penelor" va cunoaște un nivel 
BUtWlor edițiilor precedente.

— In avanpremiera „europe
nelor* sfnt organizate cîteva 
aetlnnl pentru specialiști. Nu 
este lipsit de tnterea s& le des- 
luilm scopul... •

— Primele 2ile din progra
mul celei de-a XVIII-a ediții a 
Campionatelor europene de 
box sînt. într-adevâr. rezeirvate 
specialiștilor. In aceste zile are 
loc si examenul arbitrilor can
didați la ecusonul A.I.B.A. ce 
cuprinde și o „probă" practică 
pentru care va fi organizată în 
Sala Flor ease a o gală în ziua 
de 2fl mai. L® examen partici
pă din partea țârii noastre can
did ații : A. Risad, dr. C. 
raachlveflcu, ' P. MihalfL 
Șchiopu și M. Voiculescu.

— In box, mi] mult ca 
alte «porturi, arbitrajul a creat 
„probleme", deși Înaintea ori
căror întreceri au fost preconi
zate măsuri de anihilare a 
eestora, 
eronate, 
dată...

— Am _ _ __ ___
ediție va consemna un plus șl 
în ceea ce privește nota de 
sportivitate a... sportivilor si 
arbitrilor. Aceasta pentru că a 
fost stabilit un corp de 25 de 
arbitri dintre cei mai compe- 
tenti (printre aceștia se află și 
arbitrii români Chiriac. Boam- 
fă și Epureanu. Arbitrajul va fi 
supravegheat de un juriu in
ternational din care face parta 
și dl R.M. Russell, președintele

A.I.B.A. Competența cavaleri
lor ringului, a juriului interna
țional ne oferă în acest 
deplLne garanții.

sens

de
me-

Pa-
V.

In

a- 
respectiv a deciziilor 
părtinitoare. De asii

convingerea că actuala

— Unsprezece centuri 
campion european și 44 de 
dalii vor încununa eforturile a 
tot atîtla sportivi din peste 20(1 
competitori. Ce aspirații nutreș
te și ce șanse are In această di
ficilă competi|le „Unsprezece-
le" român ? în ceea ce ne pri
vește «intern îndreptățiți să
sperăm cel puțin In reeditarea 
performantei ediției de la Roma 
cind 6 boxeri români au urcat 
pe podium (N. Gljn, medalie de 
aur 1 C-tln ducă •— medalie de 
argint î I. Modosan, I. Covaci, 
Gh. Chivăr șl Ion Monea — 
medalii de bronz).

— Evident.' oricare dintre 
apar tivii sau specialiștii noștri 
dorește cu ardoare o compar- 
taire peste nivelul performantei 
de la Roma, Evoluăm acasă și 
speranțele iubitorilor de box 
din țara noastră sîint mult mai 
mari. Dar cine se poate hazar
da să facă promisiuni, pro
nosticuri ? Evoluția cît mai 
prestigioasă, dar mai ales cuce
rirea medaliilor de către re
prezentanții noștri trebuie pri
vite cu luciditate. Actuala edi
ție a europenelor“ nu consti
tuie pentru noi un obiectiv 
final ci o etapă în pregătirea 
pentru Olimpiada de la Miin- 
chen. Și puin etapă de pregăti
re trebuie înțeleasă o etapă 
de muncă Intensă, de căutări 
eficiente în alcătuirea unui Iot 
care să •încorporeze alături de 
boxeri experimentați elemente 
tinere. talentate. unsprezece 
boxeri compleți. capabili de 
mari performanțe. Cine dintre 
ei va urca pe podium ? Mihai 
Aurel sau Cuțov. T> urnit re seu 
sau Silberman. Monea sau Ale- 
xe ? Este foarte greu de anti
cipat. Știu însă că toți cei 11 
băieți ai noștri sînt animați de 
dorința fierbinte de a repre
zenta eu cinste culorile sportive 
ale patriei. Am încredere în ta
lentul lor, înnobilat prin munca 
proprie, prin munca antrenori
lor și Bpeciallștilar noștri.

