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COORDONATELE GEOGRAFICE
• ÎNTREPRINDEREA „STEAUA ROȘIE" DIN ZALĂU confine în ea un paradox : la o producție anuală 

în valoare de 89 milioane lei, din care o parte este exportată în 12 tari, la un personal de aproape 
2 000 de salariați, NU EXISTĂ NICI UN INGI NER. Ca dovadă, însuși directorul este tehnician.

• In județul Sălaj sînt 99 de cooperative agricole de producție. Deci, 99 de președinți, din care : 7
cu studii superioare ; 8 cu școli profesionale sau medii ; 89 absolvenți a 7 clase elementare ; 15
eu școala elementară neterminată.

Tot în C.A.P., din 99 de contabili princi pali doar 8 au studii medii.
• In școlile județului, 59 la sută din totalul cadre tor didactice angajate nu au calificare și studii

necesare. 884 DE POSTURI SÎNT VACANTE.

IN BATALIA RECOLTEI

De Ziua
petrolistului

MOREM 
a doua
viafă a 

unui oraș
Orașul Moreni are un nume 

de rezonanță în istoria agi
tată a petrolului românesc, 
un nume care, chiar dacă nu 
s-a bucurat de circulația in
tensă a acelor nume menite 
să împăienjenească auzul, 
privirile și imaginația căută
torilor de aur — Klondike sau 
Dawson City —, a semnificat 
cu adevărat aur, un altfel de 
aur, vîscos, întunecat și infla
mabil, și, timp de cîteva de
cenii, și-a impus supremația 
fără teama de a avea rival. 
Răsfoiți o colecție de ziare 
din deceniul care a premers 
izbucnirii primului război 
mondial, sau o colecție a pre
sei dintre cele două războaie 
mondiale, și veți întîlni acest 
nume fără a-l căuta prea mult, 
fără să fiți nevoiți să întoar
ceți prea multe pagini. Intîia 
pagină a tuturor cotidienelor 
țării și, uneori, nu numai ale 
celor din tară, îi era rezervată 
prin excelență, cu prioritate. 
Și veți înțelege de ce, acum, 
în pretjma Zilei petrolistului, 
avînd de ales între atîtea zone 
petroliere ale țării, dintre care 
foarte multe noi, am preferat 
să-mi îndrept pașii spre acest 
leagăn al industriei extractive 
românești, spre văile care, fie 
că se numesc a Pîrscovului, 
fie că s-au numit a Plîngerii, 
au obliterat cu numele lor, 
repetate cu o insistență obse
dantă, conștiința unei gene
rații.

Nu știu cum arăta orășelul 
în deceniile în care soarta 
bogățiilor din adîncul subsolu
lui românesc se hotăra la bur
sele marilor metropole ale Eu
ropei, de către acționari care 
nici nu prea știau în ce colț 
al continentului se afla Ro
mânia. Cărțile poștale ilustrate 

• ale timpului — inginerul a- 
merican F. Luffkin, de pildă, 
de la „Standard Oii’, avea ce 
trimite familiei 1... — prefe
rau imaginii ca atare a așeză
rii sondorilor imaginea relativ 
fastuoasă a dealurilor din a- 
propiere, sau pe cea a văilor 
amintite mai sus, sau. atunci 
cînd era cazul, a flăcărilor 
gigantice — cine n-a auzit 
de flacăra de la Moreni ?... — 
care mistuiau cu violență te
zaurul răvășit al adîncului. In 
schimb, vă pot oferi imagi
nea de astăzi a orășelului care 
— ciudat, dar de ce să n-o 
spunem ? — nu mai este 
suprasolicitat de pana repor
terilor.

MIHAI PELIN

(Continuare în pag. a III-a)

simbol 
sufletesc

unui

Acestea sînt doar cîteva ci
fre care atestă criza acu
tă de specialiști a jude

țului Sălaj. Dar în ciuda aces
tor „parametri ai competenței" 
care nu pot satisface nici cele 
mai modeste cerințe, județul 
Sălaj ne-a apărut ca un județ 
tînăr, în plină înflorire. Cu 
prețul unor mari eforturi, dînd 
dovadă uneori de o înaltă pu
tere de muncă și de sacrificiu, 
mii și mii de oameni — dintre 
care numeroși tineri — se stră
duiesc să urce județul lor pe 
treptele civilizației și progresu
lui. Am întîinit la Zalău, la 
Jibou, la Șimleul Silvaniei, în

comunele pe care le-am vizitat 
o atmosferă de entuziasm cre
ator, mîndria oamenilor de a 
participa, de a-și lega viața de 
destinul nou al acestor •melea
guri.

Dar entuziasmul începutului 
se cere acum conjugat cu com
petența unor oameni bine pre
gătiți, cu hărnicia, experiența, 
inteligenta specialiștilor în toa
te domeniile ’de activitate. Irf- 
vestiția materială trebuie du- 
blertă de investiție umană. De

VIORICA DIACONESCU

(Continuare în pag. a VII-a)

Fotografia : ION CUCU

Sînt multipli factorii care contribuie la realizarea unui semănat de calitate — prima verigă în lanțul de măsuri agrotehnice de
terminante pentru producție. Pregătirea terenului prin lucrări re petate, încorporarea în sol a dozelor de îngrășăminte, folosirea 
la semănat numai a semințelor de foarte bună calitate, și apoi, semănatul propriu-zis cu respectarea densității la hectar, a adîn- 

. cimli etc. etc. Toate acestea sînt cuprinse în programul de lucru al acestor zile, sînt cerințe, de la care bunii gospodari știu că nu 
trebuie să facă abstracție indiferent de situație... „Noi, ne spunea inginerul Ion Iordăchescu, de la cooperativa din Leordeni. 
am pornit de la principiul de a nu semăna nici o palmă de Ioc dacă într-un fel sau altul avem dubiu asupra calității. Pentru că 
toamna e secetoasă iar noi ne-am prevăzut ca 60 la sută din cultura griului să urmeze după porumb, ne-am luat o rezervă în 

, ce privește fitfnuj tie lucru prin 'eliberare# tractoarelor de' la toate celelalte lucrări, prin organizarea de schimburi prelungi
te. De asemenea, la recoltatul porumbului am început cu suprafețele ce vor fi Insămințate. Procedînd așa am ciștigat pe toate 
planurile : mîine (sîmbătă n.a.) vom încheia semănatul, recepțio nat pe întreaga suprafață numai cu calificativul de „foarte bine".

(CITIȚI TN PAG. A III-A ALTE AMĂNUNTE DIN RAIDUL NOSTRU IN JUDEȚUL ARGEȘ).

ANGAJAMENTELE ORGANIZAȚIILOR U. T. C. 
ÎN CONFRUNTAREA CU REALITATEA ;

Brigada ) „Scinteii 

tineitețCilajE'' - .
.S-r: ■:

• N. ARSENIE 
Rjw. M. TACCIU

......

• GH. GHIDRIGAN
• C. CIOBOATĂ - 
TRANSMITEDE CE ORGANIZAȚIA

DE LA U. U. P. TÎRGOVIȘTE ESTE
(pentru Comitetul județean Dîmbovița al U. T. CJ

UN „CĂLCil AL LUI ACHILE" ?
MOTTO : „Vom intensifica eforturile pentru mobilizarea întregii mase de tineri 

la realizarea exemplară a sarcinilor de pro ducție, vom iniția cu mai multă consecven 
ță acțiuni specifice pentru antrenarea tine retului la folosirea integralăi a timpului de 
lucru, ridicarea calității produselor, econo misirea materiilor prime șl a materialelor, 
reducerea consumurilor de metal, la creșterea eficienței întregii activități a între
prinderilor".

(Din Răspunsul organizației județene Dîmbovița a U.T.C. la Chemarea orga
nizațiilor Prahova și Teleorman).

• Două inițiative ale organi
zației U.T.C. de la „Steaua e- 
lectrică" Fieni. Două sugestii 
îmbrățișate de conducerea în
treprinderii și care dau astăzi 
temeiuri concrete aprecierilor 
de care se bucură tinerii aici : 
Prima : „Fișe de consum spe
cific" se întocmeau și înainte. 
Nu însă pentru fiecare munci
tor, ceea ce avea urmări ușor 
de bănuit. Risipitorii rămîneau 
în anonimat. Controlul concret, 
controlul personal este acum 
posibil. Organizația U.T.C. și-a 
propus să urmărească consumul . 
pe fiecare tînăr în parte — și 
o face ! Chiar dacă economiile

rezultate nu se măsoară în 
tone, valoarea lor este consi
derabilă. Se lucrează cu wol
fram, molibden, valută... „Foa
ia volantă" este cea de-a doua 
idee. Preluată de comitetul de 
direcție, ea este unul din mij
loacele cele mai influente în 
ținerea la curent a tinerilor și 
nu numai a lor, cu noutățile 
tehnico-științifice și, îndeosebi, 
cu cele strîns legate de înnoirile 
tehnologice care survin în viața 
întreprinderii.

• Povestește secretarul orga
nizației U.T.C. de la Uzina me
canică Moreni. MIRCEA CRĂ
CIUN :

„Unsprezece aveam, unspreze
ce tineri care ne dădeau bătaie 
de cap. Nu numai că erau me
reu sub normă, dar parcă nici 
nu voiau să încerce și ei, o 
dată, să iasă în rînd cu cei
lalți. Ne-am mobilizat cu toții, 
i-am urmărit zi de zi, și nu 
numai la fabrică, ci chiar după 
erele de program, că multe din

(Continuare în pag. a lll-a)

Onorarea obligațiilor contractuale

O îndatorire
ce nu suportă
tergiversări

Prin caracterul lor de angaja
mente ferme — atît teoretic cît 
și practic constituind o bază 
pentru dezvoltarea și întărirea 
agriculturii cooperatiste (prețuri 
sigure, deci venituri substanțiale 
și eșalonat asigurate) și pentru 
satisfacerea nevoilor societății — 
contractele devin obligații ce se 
cer onorate cu maximă prompti
tudine. Raidul întreprins zilele 
trecute ne-a dovedit că în foarte 
multe dintre cooperativele agri
cole transportul în baze a canti
tăților de porumb contractate se 
efectuează intens. La Izbiceni, 
în sudul județului Olt, de pildă, 
în cîmp, în mijlocul lanului de' 
porumb, ziua și noaptea funcțio
nează cinci batoze pentru bătu
tul știuleților ; totodată, șase din
tre autocamioanele cooperativei, 
deservite de șoferi ce lucrează în 
două schimburi, transportă obli
gațiile către stat la baza Cora
bia, 1 530 de tone în total. „Pro
ducția e bună, ne spune tovară
șul GH. ZARCU, președintele 
cooperativei. Întreaga suprafață 
de aproape 1500 hectare culti
vată cu porumb fiind irigată, 
realizăm o medie de peste șase 
mii de kilograme la hectar. Cu

scopul de a reduce pe cît posibil 
drumurile inutile ale atelajelor și 
autocamioanelor, dar și cu gîndul 
Ia ciocălăi, prin care rezolvăm o 
parte din nevoile de combustibil 
ale membrilor cooperatori, con
siliul de conducere a hotărît să 
transportăm direct din cîmp la 
baza de recepție obligațiile că
tre stat. Și numai boabe. Am 
transportat pînă acum aproape 
CINCI SUTE de tone, adică o 
treime din obligații, ritmul în 
care efectuăm această lucrare 
fiind în jur de o sută tone zil
nic. Sperăm ca la sfîr.șitul săptă
mâni viitoare să raportăm înche
iată această lucrare".