PROGRAM COMPETIȚIONAL
SCRIMA : Etapa a ITI-a a Di vizi al A. Sala Recolta, «îmbată șl du

minică, de la orele 8,30.
RUGBY : Clubul sportiv școlar — Grivița Roșie, finala campiona

tului național de juniori. 8tadlonul Progresul, duminică de la orele 
10,15 : In deschidere, de la orele 17, Șc. sp. nr. 3 — Rulmentul Bîrlad 
(pentru locurile 3—1).

FOTBAL : PROGRESUL — F.C. Argeș, stadionul Republicii, dumi
nică de la orele 9,15 ; Dinamo București — U.T.A., stadionul Dinamo, 
duminică, orele 17,30.

TENIS : Tn „Cupa Davls“ România-lira el — Terenurile Progresul, 
sîmbătă, de la orele 15.

HANDBAL : Stadionul Tineretului — jocuri din divizia școlară 
între orele 0—14 ; 16,30 Politehnica București-Tractorul Brașov (cat. 
B masculin) ; 17,45 Universitatea București-Raflnăria Teleajen (cat. 
A masculin) ; teren Dinamo — ora 16 ; Progresul București-Voința 
Odorhei (cat. A feminin).

ATLETISM : „Circuitul P.T.T." la msrț, ediția a 24-a, cu partici
parea unor mărșăluitori de peste hotare. Duminică, lnceplnd de la 
orele 0,15, în fața Palatului telefoanelor.

JUDO • Rapid București-Spartak Budapesta. Potcoava Ktadionulul 
Gluleștl, duminică, de la orele 19,30.

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 21 

(etapa din 25 mai)

1. Ungaria —
Cehoslovacia I

2. Dinamo București —
U.T.A. 1

3. „U“ Cluj —
A.S.A. Tg. Mureș 1

4. Jiul — Steaua 1
5. Crișul — Petrolul 1
6. „U“ Craiova — Rapid x
7. Politehnica — Farul 1
8. Vagonul — Din. Be. 1
9. Dunărea — Portal 1

10. Progresul Brăila —
Oțelul 1

11. C.S.M. Reșița —
Poli. Timișoara 1

12. C.F.R. Timișoara —
Ind. sîrmel C. Turzll 1

13. Gaz metan —
Metalul Tr. Severin 1
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CONFRUNTĂRI INTRE 
CANDIDAȚII LA 

PREȘEDINȚIA FRANȚEI 
• Jacques Duhamel va sprijini candidatura 
lui Georges Pompidou • Sondajul opiaiai 
publice arată o scădere a voturilor perdra 

Alain Poher • Candidați! stingi!
înregistrează progrese

fcrara r Srxr> 'W'astzngSaal

Cu opt zile înaintea primului tur de scrou® jM 
prezidențiale in Franța, atenția principală a atai 
continuă să fie îndreptată spre confrnasarea 
premier Georges Fompidou f actualul pui! Miau 
Alain Poher.

Declarația lui Jacques Duha
mel, președintele grupului cen
trist din Adunarea Naționali ci 
va sprijini la apropiatele alegeri 
prezidențiale candidatura lui 
Georges Pompidou, a constituit 
o surpriză având u-se în vedere 
faptul că majoritatea ce&tri«ti]oe 
îl sprijină pe președintele interi
mar Alain Poher. Hotărirea bri 
Jacques Duhamel a fort insj de
zavuată de toți liderii — ci
și in primul riad d- Jrm L- 
canuet, piAedintel- Cîr.ti-iku 
democratic, ca de nu_-*a 
joritate a parIlrr.estar.lor ceo- 
triști din Adunarea șJ
din Senat.

Ultimul sondaj al Instituteaa 
francez al opiniei publice- pobfc- 
cat vineri dimineața h Paris de 
Ziarul „ FRANCE SOIR“. scoate 
In evidența o scădere a spri mn- 
lui acordat lai Alain Pches 
și o stabilitate a voturilor pentru 
Georges Pompidou. Această .Jo- 
tografie" a opiniei publice «ra
tă că numărul sprijinitorilor hri 
Alain Poher s-a redus de la 37 
la sută (la 12 mai) la 30 la sută 
(la 22 mai)- în timp ce Georges 
Pompidou oontinuă să se menți
nă în frunteycu 41 la sută. Progre
se înregistrează, de asemenea, 
candidații stîngii. Cu privire la 
cel de-al doilea tur de scrutin 
sondajul nu aduce nici o schim
bare. Dintre cei care an răspuns 
categoric la această întrebare 55 
la sută s-au declarat pentru Alain 
Poher, iar 45 la rută pentru 
Georges Pompidou.

In cadrul unei dezbateri orga
nizate de P.C. Francez. Jacques 
Duclos, candidatul P.CJ*. la ale
gerile prezidențiale, a răspuns la 
numeroase întrebări privind cul
tura, arta $i rolul intelectualului 
în societate. El s-a pronunțat
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PrvMerW brUatic a

Apropiat
Ciocniri între coman
douri ale organizației 

palestiniene 
de rezistența

BEIRUT — Presa libaneză de 
vineri informează despre acțiu
nea armatei care în ultimele 
două zile a blocat mișcările de 
trupe armate ale organizației 
palestiniene de rezistență „Al 
Saika“ ; operația s-a încheiat cu 
retrimiterea la bazele de plecare 
de pe teritoriul sirian a circa 500 
de membri ai comandourilor. 
La rîndul său, ziarul „L’O- 
RIENT“ anunță că în această 
săptămînă au avut loc ciocniri 
în jurul localității Rachaya Fak- 
har între diverse comandouri 
ale lui „Al Saika" situate pe te
ritoriul libanez și cele aparți- 
nînd aceleași organizații stabili
te în Siria ; corpurile victimelor 
au fost predate de către armata 
libaneză autorităților siriene, 
precizează cotidianul „LISSAN 
AL HAL" din Beirut. Un pur
tător de cuvînt oficial al autori
tăților libaneze a declarat că 
forțele de ordine nu au fost 
amestecate în aceste confruntări 
armate care au avut aspectul 
unor răfuieli între diferite gru
puri ale refugiaților palestinieni.

f

Portugalia — plat
forma republicană

hi —rrir— U-NTEMNlTlONAL HDUU» TWKKT. h

celei de a dana prMriaKÎ''. tatr-e
cello Ca etan o ■ ipecifieat ci n a^Bca •
fundamentele a fostei oi regia reiazariat. _Kle" — .Pefiția po
litica" —, care timp de 46 de aaâ a daMÎaat aspecte aa partea te 
interne portugheze, Eși va reatriage airihațSfe „pini la obEgațâa
normale pe care le are o astfel de poliție" fd^pă expresia proprie 
a premierului). In schimb, tcatiicțule pa Etice cele mai impor
tante ramîn în vigoare, ele absentând nemulțumirea marii ma
jorități a portughezilor care spenu într-«m ifîrpf al sal*T*ri-mu
lul. Dar astăzi, în scopul aceleeași „cooperări rasiale", tint trimiți 
în continuare tinerii în Ghuineea „portugheză '. Angola și Moian* 
bic, pentru a apăra interesele coloniale ale metropolei pe un teri
toriu de 20 de ori mai întina decât Portugalia. Reiese deci că 
schimbările promise în politica internă n-an survenit, iar politica 
colonială aduce doar o titulatură convențională (în cadrul relații
lor Portugaliei cu țările africane) in locul colonialimului discre
ditat.

DOINA TOPOR

car rtefaaa tn ccgoara 
b rrrfaferiirai cohmlui in

La 25 mai 1963. reuniunea șefilor de 
state și guverne din țării© africane, în
trunită în capitala Etiopiei, își încheia lu
crări e prin semnarea de către reprezen- 
ra.-tii celor 30 de state participante a 
unui document de înaltă semnificație : 
Carta Organizației Unitari: Africcne. Data 
creăni acestei organizații, ci cărei scop 
fire! este dezvoltarea colaborării și so::- 
dari+âte africane, ei —încrea deplinâ a 
coîoruaiismu ui, apărarea ți consolidarea 
I be^* și independenței popoarelor con- 
tiaentulw, a fost proc;arra*ă ți se sărbe- 
♦c-es*e ce atunci in îăecore an ca JLi a 
e irberârii Africii'.