Aceeași preocupare, același 
ritm și la cooperativele agricole 
,,Voința" și Unirea" din Cora
bia, la Tia Mare și Grojdibod. 
Aici am întîlnit o experiență ce 
se cere generalizată și în alte 
părți ale țării : Baza de recepție 
Corabia a înființat puncte vo
lante de recepție și înmagazinare 
în trei cooperative care au can
tități mari de porumb contractat

GH. BRAD

(Continuare în pag. a IlI-a)

O viitoare istorie a culturii ro
mânești din secolul nostru va în
registra, fără îndoială, într-un 
important capitol, dublul feno
men la care noi, cei de azi, asis
tăm, la care sîntem chemați să 
participăm în mod activ : pe de 
o parte reconsiderarea tradițiiloi 
naționale, încorporarea lor în 
conștiința vie, actuală, în creația 
noastră, pe de altă parte o des
chidere nouă spre valorile uni
versale, asimilarea operelor re
prezentative ale literaturii și artei 
din întreaga lume. Nu asistăm 
însă doar la o inventariere a te
zaurului național, nici la o simplă 
luare de contact cu literatura și 
arta universală. Un efort înțe
lept, dirijat și susținut se depune 
în zilele noastre, pe toate tărî- 
murile literelor, artelor și gîndirii 
din țara noastră, pentru acea re- 
înviorare a rădăcinilor culturii 
noastre, a tradiției naționale de 
care o cultură în plină expansiu
ne are atît de multă nevoie. De 
asemenea, o inteligentă politică a 
traducerilor ușurează accesul pu
blicului nostru la valorile litera
turii universale.

Dar nu numai preluarea unoi 
^tradiții, concomitentă cu asimi
larea unor opere literare-artistice 
reprezintă interacțiunea univer
salului și naționalului într-o cul
tură vie. Interacțiune absolut ne
cesară. Intr-unui din eseurile sale 
închinate poeziei, în Sufletul 
irlandez în poezie, Ion Pillat ob
serva că „poezia unui popor nu 
poate deveni de interes universal 
înainte de a-și fi găsit și exploa
tat propriul său suflet național în 
forma artistică cea mai înaltă". 
Poetul — bun cunoscător al poe
ziei din alte epoci și țări — înțe
legea că acei poeți devin „simbol 
sufletesc al unui întreg popor" 
care se identifică cu el, a căror 
operă încorporează specificul na
țional. Tot Pillat, vorbind despre 
lirica modernă americană, arăta 
că aceasta a devenit interesantă 
pentru europeni, din ziua cînd 
„n-a mai maimuțărit pe nimeni". 
Și adăuga : „E o învățătură pre
țioasă pentru noi". în perspectiva 
pe care ne-o oferă evoluția litera
turii noastre din ultimele decenii, 
am formula azi, poate, altfel, cele 
spuse odată de poetul care a 
scris Pe Argeș în sus. Dar afir
mația sa rămîne, în sîmburele ei, 
adevărată. Desigur, numai expri- 
mînd ceea ce e cu adevărat ro
mânesc, literatura sau arta noas
tră pot să vizeze universalitatea. 
Rădăcinile sculpturii lui Brâncuși 
sînt înfipte în acest sol, ca și cele 
ale picturii lui Țuculescu ori ale 
poeziei lui Arghezi. Ceea ce este 
autentic în creația acestor mari 
maeștri ai artei nu se datorește 
unor elemente decorative exte
rioare, de stilizare, unei culori

(Continuare în pag. a V-a)

Post-seriptum la
ÎNTREBĂRI pentru ȘEDINȚA DE MIINE"

Vi-I prezentăm 
pe I. Giurgiu, 
lăcătuș monta- 
tor la secția I 
agregate de as- 
persiune, de la 
Uzina de utilaj 
petrolier Tîrgo- 

viște
î

Referitor la articolul în care 
am semnalat existența în ac
tivitatea Comitetului orășenesc 
Rîmnicul Sărat al U.T.C. a unor 
serioase deficiențe, primul se
cretar al Comitetului județean 
Buzău al U.T.C. ne-a comu
nicat ieri seară : Plenara că
reia i-ați urat succes, prima 
plenară din acest an a Comi
tetului orășenesc Rm. Sărat, a 
avut loc. Lucrările ei au depă
șit ordinea de zi propusă ini
țial — bilanțul activității vo- 
luntar-patriotice. Participanții

au făcut o analiză temeinică a 
activității comitetului și birou
lui orășenesc U.T.C., a stilului 
de muncă al activiștilor săi și 
a stabilit importante măsuri 
pentru înlăturarea neajunsuri
lor, pentru îmbunătățirea ac
tivității de viitor. Avînd în ve
dere răspunderea ce i-a re
venit ca secretar ai comitetu
lui orășenesc, pentru slaba 
tivitate desfășurată, plenara 
eliberat pe Gheorghe Papuc 
această muncă.

ac-
1-a 
din

■ i i ț



25 de ani de la crearea 
Frontului Național Democrat

99 SCÎNTEIA TINERETULUI" VĂ RECOMANDĂ:

TEATRU

Sîmbăta viitoare, la Teatrul 
Mio va avea loc, în regia Sora- 
nei Coroamă, premiera noii 
piese a lui ILIE PAUNESCU, 
Maria 1714. Pentru că titlul de- 
conspiră un text de inspirație- 
istorică, dar pe de altă parte 
piesele anterioare ale drama
turgului ne-au demonstrat că în 
această chestiune, maniera sa 
literară se deosebește net de cea 
tradițională, l-am rugat pe au
tor să se precizeze.

— N-aș vrea să anticipez ni
mic asupra conținutului piesei ; 
prefer să fie reprezentată, și nu 
explicată. De altfel, cei din cale- 
afară de curioși o pot citi in 
numărul 9 al revistei „Teatrul"...

— Cîteva date privind biogra 
iia dv. literară...

— Am debutat ca autor dra
matic în 1945, cu o piesă într-un 
act, care a fost jucată de mai 
multe echipe de amatori. Sufle- 
rul uneia dintre ele era, la data 
aceea, Alecu Popovici. Apoi an» 
întrerupt scrisul foarte multă 
vren.e, pentru ca să mă întorc 
la el doar din cînd in cînd, cu 
foarte mici satisfacții. Debutul 
real a fost la radio și televi
ziune : o dramatizare dtipă 
„Vară și viscol" de St. Bănules- 
cu, apoi „Ringul" după loan 
Grigorcscu, premiată de Radio- 
televiziunea italiană la con
cursul „Premiul Italia"... In 
sfîrșit, „Fotografiile mișcate", 
jucată la „Nottara" și apărută 
zilele acestea in volum, îm
preună cu „Trei acte cu vise"

—■ Cum a decurs colaborarea 
dv. cu Sorana Coroamă ?

— A început cu un refuz net 
din partea ei și s-a transformat, 
după lectura textului, într-o a-

NOI

UK BUNEL
regia

Grlvlța (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
13,15; 20,30), Melodia (orele 9;
11.15. 13,30. 16; 18.30 20.45), Flamu
ra (orele 9; 11,15, 13,30; IS, 18.15,
20,30).
• UN GLONTE PENTRU GENE
RAL ; rulează la Bucegl (orele 9;
11.15. 13,30. 15.45 18 20,45), Miorița 
(orele 9,30; 12. 15,39. 18, 20,30), Arta 
(orele 9—15.45 tn continuare ; 18. 
20,30).
• ADIO GRINGO ; rulează la 
Crîngaș: (orele 15,30. 18, 20,15).
• SHERLOCK HOLMES ; rulează
la Populai (orele 15,30, 18).
• COMISARUL „X" Șl BANDA 
„TREI CI1N1 VERZI* i rulează la 
Progresul (orele 15.30. 18). Înfră
țirea (orele 15; 17,45; 20), Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20.15).
• ANGELICA Șl SULTANUL > 
ruleazâ ta Feroviar (orele 8,30; 11: 
13,30; 16. 18,30. 21), Excelsior (orele 
9,45; 12.15 t4,45 17.15 . 20). Floreas- 
ca (orele 9, 11.15. 13,30, 16; 18,15.
20.30) . Gloria (orele 9; 11,15; 13,30. 
16; 18,15; 20,30), Tomts (orele 9.
11.15. 15,45. 18.15, 20,30).
• MONDO CANE ; ruleazâ la 
Timpuri Noi (orele 9,15; 12,30; 16;
19.30) .

[3»e/wa

SILVIA 
FINAL 
FRANCISCO 
RABAL. 
FERNANDO 
REY 
HAROARITA 
LOZANO

Aproape 5 minute cu ILIE PĂUNESCU,
autorul viitoarei premiere a Teatrului Mic: „Maria 1714"

(leziune caildă. Am o încredere 
desăvîrșită în distribuție, care 
cuprinde pe Olga Tudoraoho 
(Maria), C. Codrescu (Constan
tin), NicoSae Pomoje, Vasile 
Gheorghiu șt Dan Nuțu (fiii lor), 
ca și în apcrtul scenografiei lui 
Ștefan Hahiăpski și al luminilor 
lui Titi Consitantinescu.

— Ce reprezintă pentru dv. 
cartea recent apărută ?

— O execuție, bineînțeles. 
Dramaturgia găsește extrem de 
greu spațiu în publicațiile noas
tre, și în această privință secția 
de dramă a Uniunii Scriitorilor 
poartă, cred, răspunderea ei.

— Credeți în piesa de teatru 
ca realitate literară, indepen
dentă de scenă ?

— Hotărît, da. Mai ales astăzi, 
cînd există un, poate explicabil 
dar in tot cazul straniu, interes 
al oamenilor de teatru pentru 
spectacolul fără suport literar 
Nu cred în virtuțile artistice ale 
spontaneității absolute. De la 
Eschil pînă la Beckett, toți marii 
făcători de cuvinte pentru 
scenă au elaborat, uneori in ce
lebre împrejurări, care dovedesc 
că gestația este superioară spon
taneității.

— în încheiere, evident, obli
gatoria și incomoda întrebare : 
la ce lucrați ?

—• Scriu o piesă care se va in

titula „Vizitatorul". Acțiunea se 
petrece azi în București.

S. C,

AvANCRONi'cĂl T. V.

FILMUL CU TREI STELE: 
„REVISTA VEDETELOR* *

terpreți, care cîntă la două sau 
trei instrumente. întîlnind aceas
tă formație la clubul „Meditera- 
nean“, regizorul Mircea Dan a 
înregistrat cîteva melodii în 
holul hotelului „Perla" din Ma
maia. (I? X ; 22,45 ; pr. I).

BUNA SEARA, FETE 1 BUNA 
SEARA, BĂIEȚI!"