Continent a! unor străvechi culturi. Africa 
a tos*, timp de secole, cî&pul de exerci
tare o kococ- ei ți asupriri co’onial ste, 
cere cj men‘-*iut nopoaree sale intr-o 
txfncă stare de îr'cpc*e'e economică ți 
socială. Jefuirea boger ar, exp'oatorea 
i cs^d de scrupule, comerțul cu sclavi, ex- 
♦er— ra-ea pooUc'iei întregi care se opu
nea og-es.L»n< — iată, ?n esență, realita
tea l'^cmcaâ a rrisnmu „civilizatorii" a 
eooci coLoaiale. Manie seisme ale isto
riei sece - J ’-«astru n-ou ocolit însă nici 
A<«<& Apatia sistemului socialist mon
aci, care a aerer—,;nct $i o schimbare a 
raoorfuk« de for® în lume, a crea* în 
Africa p’e—sete unui av-nt al mișcării 
ce eJ^erare ncronolă sî socială, care a 
fecvt ca berte continentului să se schimbe 
la mod radical în ultimele decenii.* Sub 

e a n ce în ca rr.ai puternice ala 
ocestei c-“a!e lupte de eliberare, mojo- 
rrtatea îffipereior coloniale s-cu prăbușit, 
făond loc tinerelor state africcne inde
pendente. Numai în cei țase ani care au 
trecut de la Conferința de la Addis-Abeba

I lor a crescut cu aproximativ 
zece. ndiclndu*se la circa 40, iar rolul lor 
se foce din ca In ce mai simțit in con-

Ziua 
eliberării 

Africii
certul internațional, în care reprezintă a- 
proape o treime. Astăzi, glasul Africii se 
face auzit cu putere oriunde este vorba 
de asuprire și discriminare, dominație co
loniala și dependenta. Căci, cu toate suc
cesele înregistrate, lupta Africii pentru de
plina sa eliberare nu a luat sfîrșit. Pu
ternice conclave colonialiste se mai men
țin încă în Angola, Mozambic și Guineea- 
Bîssau (ca să nu amintim decît posesiu- 
n le portugheze), iar discriminarea rasială 
face încă ravagii, ca politică de stat, în 
Africa de sud, Rhodesia și Namibia — 
aceasta din urmă ținută cu forja, în pofi
da legilor internaționale și a unei rezo
luții clare a O.N.U., sub „administrația* 
rasiștilor de la Pretoria.

Problemele care stau astăzi în fața con
tinentului african sînt încă deosebit de 
complexe si rezolvarea lor va necesita, 
desigur, eforturi de durată. Este yorba, 
pe de o parte, de lichidarea deplinâ a co
lonialismului, luptă în care sînt angajate 
numeroasele mișcări de eliberare națio
nală. Pe de altă parte, țările care s-au 
eliberat deja de sub dominația străină 
se află în plin proces de lichidare a sub
dezvoltării —- moștenire a regimurilor co

loniale — de consolidare a Independenței 
politice și economice, proces In care tre
buie soluționate probleme vitale ca eli
minarea dominației economice a monopo
lurilor occidentale, alfabetizarea și cultu
ralizarea maselor, crearea cadrelor de 
specialiști necesare economiei etc.

în sfîrșit, o ultimă problemă majoră se 
referă la lichidarea regimurilor rasiste 
reacționare din Africa de sud și Rhodesia, 
unde o infimă minoritate albă a acaparat 
puterea politică, supunînd marea majori
tate africană a populației unei crîncene 
discriminări rasiale. Lupta popoarelor 
Africii împotriva apartheid-ului cunoaște 
o amploare din ce în ce mai mare, fiind 
sprijinită de întreaga omenire progresistă. 
Popoarele Africii sînt conștiente de faptul 
că eliberarea deplinâ a continentului va 
triumfa abia atunci cînd ultimele regimuri 
coloniale și rasiste vor dispărea de pe 
pămîntul lor, cînd Namibia își va fi cu

cerit independența și înapoierea econo
mică va fi învinsă. Această conștiință de 
sine va face ca istoria sâ-și dea în cele 
din urmă verdictul.

Poporul român privește cu simpatie 
lupta de eliberare a popoarelor Africii 
pentru eliberarea lor de. sub dominația 
colonială și afirmarea ființei lor națio
nale și militează consecvent pentru dreptul 
tuturor popoarelor la dezvoltare de sine 
stătătoare și la progres social. România 
întreține relații de colaborare cu un mare 
număr de state independente africane, 
relații bazate pe stimă și încredere, ega
litate în drepturi și avantaj reciproc.

Cu ocazia „Zilei eliberării Africii*, po- 
fiorul și tineretul român urează popoare- 
or continentului african noi succese în 

lupta lor pentru libertate națională și pro
gres social.

BAZIL ȘTEFAN

„Apollo-T și a încheiat 
cu succes misiunea principală
• „SNOOPY* S-A APROPIAT LA 15 000 M. DE LUNA • LOCUL 
DE ASELENIZARE ESTE ARGILOS, UMED SI FOARTE NETED
• UN INCIDENT NEPREVĂZUT DEPĂȘIT CU SINGE RECE

HOUSTON. — După recupla- 
rea modulului lunar cu cabina 
de comanda a navei spațiale 
ApoDo-10 la ora 04,51 (ora 
Bucure; ti ului) și transportarea e- 
chipammtului din modul în ca
bină, Thomas Stafford și 
Eugene Cernan s-au alăturat co
legului lor, John Young. Astro- 
nautii au efectuat apoi manevre
le de înscriere a modulului pe a 
orbita aolariL Ladora 7.40. astm- 
nauîii și-an hiat rămas bun de 
la _Soc*Dțr\“ — mednhzl L;r^r—« 
peritind cu triste** cum frazilul

-it: .~ar'*. c*r* i-a prLri-î* pini 
in ’' rO? m de CE^ratiața

- «kiriooaî ta «M»
L-j c^a SOX echipatul s-a 

c«at_ rrmtad ci trezit h 
Ota 17.OT. .Vtif?’. <-a Încheiat 
cea mai crea zi de zbor a na- 

-rei ^Apo’ L-HT.
In cursul celor opt ore «i ju- 

mitate, cit modulul lunar a evo
luat pe o orbită autonomă in ju
rul Lunii, cu viteza de 6 mii km 
pe oră, apropiindu-se de supra
fața s^ielitulni natural al Pa- 
mintnlui pînă Ia 15 000 m, as- 
trouautii au demonstrat că acest 
vehicul va putea fi utilizat în 
condiții bune pentru aseleniza
rea previzută si aibă loc la 20 
iulie.

In cursul celor 6 minute, timp 
ta care modulul a trecut deasu
pra zonei de aselenizare, astro- 
nauții an transmis unele carac
teristici ale acestuia. Terenul, de 
formă ovală, are lungimea da 
14 km ți lățimea de 8 km. El

K. D. GERMANA. Blocuri noi de locuințe la Magdeburg

este situat la estul părții cen
trale a Lunii, pe „țărmul Mării 
Liniștii". „Este înconjurat de 
blocuri uriașe de piatră", arăta 
Stafford. In cursul celei de-a 
doua coborîri, astronauții au 
completat descrierile anterioare. 
„Coborâm deasupra locului. Sînt 
o mulțime de cratere. Totuși su
prafața lui este foarte netedă. 
Cu excepția craterelor mai mari 
el seamănă cu un teren argilos 
umed. Arată mult mai neted de
cît se vede în fotografii.

In legătură cn posibilitățile 
de aselenizare ale modulului Ei- 
nir pe an «?roenc® teren, la 
centrul spațill din Houston <-a 
pi ec î za ti după Drimirea descrie
rilor făcute de astronauți, ci 
riscurile sînt minime.