Din cuprinsul emisiunii : 
„IUBITA MEA E MUZICA". 
Tînăra absolventă a Conserva
torului „Ciprian Porumbescu", 
Ileana Popovici, și formația 
Petre Magdin vor interpreta 
două melodii ; „UNORA LE 
PLACE JAZZUL" : din nou 
formația Ștefan Berindei vă 
inițiază în această muzică. 
„INTRE PATRU OCHI": con
fesiuni despre dragoste și des
pre tinerețe. De vorbă cu Silvia 
Chicoș: „CĂLĂTORIE FĂRĂ 
PAȘAPORT" — un scurt me
traj în care vom cunoaște cas
telele si peisajul Loarei (Fran
ța). „VA DORIM FERICIRE": 
un „jurnal de bord" al unei 
tinere perechi căsătorite, cu 
care ați făcut cunoștință cu 
cîtva timp în urmă (18 X ; 18,15 |

Rubrică redactată de 
ION PASAT

(orele 9,30—18 în continuare ; 18,30 ; 
20.43). Drumul Sării (orele 13;
17.30. 20)
• MARATON : ruleazâ la Buzeștl 
(orele 15,30, 18. 30.30).
• ARMATA CODOBATURILOR 
DIN NOU IN LUPTA s rulează la 
Flacăra (ora 15.30).
• SOARELE VAGABONZILOR . 
rulează la Gtulestl (orele 15,30; 18;
20,30). Volga (orele 9.15- 1» în eon- 
tlnuare . 18.15. 20,30).
0 CREOLA OCH11-Ț1 ARD CA 
FLACĂRA : rulează la Munca (o- 
rele 18. 18) Rahova (orele 15.30: 
18).
• AM DOUA MAME Șl DOI 
TAT1 : rulează la Vitan (ora 20). 
e CAVALERII AERULUI : rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).
• LOVITURA PUTERNICA : ru
lează la Progresul (ora 20.30).
• CHIMARON • VIRSTA INGRA
TA : rulează la Dada (orele 8,45 
—19,30 in continuare). Lira (orele
15.30, 18; 20,15).
• OMUL CU ORDIN DE REPAR
TIȚIE : tulează la Popular (orele
20,30).
• DRAGOSTE LA LAS VBGAS : 
rulează la Unirea (orele 18. 20.15), 
Flacăra (orele 18. 20,30).
• OMUL. ORGOLIUL. VENDE
TA : rulează la Aurora (orele 9; 
11,15, 13,30. 16. 18,15; 20,30). Modera 
(orele 10. 13; 16: 18.15: 20,30).
• OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Vitan (orele 15,30: 18). Pacea 
orele (15,45; 18: 20,15).
• ARUNCAȚI BANCA IN AER : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45: 
16: 18,15 . 20,30).
• OMUI CARE VALORA MI
LIARDE : rulează la Victoria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 20,45),

Filmul „Thanc Your Lucky 
Stars" („Mulțumesc stelelor") a 
fost realizat în anul 1943 de 
studiourile americane Warner 
Bros. Este un film muzical-co- 
regrafic, cu Bette Davis, Olivia 
de Havilland, Ida Lupino. Hum
phrey Bogard, Eroll Flynn, An 
Sheridan și John Garfield, pe 
care îi vom vedea în ipostaze 
mai puțin cunoscute : acelea de 
cîntăreți și dansatori (12 X ; 
20,15 ; pr. I).

CINTECE DE TOAMNA 1N 
INTERPRETAREA CORULUI 
DE CAMERĂ AL FILARMO
NICII DE STAT „GEORGE 
ENESCU".

Este o primă emisiune din 
ciclul „ANOTIMPURILE IN 
MUZICA CORALĂ", emisiune

ce se va transmite o dată pe 
săptămînă. „într-un răstimp 
de 15 minute — ne spune rea
lizatorul emisiunii, Marius Si- 
toianu — ne-am propus să 
transpunem în imagini trei ma
drigale ale compozitorului Paul 
Constantinescu, 
nei“. (13 X; 19,15,

dedicate toam- 
pr. 1).

MARTINTele-cinemateca : 
ROUMAGNAC.

Este vorba de un 
gostei“*și  realizat în anul 1946 
de regizorul Georges Lacombe,

Dietrich și Jean Ga- 
Regizorul, G. Lacombe, 
mai puțin cunoscut.

_   __  film fraii" 
cez, subintitulat „Vîrtejui dra
gostei" și realizat în anul 1946 
de regizorul Georges Lacombe, 
avînd în rolurile, principalele 
Marlene 
bin. 
este —___, .
Totuși, sub îndrumarea lui au 
jucat. în diferite filme, Erich 
von Stroheim, Pierre Brasseur, 
Michel Simon, Jany Holt, Ge
rard Philipe. Brigitte Bardot și 
dirijorul Roberto Benzi. Din 
1958, G. Lacombe s-a dedicat 
exclusiv televiziunii (15 X, pr. I).

CÎNTĂ PENTRU DV. OR
CHESTRA DE MUZICĂ UȘOA
RĂ „GERARD"

...Compusă din oinci tineri in-

• CORABIA NEBUNILOR s rulea
ză la Patria (orele 9, 12; 15; 18; 21). 
Sala Palatului (orele 19,30).
• LUPII ALBI : rulează la Re
publica (orele 8,15; 10,45; 13,15; 16; 
18,45; 21,15).
• PARIA rulează la Luceafărul 
(orele 9, 11 15, 13.30. 16, 18,30 , 21), 
București (orele 8,30 11. 13,30. 16;
18.30, 21), Favorit (orele 10: 13;
15.30. 18 20.30)
• Mî FAIR LADX i rulează la 
Centra) (orele 9.30. 13. 16,30. 20).
• LA NORD PRIN NORD-VEST ; 
rulează la Festival (orele 8,30;
11.30 14.30 17.30 , 20,30)
• ULTIMA LUNA DE TOAMNA 
rulează la Union (ora 20,00).
• A TRAI PENTRU A TRAI : ru 
lează la Union (orele 15,30). PRO
GRAM DE DESENE ANIMATE 
ora 18.
• ICONOSTAS ! ruleazâ la Unirea 
(ora 15,30).
• MEMENTO : -ulează la Cotro- 
cenl (ora 20,30).
• O CHESTIUNE DE ONOARE : 
rulează la Cotroeeni (orele 15.30: 
18). Viitorul (orele 18; 20,30).
• tinerețe fara BATRINE- 
ȚE : ruleazâ la Viitorul (ora 15,30)
• CONTESA COSEL ; rulează Ia 
Moșilor (orele 15.30; 19).
• O NOAPTE FURTUNOASA s 
rulează la Munca (ora 20).
• GIOCONDA FARA SURIS : ru
lează la Rahova (ora 20,30).
• TIGRUL s rulează la Lumina

Avancronică’
"T • • • T " •"

Viața muzicală a Capitalei se 
centrează în jurul concertelor ce
lor două mari formații simfonice. 
Tn programul concertului de joi 
seara, dirijat de E. Elenescu pu
tem asculta piesa „Eterofonie" 
de Șt. Niculescu, poemul lui Ri
chard Strauss „Moarte și transfi- 
gurație" .și Simfonia spaniolă de 
Lalo (solistă Marine Iațvili).

Lucrare- pentru orchestră ma
re, piesa „Eterofonie" de Șt. Ni
culescu, cristalizează în creația 
compozitorului o formă adecvată.

CONCERTE
Recunoscînd eterofoniei calitatea 
de fenomen sonor independent, 
compozitorul recunoaște implicit 
capacitatea de a genera, aseme
nea celorlalte fenomene sonore 
existente (monodia, omofonia ți 
polifonia) forme de un tip nou. 
Șt. Niculescu ne propune drept 
o virtuală formă eterofonă pe cea 
a compoziției sale. Piesa este con
cepută în cinci secțiuni, într-o or
dine ce este indicată în patru 
scheme. „Eterofonie" se constitu
ie deci în momentul interpretării 
și fiecare execuție poate fi soco
tită în felul ei o primă audiție.

Apreciatul șef de orchestră clu
jean Erich Bergel reapare la a- 
cest început de stagiune în frun
tea Filarmonicii „George Enes- 
cu" cu un program de substanță 
muzicală: Simfonia a 4-a de
Brahms, Concertul pentru orches
tră de coarde de Paul Constanti
nescu și prima audiție a Concer
tului de Menelaos Polandios în 
interpretarea pianistei Maria Ghe- 
regeorge din Grecia.

Principalul eveniment din viața 
muzicală a provinciei îl reprezin
tă Festivalul „Toamna muzicală 
clujeană" care continuă să se de
ruleze prestigios. Din programul 
clujean al săptămînii semnalăm 
concertul radiodifuzat de dumini
ca viitoare, dirijat de Ion Baciu 
și avînd drept solistă pe Mariana 
Sirbu. In program: Trei dansuri 
din comedia coregrafică „Hanul 
Dulcineea" de M. Jora, Concer
tul în sol de Mozart Și „Man
fred" de Ceaikovski.

I. SAVA

SIMBĂTĂ 11 OCTOMBRIE
Opera Română: BĂRBIERUL 

DIN SEVILLA — ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : O SCRISOARE 
PIERDUTA — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : NAPASTA — ora 20 ; Teatrul 
„Luda Sturdza Bulandra" (Schitu

După victoria insurecției 
naționale antifasciste din au
gust 1944, pe măsura 
creșterii luptei revoluți
onare a maselor popu
lare, s-au manifestat tot 
mai fățiș pozițiile de 
clasă ale reprezentanților 
monarhiei și ai marii bur
ghezii din guvern, în pro
bleme privind democratiza
rea țării și evoluția ei ulte
rioară.

In aceste condiții, P.C.R., 
continuînd politica de unire 
a tuturor forțelor democra
tice și patriotice din țară, a 
cerut instaurarea unui gu
vern care să reflecte acest 
raport de forțe și noile ce
rințe, orientîndu-se spre 
realizarea unui front națio
nal de luptă, care să aibă la 
bază o platformă de trans
formări Social-politiCe cu 
caracter general democratic.

La 26 septembrie 1944 a

fost dat publicității proiec
tul de Platformă a Frontu
lui Național Democrat 
(F.N.D.), elaborat de P.C.R. 
și propus ca bază de cola
borare tuturor forțelor poli
tice democratice din țară, 
invitate să colaboreze pen
tru realizarea obiectivelor 
privind formarea unui gu
vern democratic care să re
prezinte masele largi, spri
jinirea prin toate mijloacele 
a războiului antihitlerist 
pînă la înfrîngereă defini
tivă a Germaniei fasciste, 
înfăptuirea neîntîrziată a 
reformei agrare prin ex
proprierea moșierilor în fo
losul țăranilor fără pămînt, 
democratizarea vieții publi
ce, realizarea unei politici 
de colaborare și prietenie 
cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte puteri aliate-

In urma discuțiilor pur
tate în cadrul ședinței co
mune a delegațiilor C.C; al 
P.C.R. și C.C. al P.S.D. din 
ziua de 2 octombrie 1944, 
platforma propusă de parti
dul comunist a fost definiti
vată și prezentată ca program 
de acțiune al Frontului Unic 
Muncitoresc.