Prima apropiere a omului de 
Lună pînă la distanța de 
15 000 m a fost astfel încununa
tă de succes, dar nu a decurs 
fără incidente. în timpul celei 
de-a doua apropieri a modulu
lui de suprafața Seleneî, la ora 
01,43 (ora Bucureștiului), în mo
mentul cînd echipajul a aprins 
motorul de propulsare al etaju
lui inferior al modulului pentru 
a-1 detașa de etajul superior, 
acesta din urmă a început să vi
breze puternic. Timp de cîteva 
minute. între astronauții Thomas 
Stafford, Eugene Ceman, aflați 
la bordul modulului, John 
Young, aflat în cabina, și cen
trul spatial din Houston s-a des
fășurat un febril dialog. Numai 
datorita calmului și sîngelui rece 
al lui Thomas Stafford, care a 
preluat comanda manuală a mo
dulului și a reușit să înlăture 
vibrațiile, s-a putut evita o ca
tastrofă. Mai tîrziu, la centrul 
spațial din Houston s-a anunțat 
că vibrațiile s-au datorat faptu
lui că sistemul de orientare a 
modulului nu a fost repoziționat.

S-au înregistrat, de asemenea, 
unele dificultăți în realizarea 
legăturilor radio directe între 
modul și centrul spatial din 
Houston. După cît se pare, an
tenele modulului n-au fost su
ficient de sensibile și puternice 
pentru a asigura o legătură au
tonomă bună cu Pămîntul din 
imediata apropiere a suprafeței 
Lunii.

Cu toate dificultățile întâmpi
nate, comportarea astronauților 
a fost exemplară, iar misiunea de 
zbor a navei a fost executată în 
întregime.

ARGENTINA. Vedere a Uzinal fiderurgica „Zapla" din pro
vincia Juijuy

Dezbaterile din Comitetul

celor 18 state
GENEVA. — Corespondentul 

Agerpres* Horia Liman, transmi
te : Luînd cuvîntul în ședința de 
vineri a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, șefa de
legației suedeze, Alva Myrdal s-a 
referit, pe larg, la necesitatea în
cheierii unui acord în vederea in
terzicerii exploziilor nucleare sub
terane. Ambasadorul canadian, 
George Ignatieff a prezentat, a- 
poi, un document de lucru prin 
care se cere interzicerea comple
tă a exploziilor nucleare, și se su
gerează adoptarea unor măsuri 
menite să introducă un sistem 
internațional de înregistrări seis
mice. Reprezentantul Statelor U- 
nite, Adrian Fisher, a afirmat, fă- 
cînd bilanțul activităților comite
tului, că delegația sa consideră ca 
prioritară problema încheierii u- 
nui acord internațional care să 
interzică folosirea și amplasarea 
armelor nucleare și de distrugere 
în masa pe fundul marin.

Șeful delegației sovietice, A. A. 
Roșcin> a subliniat că după pă
rerea sa trebuie să se acorde o 
mai mare importanță măsurilor 
de dezarmare care ar putea duce 
la realizarea dezarmării generai©

șl totale în cadrul căreia dezar
marea nucleară trebuie să ocup© 
un loc de prim ordin.

Luînd cuvîntul în încheiere, 
șeful delegației indiene, A. Hu
sain, a arătat că problema explo

ziilor nucleare în scopuri pașnice 
trebuie tratată într-un document 
internațional separat și că în nici 
un caz un astfel de document nu 
ar trebui să adîncească decalajul 
existent și să consfințească mono
polul țărilor nucleare în domeniul 
folosirii în scopuri pașnice a 
energiei atomice.

• Propunerea de pace în zece 
puncte a Frontului Național da 
Eliberare din Vietnamul de sud 
este bazată pe respectarea drep
turilor poporului vietnamez și co
respunde în întregime Acordurilor 
de la Geneva din 1954 cu privire 
la Vietnam, se spune într-o de
clarați® a Confederației Interna
ționale a Sindicatelor Arabe, trans
misă de agenția M.E.N. Oamenii 
muncii arabi, menționează decla
rația, își exprimă solidaritatea lor 
deplină cu poporul vietnamez 
în lupta sa dreapta pentru pac», 
libertate și democrație.

I

Salidaritate ci studenții
rhidesieni

• UNIUNEA NAȚIONALA a 
StvdcBțiter din Ghana a dat pu- 
Mieității • declarație de solida
ritate tw studenții rhodesieni 
care luptă împotriva noii „con- 
a«itații" pe care regimul Iul 
Saiith încearcă să o impună în 
țară- Această „constituție", se 
subliniază în deslțrație, nu re
prezintă decît o manevră care 
urmărește să permanentizeze 
dominația minorității albe din 
Eh©d caia.

• LA OTTAWA s-a anunțat 
adaptarea unui nou regim de 
acordare a azilului politic mi
litarilor în termen din S.U.A., 
care, refuzînd să satisfacă acest 
serviciu, ae refugiază în Canada.

• O COLABORARE LAR- 
GITA în domeniul producției 
alimentare a fost tema celei 
de-a 11-a ședințe a Comi
siei Permanente C.A.ER. 
pentru industria alimentară, 
care s-a desfășurat timp de 
șapte zile la Potsdam. Comi
sia a acordat o mare atenție 
realizării hotărârilor celei 
de-a 23-a sesiuni C.A.E.R. Ea 
a discutat probleme referi
toare la coordonarea planuri
lor de dezvoltare a industriei 
alimentare în țările membre 
ale C.A.E.R. pe perioada 
1971—1975 și a stabilit un 
program de colaborare și 
cooperare în domeniul unor 
noi cercetări pentru perfec
ționarea tehnicii și tehnolo
gici producției.

• LA INVITAȚIA conducerii 
unor universități italiene, acad, 
prof. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republicii 
Socialiste România, a ținui un 
ciclu de conferințe consacrate 
dezvoltării matematicii. La uni
versitățile din Palermo și Mes
sina (Sicilia), iar la institutul de 
matematică al Universității din 
Roma, acad. Miron Nicolescu a 
împărtășit specialiștilor din ex
periența sa în domeniul cerce
tării matematicii, trezind un viu 
interes în rîndurile celor pre- 
zenți.

Expoziție franceză la Pekin
• LA 23 MAI Ia Palatul ex

pozițiilor din Pekin s-a des
chis expoziția fuanceză de ma
șini unelte și utilaje pentru lu
crări publice. Au fost prezențl 
L. I. Cian, adjunct al ministru

lui comerțului exterior. Tzla 
Shi. vicepreședinte al Comite
tului pentru promovarea co
merțului internațional și alte 
persoane oficiale chineze. Au 
participat, de asemenea, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acre
ditau la Pekin.

Farfurii zburătoare s-au 
„instalat** pe iarbă...

« FERMIERUL Leo Paul 
Chaput, soția și cei opt copii pe

care îi au declară că pe proprie
tatea lor aflată la 160 km nord 
de Ottawa au aterizat niște... 
farfurii zburătoare. Straniii© 
mașini au apărut de cîteva ori 
la rînd și s-au „instalat" pe 
Iarbă. Paul Chaput a arătat re
porterilor veniți la fața locului 
trei zone circulare în care iarba 
era pîrjolită. Aceste zone aveau 
diametrul de 8’ metri și adîn- 
cimea de 0,3 metri și arătau ca 
și cum în locul respectiv s-ar 
fi aflat un obiect cu mal multe 
picioare.

Oamenii de știință 
sovietici acționează 
în cîteva direcții in 
vederea realizării 
unei mai mari longe
vități a sistemelor de 
funcționare a stații
lor cosmice, relevă 
într-un articol publi
cat în ziarul „PRAV
DA" omul de știință 
V. Andrianov. Auto

rul subliniază că în 
prezent stațiile auto
mate își încetează 
activitatea cu mult 
înaintea lansării 41- 
tora, ceea ce face să 
nu existe legătură 
între diferite expe
riențe, pierzîndu-se o 
serie de date utile. 
Constructorii caută 
în prezent să prelun
gească „viața** a cît

mai multe aparate. 
Nu încape îndoială, 
scrie Andrianov, că 
cea mai mare parte 
a cercetărilor în U- 
nivers vo*- fi reali
zate de laDoratoare 
automate, deoarece 
posibilitățile vieții o- 
muluî timp mai scurt 
sau mal îndelungat 
pe alte planete nu 
sînt încă cunoscute.
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