In ziua de 8 octombrie 
1944, a avut loc pe stadionul

Măgureanu) : METEORUL — ora 
20 ; (Sala Studio) : PHOTO FINISH
— ora 20 ; Teatrul Mic : PREȚUL
— ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) : O CASĂ ONO
RABILA — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : ANONIMUL — ora 20 ; Tea
trul Giuleștl : COMEDIA ZORI
LOR — premieră — ora 19,30 ; Tea
trul evreiesc de stat : DIBUK — 
ora 20 ; Teatrul Țăndărică (Cal. 
Victoriei) ; NOCTURN I — ora 
21,30 ; ELEFĂNTELUL CURIOS — 
ora 17 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : CAFEAUA CU LAPTE 
DE ADIO — ora 19,30 ; (Cal. Vic
toriei) : FEMEI, FEMEI, FEMEI — 
ora 19,30.

SÎMBATA 11 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I

• 17,50 Buletin de știri. • 17,55 
La volan — emisiune pentru auto- 
mobiliști. • 18,05 Film serial „Bel
le și Sebastien" — episodul 10.
• 18,30 Cheia orașului. Emisiune- 
concurs realizată de Redacția de 
tineret în colaborare cu Biroul de 
turism pentru tineret al C.C. al 
U.T.C. Transmisiune de la Iași. 
@ 19,30 Telejurnalul de seară.
• 19,50 Actualitatea economică — 
ediție specială, & 20,10 Tele-enci- 
clopedia. • 21,10 Mușică lăutăreas
că. © 21,30 Monografii contempo
rane. • 21,50 Film serial „Comisa
rul Maigret" — Barul Liberty.
• 22,40 Telejurnalul de noapte.
• 22,55 Publicitate. • 23,00 Anda, 
magnetofonul, platoul... șl patru 

A.N-E.F. o mare întruniră 
populară la care au parti
cipat peste 100 000 de munci
tori, țărani din împri"' d- 
mile Capitalei și intelec
tuali. Cei care au luat cu- 
vîntul la această mare adu
nare au subliniat necesi
tatea creării Frontului Na
țional Democrat. La 12 
octombrie s-a constituit 
Consiliul Național al 
Frontului Național De
mocrat din reprezentanți ai 
organizațiilor politice si ob
ștești componente.

Pornind de la necesita
tea atragerii tuturor forțe
lor social-politice ale țării 
la rezolvarea problemelor 
majore ce stăteau în fața 
poporului român, P.C.R. a 
inițiat tratative cu conducă
torii P.N.Ț Și P.N.L. în ve
derea aderării lor la Plat
forma F.N.D. Datorită pozi
ției ostile a liderilor acestor

partide, tratativele nu 
au dus la rezultatul 
scontat, precipitînd criza 
de guvern.

In aceste condiții, la mij
locul lunii octombrie 1944, 
continuarea colaborării din
tre organizațiile politice ale 
blocului Național Democrat 
a devenit imposibilă și cei 
doi reprezentanți al F.U.M. 
(P.C.R. și P.S.D.) s-au re
tras din guvern, fapt care a 
contribuit la intensificarea 
luptei împotriva guvernu
lui și a grăbit căderea lui. 
La noul guvern, format la 
4 noiembrie 1944, care r - 
prezenta coaliția forțeloi,- 
grupate în F.N.D. cu parti
dele național-țărănesc și 
național-Iiberal, forțele de
mocratice și-au consolidat 
pozițiile. în lupta ulterioară 
desfășurată de forțele de
mocratice, partidele și gru
pările politice grupate în 
F.N.D. au avut rolul hotărî- 
tor în instaurarea unui re
gim democratic în România, 
etapă necesară în vederea 
trecerii pe calea transfor
mărilor socialiste în țara 
noastră.

GH- NEACȘU

camere de luat vederi. Emisiune 
cu Anda Călugăreanu.
PROGRAMUL II
• 20,10 Muzică de jazz în Inter

pretarea Iui Guido Manusardi.
• 20,30 Cărți noi In librării.
• 20,40 Roman foileton „Lunga 
vară fierbinte" (XXII). * 21,30 Re
citalul de sîmbătă seara.

DUMINICA 12 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I

• 8,30 De strajă patriei ; • »,oo 
La șase pași de o excursie — emi
siune concurs ; Șah, marelui maes
tru ; Fiul mării — film serial.
• 10,30 Ora satului. • 11,30 Din 

manifestările Festivalului „Toam
na muzicală clujeană (ediția a Il-a)
• 12,15 Noutăți din viața muzica',
lă. Deschiderea stagiunii lirice £ 
țară și în străinătate, o 15,25 Fot
bal : România-Portugalia — în
preliminariile campionatului mon
dial (Intervizlune — Eurovlzlune). 
Transmisiune de la stadionul „23 
August". • 17,15 Film serial. Maior 
Vifor (III). • 18,90 Realitatea ilus
trată TV. • 19,00 Folclorul româ
nesc la Tarcento. e 19,3» Telejur
nalul de seară. • 20,00 Actualitate 
economică — ediție specială.
• 20,15 Film cu trei stele : Revista 
vedetelor. • 21,35 Nota 10 la clasa 
I — reportaj anchetă. • 22,05 S-a 
rătăcit un trubadur. Emisiune mu- 
zical-coregrafică. • 22,35 Telejur
nalul de noapte.

PROGRAMUL II

»20 ,15 Seară de teatru : Tranda
firul alb. • 22,15 Pagini îndrăgite 
din operete.

PREMIERE CINE MATO GRA FI CE

1
O RRODUCtlE A STUDIOURILOR Dih R P. UNGARĂ

«flMRE SINKOVrrS'GYORGy BARDUTIBOR DITSKEY 
EVA RUTTKAI, VERA VEHCZEL,ZOLTAN LATINOViTS

cu JORJETA CIAKROVA, IVAN ANDONOV, 
NEVENA KOKANOVA,NEICIO POPOV, 
BRAN I MIKA ANTONOVA, G.CERKELOV

O 'PRODUCȚIE A STUDIOURILOR BULGARE

BARBATI
ÎN DEPLASARE



ȘI SPECIALIȘTI

EXAMENUL
COMPETENTEI
RAIDUL NOSTRU, ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

MOMENTE DECISIVE ÎN BĂTĂLIA RECOLTE!

PENTR U MECANIZA TORI

O ÎNDATORIRE
(Urmare din pag. I)

RITMUL ȘI CALITATEA
SEMĂNATULUI SÎNT

(Urmare din pag. I)

Cooperativa agricolă din Leor- 
deni nu este un caz izolat în ca
drul unităților cuprinse în raidul 
nostru. Aceeași sporită grijă pen
tru producția viitoare de grîu se 
manifestă și din partea specialiști
lor, consiliilor de conducere, me
canizatorilor și muncitorilor coo
peratori din Popești-Palanga, Cos- 
’ești. Bîrlogu, Bascov, Capul Pi- 

.sului, Aninoasa, unde ritmul in
tens la semănat a fost dublat de 
realizarea unui semănat de cea 
mai bună calitate.

Din păcate, e mult mai mare 
grupul unităților agricole coope
ratiste unde se seamănă „cu ochii 
închiși", fără ca cineva să simtă 
îndeajuns răspunderea pentru e- 
vaziunea alarmantă de la regulile 
agrotehnice. La cooperativa agri
colă din satul Rîca, ritmul de se
mănat e bun, într-o zi-două lu
crarea va fi raportată ca încheia
tă. Dar cum ? De o calitate foar
te slabă : terenul bulgăfos, super
ficial arat (ceea ce a influențat 

t direct neîncorporarea decît în 
procent de 50—60 la sută a se
mințelor. Pentru această irespon
sabilitate profesională am încercat 
să cerem explicații inginerului a- 
gronom Ionescu. Dar n-a fost 
chip. Așa cum toată toamna s-a 
aflat, și de data aceasta tot în 
stare de ebrietate era. Cunoscîn- 
du-se această meteahnă a agro
nomului, de ce atunci n-au inter
venit cei din consiliul de condu
cere al cooperativei, împutemi- 
ciții direcției agricole județene și 
U.J.C.A.P, pentru respectarea re
gulilor agrotehnice la semănat ? 
Remedierea situației trebuie să se 
realizeze, acum, cît nu este prea 
tîrziu. Acolo unde griul n-a înce
put să încolțească se impune in
troducerea mijloacelor mecanice 
pentru sfărîmarea bulgărilor, su- 
praînsămînțarea acelor suprafețe 

-unde se constată pierderi mari la 
s'ămînță prin activitatea... ciorilor 
ce au adunat fără probleme boa
bele aflate la suprafața solului.

La Bradu de Jos, semnal de a- 
larmă pot constitui atît ritmul 
cît și calitatea la semănat. Doar 
360 de hectare (din 740) au fost 
însămînțate, iar pregătite (pregă
tite este un fel de a spune, pen
tru că aici, Ia Bradu de Jos, se 
seamănă printre bulgări cît tes
tul) nici 30 de hectare. Cînd am 
ajuns aici era ora 8, dar tractoriștii 
încă nu ieșiseră în cîmp. îl aștep
tau pe șeful secției pentru a face 
plinul. Cînd soarele se ridicase 
de două sulițe Ia orizont, a sosit 

• și șeful secției. Ultimul tractor a 
părăsit sediul secției la orele 9 
fără cinci minute. înbr-un colț, 
trei discuri defecte. în cîmp doar 
vreo 50 de cooperatori la recoltat 
și doar trei oameni pentru cinci 
semănători... Chiar și numai aces
te secvențe sînt suficiente pentru 
a putea concluziona: la Bradu 
de Jos trebuie intervenit urgent 
pentru ai ajuta pe mecanizatori și 
pe cooperatori în organizarea 
muncii. Șeful secției de tractoare, 
președintele cooperativei și ingi
nerul agronom s-au dovedit ei în
șiși cu carențe la acest capitol.

Aceeași moleșeală la Ștefănești, 
la Valea Mare, Mărăcineni, Al- 
bota, Deaguri, Hîrsești. în acest 
anotimp socotit al mecanizatorilor 
multe tractoare rămîn în secții 
din cauza defecțiunilor sau din 
diverse alte motive — mai ales a 
neasigurării cîmpului de lucru, 
prin întîrzierile semnalate la eli
beratul terenului ; nu se lucrează 
mai mult de 6—7 ore pe zi. Și 
sîntem în 10 octombrie, iar în ju
dețul Argeș mai sînt de semănat 
circa 20 000 de hectare. întîlnit 
în acest județ, tovarășul Petru 
Moldovan, prim-vicepreședinte al 
C.S.A. amintea că rămînerile în 
urmă la semănat pot fi recupera
te în acest județ numai printr-o 
organizare mai bună a muncii, 
prin grăbirea eliberatului terenu
rilor, organizarea de schimburi 
prelungite, remedierea cît mai ra

pidă a defecțiunilor. Sfaturile 
sînt bune. Dar cum rămîne cu 
lipsa din bazele de aprovizionare 
a pieselor de schimb ? Cu numă
rul mare de tractoriști care lip
sesc din schemele întreprinderi
lor ? Cu cei aproape treizeci de 
specialiști navetiști care uneori a- 
bia reușesc să spună bună ziua 
între două curse de autobuz sau 
de tren ? Cu indicația verbală a 
celor de la Direcția agricolă ju
dețeană ca în această toamnă in
ginerii să mai închidă ochii cînd e 
vorba de calitate ? Iată cîte în
trebări avem pentru 
prim-vicepreședinte.

io vârful

— la Rusănești, Grojdibod și Tia 
Mare. După cum aprecia tovară
șul contabil-șef, Constantin Stoe- 
nescu, această măsură organiza
torică a impulsionat mult ritmul 
de predare, a descongestionat 
baza Corabia și contribuie sub
stanțial la eliberarea unor mij
loace de transport atît de mult 
solicitate în actuala perioadă. Un 
efect asemănător prezintă și ini
țiativa conducerii bazei de recep
ție Negru Vodă, județul Con
stanța, care constă în repartiza
rea spațiilor de depozitare pe 
unități și în amenajarea și a unui 
al doilea laborator de analiză, 
în felul acesta capacitatea zilnică 
de preluare a crescut cu peste 50 
la sută.

Din păcate, constatăiile au fost 
și de altă pătură ! Considerînd 
onorarea contractelor ca ceva 
facultativ; ca o treabă asupra 
căreia își rezervă dreptul de a 
hotărî exclusiv cît și cînd să 
predea, președinții, unor coope
rative agricole amină nejustificat 
transportul în baze a cantităților 
de porumb. Cum altfel să se ex
plice cifra zero ce încă stăruie 
în situațiile operative în dreptul 
cooperativelor din Motăței, Ma
glavit, Dobridor, Hunia (județul 
Dolj), Alimănești, prăgăneșți-Olt, 
Găneasa, Frunzaru (județul Olt) 
și în încă altele vizitate zilele

trecute. La Drăgănești-Olt, pre
ședintele C.A.P., Ion Plean, se 
scuza pentru întîrzierea cu care 
își onorează obligațiile către stat 
prin volumul de lucrări formida
bil de mare ce trebuie executat 
acum, căruia nici oamenii și nici; 
mijloacele de transport nu-i pot 
face față. Oare așa să fie ? Baza 
de recepție este mai aproape de 
locurile de porumb decît maga
ziile C.A.P., de ce nu se fac 
transporturi direct acolo ?• Astfel 
s-ar cîștiga în utilizarea atelaje
lor și a autocamioanelor. Apoi, 
spuneți că nu aveți suficiente 
mijloace de transport, dacă aces
ta este un adevăr și nu un fals 
paravan atunci de ce, zi de zi, 
trei-patru atelaje sînt „scăpate" 
în sat pentru cei ce-și culeg 
viile sau construiesc cîte ceva' pe 
lîngă casă ? De ce unul dintre 
autocamioane e... păstrat pe bu
tuci din cauza unei piese de 
schimb ce nu costă mai mult de 
cîteva sute de lei ? Cînd ați ri
dicat avansul, mi se pare că dv., 
tovarășe Plean, ați fost primul, 
acum de ce vreți să fiți ultimul ?

La Maglavit, Florea Fîntînă, 
președintele C.A.P. „23 August" 
ne-a spus clar : „Mai așteptăm 
puțin să vedem ce ne iese din 
cîmp". Cu alte cuvinte, mai la 
toamnă cu contractul, poate a- 
pare vreo portiță — cum mai în
totdeauna au găsit-o — și pre
dăm numai o parte din ceea

ne-am obligat la începutul anu
lui. Logica este cit se poate de 
falsă, tovarășe Fîntînă ! Contrac
tul nu ește numai o înșițujre de 
cifre pe o hi r tie în susur unei 
semnături și ștampile, ci o obli
gație dintre cele mai de seamă. 
Mai bine de î 500 hectare ale 
cooperativei agricole pe care o 
reprezentați au fost anul acesta 
amenajate pentru irigații prin 
creditele de stat; ca urmare pro
ducția realizată depășește cu mult 
ceea ce se obținea anii trecut,i ; 
cantitatea de îngrășăminte ce s-a 
folosit a fost și ea mai mare. La 
toate acestea ■ printr-o abținere 
de la a onora la vreme contrac
tul, găsiți că e potrivit să răs
pundeți ?

In întreaga țară, recoltatul po
rumbului și semănatul culturilor 
da toamnă, datorită măsurilor a- 
doptate, a eforturilor suplimen
tare depuse, au avansat mult în 
ultimele zile. Este un succes 
demn de a fi apreciat. în ce pri
vește onorarea obligațiilor către 
stat, rămînerile în urmă sînt în
grijorător de mari. De la Depar
tamentul de valorificare a pro
duselor agricole sîntem infor
mați că numai 2 la sută din can
titățile contractate au fost ono
rate. Pornind de la această situa
ție, considerăm că nu greșim 
sugerînd organelor agricole jude
țene că este necesar să intervină 
și în acest domeniu, operativ și 
prin măsuri de mare eficiență.

I

1 Credeți-ne că n-am căutat prea mult unghiul din care 
să fotografiem „spiritul gospodăresc" ce domnea Ia centrul 
brigăzii a 7-a legumicolă de la C.A.P. Berceni, județul 
Ilfov. Toate sectoarele din cadrul spațiului închis ca o 

platformă erau ocupate de mii și mii de kilograme de produse 
depreciate, de lăzi rupte. Fotografia prezintă convingător toate 
acestea. O trimitem în dar brigadierului Dumitru Ștefan și, dc 
ce mi, președintelui cooperativei, răsplătindu-le astfel celui din
ții trăsătura de „bun" gospodar, iar celuilalt „efortul" de a fi 
controlat prea des sectorul legumicol.

2 La recoltatul porumbului, în cîmp, lucrau 169 de mem
bri cooperatori, iar aici, în jurul benzii transportoare, se 
călcau pe picioare 50. Și unii și ceilalți — membrii ai 
cooperativei agricole din Lungulețu, județul Dîmbovița — 

lucrau pe zile-muncă. In timp ce aceea ce lucrau in cimp le 
ciștigau prin sudoare, cei de aici doar prin... taclale. Dar ce sînt 
de vină oamenii ? Așa a dispus președintele unității, care din 
prea multă „grijă" pentru noua recoltă mobilizează zilnic între
gul sat. Pe unii la muncă, pe alții Ia stat. Și cît de utili ar fi 
fost și aceștia din urmă acolo, in cîmp, unde porumbul mai 
trebuie recoltat de pe cîteva sute dc hectare...

butoiul pe șosea., 
i-am propune să păs- 

:ze această amintire trac
toristului Constantin Vă

duva de la secția Mătăsaru a 
I.M.A. Titu, care la ora cînd 
ar fi trebuit să lucreze în cîmp 
a făcut, cale de 28 de kilometri, 
un transport clandestin cu un 
butoi de vin pentru o nuntă. 
Pentru a nu uita prea curînd, 
poate că și conducerea între
prinderii se hotărăște să pună 
un punct pe i...

3 Cu
Așa i 
treze ;

in urmă cu două zile, în 
timp ce coboram din vîrful 
dealului Bana spre centrul 
Morenilor, printre petroliștii 
care mă asigurau că, orice 
s-ar întîmpla în materie de 
noi prospecțiuni, „căruțele" 
țării tot cu păcura care moc
nea sub picioarele mele se vor 
unge, privirile mi-au fost i- 
nundate de a panoramă multi
coloră, marcată de siluetele 
zvelte ale blocurilor noi, care 
iradiau în lumina intensă a 
soarelui acestei toamne fru
moase, și imaginea pe care 
mi-o făurisem anticipat, ră
masă fără echivalent, devenea 
inutilă. De ce am crezut că, 
aici, de o parte și de alta a 
prundișului pe care se scurge 
Cricovul Dulce, voi întîlni o 
localitate obosită de o prea 
îndelungată solicitare ? Ce 
m-a determinat să cred că 
dealurile din jurul Morenilor 
îmi vor oferi neapărat un pei
saj dezolant ? Iată două în
trebări al căror răspuns l-am 
căutat în istoria locurilor.

O ipoteză toponimică, tn- 
cercînd să deslușească semni
ficația numelui Morenilor, 
trimite la ocupația și destoi
nicia unor „rumâni", originari 
din Ardeal, în arta morăritu- 
lui, și un hrisov descoperit la 
Muntele Athos pomenește 
chiar de o moară care s-ar fi 
aflat undeva, în apropiere, pe 
Cricov. Insă destinul orașului 
ignorînd morăritul, avea să se 
contureze în funcție de o altă 
îndeletnicire, care, în îndepăr- 
tații ani de la jumătatea se
colului trecut se afla abia la 
începuturile ei, și anume în 
funcție de arta, inedită pînă 
atunci, de a extrage țițeiul 
din scoarța pămîntului, prin 
puțuri primitive, cu instalații 
rudimentare, greoi la început 
și fără certitudinea clară a 
valorii pe care o reprezintă 
lichidul din subteran. Abia 
în anul 1904 se implantează 
aici prima sondă — sonda nr. 
1 —, cît de cît mecanizată, și, 
apoi, a doua sondă, pînă la 
adîncimea de 162 m, cu un 
debit de 100 tone pe zi. Abia 
în anul 1909, la 21 august, 
prin incendiul de la sonda nr. 
65, se deschide prea lunga 
serie de dezastre care vor 
culmina, în al treilea deceniu, 
cu celebra „flacără de la Mo
reni". Româno-americana, 
Concordia, Columbia, Steaua 
Română, Orion, Vega — iată 
cîteva denumiri care, în toți 
acei ani, au impregnat memo
ria locuitorilor cu imaginea 
tulburătoare a unui jaf de pro
porții, sistematic și necruțător. 
Și faptul că îmi formasem o 
anume imagine despre malu
rile Cricovului și despre dea
lurile și văile din jurul More
nilor devenea, în acest fel, 
plauzibil.

Orașul de astăzi, dinamizat 
de metamorfozele pe care le-a 
determinat socialismul, are a- 
proximativ 13 000 de locuitori, 
dintre care mai mult de jumă
tate sînt implicați nemijlocit 
în activitățile curente pe care

le presupune industria petro
lieră, și spectrul întunecat al 
imaginii de altădată, retras a- 
dînc în memoria locurilor, nu 
le mai tulbură viața. Schela 
petrolieră Moreni, cu cele 890 
de sonde și cu producția ei 
zilnică de țiței, se în
scrie în rîndurile exploa
tărilor importante ale țării, și 
județului Dîmbovița, în ex
tremitatea lui estică, se re
simte cu o profundă și legi
timă mîndrie de ritmul acce
lerat de dezvoltare a indus
triei petrolului, una dintre cele 
mai importante și mai defini
torii ramuri ale economiei 
noastre naționale. Generații 
succesive de petroliști, son
dori din tată în fiu. s-au pă
truns, de-a lungul celor 25 
de ani care au trecut de la 
eliberarea țării, de sentimen
tul tonic al unei renașteri, și 
acesta mi s-a dezvăluit a fi 
faptul cel mai important al 
existenței de astăzi al unei 
localități cu un nume, cum 
spuneam la început, de pro
fundă rezonanță tn ceea ce 
privește istoria petrolului ro
mânesc.

Faptele oamenilor de pe a- 
ceste meleaguri — cei mai 
mulți dintre ei tineri, oameni 
pentru care petrolul și-a pier
dut definitiv semnificația de 
pradă, dobîndindu-și statutul, 
incontestabil demn, de avuție 
națională — reprezintă cea 
mai elocventă dimensiune a 
realității cu care ne cople
șește orașul Moreni. Ovidiu 
Litvin, ~Dragomir Foenaru, 
Gheorghe Ochean, Ion Bucur, 
Ion Arabagiu — ingineri, 
maiștri distilori, sondori șefi, 
operatori de extracție sau su
dori — sînt oameni care re
prezintă, în acest sens, gene
rația nouă de petroliști a Mo
renilor, care au preluat de la 
generația lui Ion Nuță, Petre 
Moflic sau Ion Mircea nu nu
mai meseria ca atare, de altfel 
total restructurată în ceea ce 
privește reperele ei fundamen
tale, modernizată, ridicată la 
o nouă tehnică, că și dragos
tea pentru colorile conținute 
în adîncul pămîntului, valori 
pe care prin erupție liberă, 
gazliftare sau pompe de fund, 
le introduc cu o neasemuită 
chibzuință în circuitul vast al 
economiei noastre naționale. 
In mare măsură, lor li se da- 
torește faptul că după primele 
nouă luni ale 
schela petrolieră 
avea 
doar 
a-și 
tul 
anul 
lea
vreme
lui 
urăm spor la muncă, lor și 
tuturor celor care continuă să 
dezvăluie bogățiile pămîntului 
patriei, aici, în zona care, am 
convenit că se constituie in
tr-un veritabil leagăn al in
dustriei petroliere moderne 
din România.

acestui an, 
Moreni mai 
peste plan 

țiței pentru 
angajamen- 

an 1969, 
al X- 

de

de extras
21 tone de 
îndeplini 

pe întregul
Congresului, 

al partidului. Și, 
ce Ziua petrolistu- 

este ziua lor, să le

r
l să invităm și maiștrii să-și spu- 
' na cuvîntul. O cauză a faptului 
ț că mulți tineri nu-și .pot îndeplini 

lună de lună obligațiile, este 
și slaba lor calificare, la care 
se adaugă indisciplina în pro
ducție. De aici apar rebuturile. 
Am prelucrat în două secții un 
material pe linia aceasta. Le-am 
vorbit, eu, directorul tehnic,, 
șefii de ateliere. La " '
unde este o situație 
nu poți identifica 
cauzele. Se lucrează 
nu individual, așa 
orbul, scoate-i ochii, 
făcut mai mult ?

S-ar părea că s-a 
totul. Ni se oferă drept argu
ment o avalanșă de măsuri, ni 
se vorbește pe larg despre discu 
ții și dezbateri, despre analize, 
informări și rapoarte...

După enumerarea .tuturor a- 
cestora, ai putea aștepta să ți se 
înfățișeze tabloul unei mese 
încărcate cu roade bogate. Dar 
nu-i așa. Absențele nemotivate 
ale tinerilor în luna trecută 
sînt aproape la fel de numeroa
se ca și înainte, în pofida con
vingerii liniștitoare a tovarășu-

Text : GH. FECIORU 
Foto : O. PLECAN

(Urmare din pag. I)

de la
I-am 

comitetului, 
adunări. Au 
de motive. 
Dar dacă ei 
cuvînt, nici

II

I

}
I

absențele lor porneau 
pocher, de la băutură, 
chemat în fața 
I-am discutat în 
invccat tot felul 
Uneori au promis, 
nu s-au ținut de 
noi n-am renunțat. Am discu
tat chiar cu părinții, am re
partizat cite un membru al 
comitetului. în fiecare luni dis
cutam. Pînă la urmă, colecti
vul s-a dovedit, mai încăpățî
nat. Vreo șapte din ei sînt a- 
cum în rîndul oamenilor, alți 
trei ne dau speranțe și unul, 
ce să-i faci, ne pare oarecum 
rău, dar n-a rezistat. Și-a fă
cut bagajul. A întins-o, nu pu
tea să-și permită o luptă în 
care noi n-am fi cedat și nu 
vom ceda niciodată.

e Explică primul secretar al 
comitetului județean U.T.C., 
ION BUCUR:

„Nu ne-a trasat cineva ca 
sarcină, am văzut că activiștii' 
de partid, cei ai sindicatului 
sînt repartizați pe unități — 
n-am stat pe gînduri. Prezența 
noastră la adunările de dez
batere a cifrelor de plan n-am 
văzut-o ca un act formal, ci ca 
pe o necesitate, ca pe ceva de 
la sine înțeles. Ne-am repat fi
xat pe unități, pe secții chiar, 
în perioada cînd aveau loc dez
baterile la acest nivel. N-avem 
activist al comitetului nostru 
județean, ca să nu mai vorbim 
de cei ai comitetelor munici
pale și orășenești, care să nu 
fi participat la cel puțin două 
adunări generale ale salariați- 
lor din întreprinderi.

• Etc., etc. : Includeți aici 
consfătuiri profesionale, unele 
reunind categorii întregi de ti
neri ca, de pildă, cea a tineri
lor petroliști, concursuri pe 
meserii, ample dezbateri pri
vind disciplina, responsabilită
țile tînârului muncitor sau ale 
viitorului muncitor, revirimen
tul produs în manifestarea opi-

niei colective față de abateri 
prin reactivizarea stațiilor de 
radioamplificare în cele mai 
multe întreprinderi, prin orien
tarea de opinie pe care o reali
zează gazetele „Tineretul și 
producția", care în unele locuri 
reușesc să-și păstreze aciditatea 
și operativitatea inițiale și, mai 
ales, prin prezența în tematica 
adunărilor organizațiilor U.T.C., 
ale grupelor U.T.C. a aspecte
lor legate de participarea tine
retului la realizarea sarcinilor- 
de producție...

Chiar dacă argumentele

Acesta este punctul nostru vul
nerabil". Cu alte cuvinte, „căl- 
cîiul lui Achile". Poate să te 
impresioneze această probă de 
autocritică o dată, de două ori, 
de trei ori, dar pînă la urmă 
nu poți, totuși, să nu-ți pui în 
trebarea : Este inerția o cetate 
inexpugnabilă 
nizație ? Mai

în această orga- 
întîi,

CUM SE MANIFESTA 
INERȚIA

nu
Cîteva imagini obișnuite. 

Le-am surprins în dimineața

amănunte. In primele opt luni 
ale anului absențele nemotivate 
au ajuns la 2 668 om/zile. S-a 
irosit, în felul acesta o produc
ție globală în valoare de 1 337 
mii lei. In aceeași perioadă în 
uzină s-au rebutat 549 tone pie
se, adică 3 494 mii lei s-au dus 
pe apa sîmbetei. Cauzele sînt 
precise. 75 la sută din rebuturi 
se datoresc abaterilor de la 
tehnologia stabilită.

Este necesară o subliniere. 
Tinerii fac cele mai multe ab
sențe nemotivate mai ales în 
schimburile doi și trei, mai

turnătorie 
grea, nici 
prea bine 
pe echipe, 
că prinde 
Ce să fi

întreprins

tru îndeplinirea angajamentelor 
luate de la începutul anului, co
mitetul coordonator al organi
zației U.T.C. propune tinerilor 
dezbateri — n-o să vă vină a 
crede — despre „Emanciparea 
feminină". în timp ce comite
tul U.T.C. coordonator este 
preocupat să alcătuiască un 
colectiv de creatori de afișe 
pentru care cumpără cartoane, 
tușuri, creioane colorate ca să 
se poată face o cît mai atrăgă
toare popularizare a nenumăra
telor petreceri, seri distractive, 
baluri, reuniuni dansante, pro
paganda tehnică rămîne aproa
pe cu totul neluată în seamă, 
iar șeful comisiei cu probleme
le profesionale din comitet nu-și 
găsește timp să se întîlnească și 
să stea zece minute împreună 
cu responsabilul aceluiași do
meniu de la organizații. Su
biecte esențiale, despre respon
sabilitate sau despre demnitatea 
profesională, sînt expediate în 
treacăt, iar punctul din pro
gram, referitor la îmbunătăți
rea continuă a activității 
pelor U.T.C., a devenit 
timpul o iluzie, un țărm

gru- 
cu 

spre

UN CĂLCÎI ĂL LUI ACHILE"?
pot apela la procente de 
la sută, chiar dacă î.. 
organizație mai ( 
unele mai întinse altele .mai 
puțin, pînă la acoperirea inte
grală a. vorbelor cu fapte, no
tabil este că raportate la pe
rioada premergătoare acestui 
an organizațiile U.T.C. vădesc, 
potrivit angajamentului pe care 
și l-au asumat, o preocupare 
sporită, o preocupare certifica
tă de indubitabile succese, față 

- de îndeplinirea marilor răs
punderi ce le revin în antre
narea tinerilor la efortul co
lectiv de creștere a producției 
industriale.

O excepție doar... O singură 
excepție prin dimensiunile re
duse ale pasului pe care l-a 
făcut în această privință : orga
nizația de la Uzina de utilaj 
petrolier din chiar reședința 
județului, din Tîrgoviște. O a- 
semenea stare de inerție se 
manifestă aici, o asemenea re
zistență dovedesc aici minusu
rile din activitatea tinerilor și 
a organizației lor, îneît însuși 
comitetul județean pare să se 
fi resemnat. „N-avem ce face.

• sută 
în fiecare 

există spații., 
: altele —!

vizitei noastre, dar nu e mai 
puțin adevărat că ele se mani
festă aproape identic în fieca
re zi. Secția vane. De. cum îi 
pășești pragul, observi că pe 
lîngă cei care, concentrați a- 
supra mașinilor își execută con
știincios reperele din planul de 
producție, grupuri de cîte trei, 
patru tineri tăifăsuiesc, lîngă 
strungurile oprite sau lăsate 
fără supraveghere. Cornel Moi
se, de profesie lăcătuș și care 
lucrează la montaj, discută 
aprins cu strungarul Simion 
Pantazi. Dan Popescu, ucenic, 
elev al școlii profesionale a 
uzinei, pasionat de subiectul 
conversației,. „învață", astfel, 
meseria. Mecanică ușoară. Pre
tutindeni, strunguri fără nici un 
stăpîn.

— La noi, ne mărturisește 
maistrul Tudor Mușat, de la 
vane grele, din cele opt ore se 
lucrează efectiv abia cîte șase 
ore pe zi. în restul timpului ? 
Se mai plimbă, mai fumează o 
țigară, se mai joacă... Unii nu 
vin de loc, zile de-a rîndul.

Completăm tabloul cu cîteva

ales simbăta — ah, balurile ! —, 
tinerii sînt autorii celor mai 
multe rebuturi, dețin recordul 
răminerilor sub normă.

CARE A FOST, IN ACEASTA 
SITUAȚIE, INTERVENȚIA 

ORGANIZAȚIEI ?

lui Aurel Vasile, rebuturile tur
nătoriei unde lucrează 400 de 
tineri trag în jos angajamentul 
uzinej de a reduce cu 600 
tone consumul de metal, cazu
rile de indisciplină ftu s-au 
micșorat. Deci, se poate între
ba oricine : la o agendă de pro
iecte despre care se afirmă cel 
puțin că ar fi fost materializată.

mai

coordonator, 
al comitetului 
avut inițiative 
propus aplica-

DE CE EFICIENȚA ESTE 
REDUSA?

ATÎT
DE

— Am intervenit, ne asigură 
AUREL VASILE, secretarul co
mitetului U.T.C. 
activist salariat 
municipal. Am 
diverse. Ne-am
rea celor mai potrivite metode 
pentru înlăturarea lipsurilor.

Firesc, cerem detalii.
— Da. Cu absențele. Ne-am 

interesat, am văzut în situații
le pe care ni le pune zilnic la 
dispoziție organizarea muncii 
că sînt nume de uteoiști care 
se repetă. Atunci, ne-am trecut 
în programul de activități să 
organizăm dezbateri în secții,

Răspunsul 
ușor decît 
Pentru că în majoritatea sa, 
programul de activități al or
ganizației U.T.C. din uzină s-a 
realizat numai pe sfert și une
ori într-o proporție și mai mică. 
Iată, în timp ce colectivul uzi
nei se zbate să găsească soluții 
pentru rezolvarea unora din 
problemele cele mai actuale, 
mai grave, mai importante pen-

poate fi dat 
ne-am fi așteptat.

mai

care se tinde din ce în ce 
zadarnic.

Nimic din ceea ce e cu ade
vărat major, din ceea ce poate 
integra mai strîns munca tine
rilor în angrenajul uzinei de 
utilaj petrolier din Tîrgoviște 
nu și-a cîștigat finalitatea me
ritată. Un proiectat studiu 
despre absențele nemotivate 
ale tinerilor a răsmas de 8 luni 
expediat în cîteva fraze, un al 
doilea, plimbat cu o rară răb
dare dîntr-un program de acti
vități într-altul, n-a oferit co
mitetului coordonator decît 
prilejul unor constatări statis
tice și cîteva recomandări fără 
ecou.

Nici concursurile profesio
nale nu cunoso o soartă mai 
bună. Olimpiada turnătorilor a 
scos în evidență. în faza sa de 
masă, paginile goale pe care le 
au tinerii în profesarea acestei 
meserii. Constatarea se oprește 
aici. Dar nici astăzi nu conte
nesc suspinele despre acele ob
stacole de netrecut în calea

depistării exacte a tinerilor 
care din necunoașterea mese
riei hrănesc nesățioasa guiră a 
rebuturilor.

Obișnuit să arunce vina „pe 
realitatea obiectivă", căreia 
nimeni nu-i dă la Uzina de utilaj 
petrolier din Tîrgoviște de ca
păt, secretarul comitetului 
coordonator, membru al birou
lui municipal U.T.C.. pare că a 
transferat atitudinea sa între
gului organ din care face parte. 
Căci cum am putea să interpre
tăm altfel trecerile succesive 
ale celorlalți activiști ai muni
cipiului, mulți dintre ei cu 
munci de răspundere, prin uzi
nă, nesoldate cu vreun tel de 
urmări, cum să interpretăm alt
cumva afirmația care ne-a fost 
făcută de tovarășul Marin Io
nel, secretarul comitetului mu
nicipal Tîrgoviște al U.T.C., că 
la uzină „s-au încercat multe, 
ne-am zbătut să dezvoltăm în 
conștiința tinerilor dragostea 
pentru muncă, pentru meseria 
aleasă, să-i facem să se simtă 
răspunzători pentru tot ceea ce 
se petrece acolo, dar e greu, 
întreprinderea asta e o proble
mă, nu mai știi cum s-o iei. Și 
cîte n-am întreprins"...

SE POATE FACE, TOTUȘI, 
CEVA?

comitetul munici- 
lucrurile în serios 7 
așa cum au făcut 

orășenești de ia

Ceva care să conducă la 
schimbarea în bine a situației? 
Nu e posibil oare un transfer 
al experienței pozitive pe care 
organizația U.T.C. din alte în
treprinderi a dobîndit-o în ul
timul timp ? Nu poate fi oare 
determinat 
pal să ia 
Cei puțin 
comitetele
Fieni sau Moreni, care au reu
șit în ceea ce privește între
prinderile lor să ducă lucrurile 
mult mai departe chiar cu mai 
puțini activiști salariați ? Și 
dacă punem astfel de întrebări 
e pentru că pe parcursul anu
lui n-au lipsit asemenea inten
ții nici de pe agenda de lucru a 
comitetului județean. Numai 
că multora dintre măsurile pe 
care aceasta și le propunea 
spre îmbunătățirea activității 
organizației de la U.U.P.T., a 
comitetului municipal le-a lip
sit consecvența, fermitatea, efi
ciența.
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ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A SClNTEII TINERETULUI"

de gram

Născut tn anul 1909, prot. 
R Belcher, reputat specia
list în domeniul chimiei a- 
nalitice generale, membru 
îl Uniunii Internaționale 
pentru Chimie Aplicata, 
este profesor de chimie a- 
nalitică la Universitatea din 
Birmingham.

Secolul nostru a fost supranumit „al vitezei”, „ui energiei electrice", „al automobilului", „al avionului", „al atomului . Nu 
puțini au fost și cei care, pe bună dreptate, l-au numit „secolul chimiei". Intr-adevăr, în retortele miraculoase ale chimiei moderne 
s-su plămădit masele plastice, care concurează astăzi metalui, lemnul sau hîrtia, s-au născut firele sintetice, mai fine și mai durabile 
decit mătasea, lîna sau bumbacul. Chimia pare să ne ofere astăzi - ca o minunată lampă a lui Aiodln - orice ne-am dori: hrană 
sintetică, țesături sintetice, înlocuitori Ieftini ai tuturor materialelor cu care omul s-a obișnuit de șecoie - materiale noi, cu proprietăți 
aproape incredibile Ea e capabilă să dea c nouă fertilitate solurilor secătuite, poate înălța spre cer supersonicele gigantice, poate 
trimite spre alte corpuri cerești solii Terrei.

Prezentăm cititorilor noștri cîteva aspecte ale unuia dintre domeniile mai puțin cunoscute, dar nu moi puțin interesante, ale 
acestei științe : CHIMIA ANALITICĂ. Obiectul ei: identificarea și măsurarea cantitativă a substanțelor chimice. Domeniul ei de aplica
ție : toate procesele industriale utilizate astăzi, toate încercările de o afla ceva nou despre lumea înconjurătoare.

interlocutorii noștri - cunoscute personalități ale vieții științifice europene, reputați specialiști oi «cestui domeniu - ne 
vorbesc despre cîteva dintre cele mai interesante aspecte aplicative ale chimiei analitice contemporane.

O anchetă de PETRE JUNIE

CIND CHIMIA
„1ADI0GRAFIAZA-- 

PĂMlNTUL

Ceva despre 
milionimile

rof. R.A. CHALMERS prof<JLMJELCHER
UNIVERSITATEA 

ABERDEEN
UNIVERSITATEA DIN 

BIRMINGHAM

Prof. R.A. Chalmers este 
născut în anul 1920. După 
absolvirea Universității din 
Manchester se face cunos
cut în lumea științifică prin 
lucrările sale în microchi- 
mia rocilor, studiul hetero- 
poiiacizilor, extracției cu 
solvenți. Membru al Socie
tății pentru Chimie Analiti
că, editor al cunoscutei re
viste de specialitate „Ta- 
lanta», prof. R.A. Chalmers 
își predă cursurile la Uni
versitatea Aberdeen.

Societatea omenească a fost, în tot lungul istoriei sale, o 
mare consumatoare de materii prime. In zilele noastre, 
cînd aproape fiecare țară își propune să-și dezvolte tot 

mai mult producția industrială, goana după materii prime mine
rale a căpătat un caracter cronic. Inventarierea și, de multe ori, 
exploatarea resurselor naturale, aflate în imediata apropiere a 
suprafeței Pămîntului a fost încheiată. Pentru a satisface cerin
țele tot mai mari ale propriilor sale creații industriale, pentru a 
menține și amplifica ritmul producției, omul este nevoit să caute 
materiile prime care-i sînt necesare în locuri tot mai greu acce
sibile, la adîncimi tot mai mari.

Fără îndoială, însă, aceasta nu trebuie să constituie un motiv 
de îngrijorare. Bogățiile Terrei sînt fabuloase, rezervele sale sînt 
practic, inepuizabile. Pe măsură ce cresc cerințele de materii 
prime, se dezvoltă și se perfecționează metodele de prospec
tare. Metodele geologice, geofizice și geochimice au cunoscut, 
în ultimii ani, schimbări cu adevărat revoluționare.

Cu numai 10—20 de ani în urmă, probele de roci recoltate 
de geologi erau trimise laboratoarelor specializate, care, în urma 
unor analize minuțioase, efectuate cel mai adesea prin piocedee 
lente, greoaie, determinau conținutul în elemente utile. Dezvol
tarea metodelor modeme de analiză a făcut posibilă, în zilele 
noastre, schimbarea radicală a tehnicii de prospectare geologică. 
Metode și procedee extrem de rapide și de precise, aparate de 
mare finețe au venit în ajutorul geologilor. Măsurarea așa-numi- 
telor „spectre de fluorescență a razelor X", de exemplu, captarea 
și înregistrarea radiațiilor cu lungimi de undă foarte mici emise 
de atomii unor elemente grele, permit decelarea unor cantități 
extrem de reduse de metale dispersate în rocile cercetate. Apa
ratura modernă, portabilă, face posibilă analiza rocilor chiar la 
fața locului.

Mat mult chiar, folosirea acestor aparate de măsură ultra- 
perfecționate deschide căi nebănuite geologiei. Accentul prin
cipal în dezvoltarea metodelor geofizice și geochimice se pune 
astăzi pe controlul telemetrie. Aparate de mare sensibilitate, 
amplasate pe avioane-laborator, special amenajate — iar, în viitor, 
probabil, pe sateliți staționari — înlesnesc determinarea cu pre
cizie a „hărților" geologice ale continentelor.

Nivelul actual, extrem de ridicat, al cunoștințelor și posibili
tăților de cercetare cu ajutorul metodelor de control telemetrie 
și de teledetecție, ne îndreptățește să socotim ca perfect realizabilă 
explorarea altor corpuri cerești fără intervenția directă a omului. 
Personal, consider că riscurile unor călătorii spre Lună — deși 
reprezintă o nobilă lealizare a spiritului uman — sînt, în prezent, 
inutile. Vehicole cosmice complet automatizate, echipate cu cele 
mai moderne aparate de analiză, ar putea înlocui cu succes deplin 
prezența omului. Datele înregistrate de aparatele de analiză auto
mată pot fi ușor codificate și transmise pe Pămînt, unde un 
ordinator ar reda informațiile respective, traduse în limbajul 
chimic obișnuit. Sînt convins că avem, la ora de față, cunoștințe 
care ne-ar peimite să obținem toate informațiile pe care le soco
tim necesare, despre Lună sau Marte, de exemplu, prin control 
și măsurători de la distanță.

Analizele: de la o durată
de cîteva zile, la 2-3 minute

Laboratoarele

se industrializează

DE LA UNIVERSITATEA 
„BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ
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r\ezvoltarea fără precedent a producției materiale a impus 
/ # schimbarea radicală a concepțiilor de lucru în laboratoa

rele de analiză, care au fost obligate să se „industrializeze". 
Precizia, un număr cît mai mare de analize într-un timp cît mai 
scurt, sensibilitate — acestea sînt, astăzi, condițiile unei bune 
supravegheri analitice în industrie. Acestor cerințe le răspund 
metodele automate de analiză, decisive pentru calitatea pro
ducției. Mai mult chiar, nu poate fi vorba de automatizarea 
procesului de pioducție fără automatizarea controlului analitic.

Dezvoltarea metodelor automate de analiză este strîns legată 
de progresele rapide ale electronicii și automaticii. în marile 
uzine, adevărați roboți efectuează azi controlul analitic al pro
ducției, de la recoltarea automată a probelor, la analiză și la 
transmiterea rezultatelor gata dactilografiate.

în metalurgie, de exemplu, analiza probelor este efectuată 
automat, cu ajutorul cuantometrelor. Măsurarea intensității radia
țiilor luminoase emise de către atomii din plasma arcului electric 
al aparatului, face posibilă determinarea, în numai 2—3 minute, 
a peste 20 de elemente aflate în cantități extrem de mici in 
aliajul respectiv. Prin analiza clasică, timpul necesar unor astfel 
de determinări ar fi de cîteva zile.

în țara noastră s-au înregistrat și în acest domeniu realizări 
ce se situează la nivelul cerințelor celor mai înalte ale tehnicii 
contemporane. Necesităților crescînde ale industriei le-a răspuns

Absolvent al Facultății de 
chimie din Cluj, prof. dr. 
doc. c. Liteanu, șeful cate
drei de chimie analitică de 
Ia Facultatea de chimie a 
Universității „Babeș-Bo- 
lyai“, este născut în anul 
1914. Lucrările sale in do
meniu] utilizării membra
nelor și al sitelor molecu
lare în chimia analitică, al 
cromatografiei cu gradient 
de temperatură, al metode
lor automate de analiză, 
sînt cunoscute și apreciate 
în țară șl peste hotare.

cercetarea științifică, care a furnizat 
de rezolvare a unor probleme de < 
rnai dificile.

Dintre numeroasele realizări românești în acest domeniu, aș 
vrea să mă refer, aici, doar la cele înfăptuite în industria maselor 
plastice.

Se știe că, în această ramură a chimiei, în procesele tehno
logice se utilizează materiile prime sub formă gazoasă. Urmărirea 
continuă a calității amestecurilor de substanțe organice ce intră 
în reacție este de o mare importanță pentru a asigura proprie
tățile dorite ale produsului finit. In marile combinate chimice ale 
țării noastre — la Brazi, Săvinești, Borzești etc. — sînt utilizate as
tăzi aparate automate de măsură și control de mare performanță. 
Ele asigură buna funcționare a instalațiilor de mare capacitate, se- 
sizînd cu promptitudine orice modificare a parametrilor urmăriți.

Metodele automate de analiză asigură, astăzi, nu numai auto
matizarea proceselor industriale și mărirea considerabilă a posi
bilităților de producție, ci și obținerea unor produse cu calități 
constant ridicate, elaborate în cele mai favorabile condiții sub o 
supraveghere continuă, automată.

producției soluțiile optime 
control analitic dintre cele

ț

i
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Prezența bioxidului de sulf 
tn instalațiile chimice duce 
atit la reducerea randamentu
lui de fabricație cît și la creș
terea gradului de coroziune. Pe 
de altă parte, în afara instalați
ilor, bioxidul de sulf face impure 
spațiile uzinale și preuzinale, de
pășind concentrațiile admise de 
normele de protecția muncii.

Preocupat de eliminarea aces
tor neajunsuri, un colectiv de cer
cetători de la IPRAN — In
stitutul de proiectări pentru in
dustria chimică anorganică și a 
îngrășămintelor — în colaborare 
cu un colectiv de la ICECHIM, 
a realizat o INSTALAȚIE DE 
CAPTARE ȘI VALORIFICARE

IARĂȘI DESPRE 
PURITATEA 
AERULUI...

GAZELOR DE BIOXID DEA , .. _ __________ _
SULF dintr-un combinat de în- 
grășăminte chimice cu profilul 
celui de la Turnu-Măgurele. Pro
iectată și realizată pentru prima 
dată în țară, instalația a fost, 
pînă acum, brevetată in Belgia 
și India. Procedeul aplicat are la 
bază captarea gazului în soluții 
amoniacale.

La o linie de fabricație a aci
dului sulfuric cu o capacitate de 
100000 tone pe an, prin recupe
rarea bioxidului de sulf, se reali
zează o producție anuală supli
mentară de 8 000 tone.

IOAN VOICU

de la universitatea
PARIS

Deocamdată, chimia nu joacă
în metalurgie un rol pe măsura
importanței sale — sînt de pă
rere oamenii de știință. Proce
deele de elaborare în furnale,
bazate pe pirometalurgie, sînt 
reacții la temperaturi cu mult
peste 1 000°, care au puțin de-a

*

*

*
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Filtre pentru 
ioni

Unul dintre cele mai fascinante domenii de cercetare ale 
chimiei analitice este, fără îndoială, ce) al metodelor de 

separare. Un exemplu îl constituie obținerea europiu- 
lui de înaltă puritate — aproximată astăzi lâ 99,999 la 
sută — metal folosit pentru televiziunea in culori. Metodele 
clasice nu ar fi reușit niciodată să asigure separarea acestui 
element, la un asemenea grad de puritate.

Soluționarea acestei probleme nu a întîrziat să apară. Meto
dele cromatografice, schimbătorii de ioni, permit astăzi sepa
rări de mare finețe. O soluție industrială care conține, dizol
vați în ea, într-o concentrație extrem de mică, ionii unui metal 
de mare importanță, poate fi „fracționată" prin simpla ei 
trecere într-o coloană cu schimbători de ioni. Proprietatea 
remarcabilă a acestor substanțe — a căror importanță pentru 
industria chimică este, cred, pe deplin comparabilă cu a cata
lizatorilor — este aceea de a reține selectiv anumiți ioni din 
soluție.

Schimbătorii de ioni au devenit, în prezent, de neînlocuiț 
în tehnică. Performanțele lor sînt impresionante. Nu numai 
separări rapide, spectaculoase, între metale și impurități, de 
neconceput prin alte metode, oricît de complicate, dar chiar 
și separarea izotopilor între ei a devenit posibilă astăzi

După cum se știe izotopii sînt atomi ai acelorași elemente, 
oare se deosebesc între ei numai prin infime diferențe în greu
tatea lor atomică. Sînt, însă, cazuri cînd chiar prezența unui 
izotop al aceluiași element poate compromite calitatea mate
rialului Este cazul izotopilor de litiu 6 și litiu 7, utilizați în 
energetica nucleară. Unica deosebire intre acești izotopi constă 
in diferența de greutate atomică de o unitate atomică de masă. 
De notat că, o unitate atomică de masă reprezintă o fracțiune 
dintr-un gram egală cu rezultatul împărțirii ciîrei 1 la un 
număr format din cifra 6 urmată de 23 de zerouri !

Profesor la Facultatea de 
Științe a Universității din 
Paris și la Institutul de ști
ințe tehnice nucleare din 
Saclay, născut în anul 1901, 
G. Cnarlot este cunoscut 
pentru lucrările sale în do
meniul electrochimiel. me
todelor de separare, al cro
matografiei. Este membru 
al Societății de chimie a 
Franței, al Societății Inter
naționale de Chimie, mem
bru de onoare al Societăți
lor de Chimie din Mexic și 
Belgia.

Perspectivele schimbărilor de ioni în tehnica viitorului sînt, 
însă, și mai spectaculoase. Cu ajutorul unor schimbători spe
cifici, se preconizează obținerea din apele marine a oricăruia 
dintre elementele cunoscute și utilizate astăzi în tehnică.

Cercetări in această direcție au fost deja începute in Anglia, 
unde se încearcă obținerea directă a uraniului din apele ocea
nului. Procedeul este în principiu, extrem de simplu : can
tități mari de apă oceanică sînt trecute peste coloane cu 
schimbători de ioni specifici acestui metal Uraniul este re
ținut, în vreme ce apa și restul ionilor dizolvați în ea treo 
mai departe

Deși, deocamdată, acest sistem de „filtrare" a metalelor din 
apa oceanului planetar — imens rezervor de materii prime 
aproape neexploatat încă — nu este pe deplin pus la punct, 
nu este departe ziua cînd el se va dovedi unul dintre cele 
mai avantajoase mijloace de asigurare a necesităților de ma 
terii prime. J

Revoluția tehnico-științifică, marile progrese înregistrate în 
ultimii ani în tehnica mondială au impus găsirea unor 
substanțe noi, care să răspundă cerințelor mereu sporite 

ale noilor industrii și tehnici de lucru. Materialele „clasice" 
au început, încetul cu încetul, să cedeze locul în fața noilor 
performanțe industriale. _ .

Un domeniu care ilustrează pregnant schimbările revoluțio
nare pe care le înregistrează tehnica contemporană este cel 
al obținerii metalelor în stare ultrapură. „Foamea" de metale 
a tehnicii contemporane nu mai poate fi satisfăcută cu orice, 
tn tehnica electronică, de exemplu, impurități de ordinul mi
lionimilor de gram conținute în germaniu, siliciu sau arseniu 
utilizați la fabricarea semiconductorilor, pot modifica radical 
proprietățile acestora. Catalizatorii, acești „stimulatori" fără 
de care performanțele industriei chimice moderne ar fi de 
neimaginat, necesită, la rîndul lor, respectarea unei mari 
purități și o grija deosebită la preparare, Cantități intime 
dintr-un element străin ar putea „otrăvi" catalizatorul, l-ar 
putea face inutilizabil.

Tehnica obținerii unor asemenea grade înalte de puritate ' 
a necesitat schimbarea radicală a procedeelor de lucru. Me
tode de mare finețe, procedee de o deosebită sensibilitate au 
intrat în joc. Evaporarea metalului în vid, condensarea frac- 
ționată a vaporilor metalici, creșterea dirijată a nmnocrista- 
lelor metalice — iată numai cîteva dintre ele

Se știe că un metal „pur" — în accepția clasică a cuvîntului 
— este, de fapt, ur aliaj în care metalul predominant este 
impurificat, de regulă, cu cantități extrem de mici din alte 
metalej Pentru îndepărtarea acestor urme de metal, sînt ne
cesare tehnici cu totul speciale. Una dintre acestea — gaz-lichid 
cromatograllia — a devenit utilizabilă abia după ce oamenii 
de știință au descoperit că metalele legate de anumite substanța 
organice complexe pot da compuși cu o mare volatilitate 
Prin tehnica cromatografiei, acești compuși volatili au putui 
fi îndepărtați fără dificultăți prea mari.

Succesul acestei metode ne-a încurajat și pe noi, cercetătorii 
de la Universitatea din Birmingham. In studiile noastre am 
încercat purificarea într-un grad cît mai înalt a sistemului 
aluminiu-crom-fier, elemente de mare interes în diferite ramuri 
industriale. Pînă în prezent, am obținut rezultate satisfăcătoare 
în cazul unor cantități de ordinul gramelor Actualmente, în 
cercăm separări de ordinul sutelor de grame. Fără îndoială că, 
dacă metoda volatilizărilor se dovedește eficace și- la scară 
industrială, ea va putea fi extinsă și asupra altor metale. De 
altfel, am început, încă de pe acum, studiile pentru obținerea 
în stare pură a unor așa-numite „metale rare" — zirconiu] și 
hafniul.

Vorbind despre aceste „metale rare", țin să subliniez că 
astăzi, tot mai multe din metalele considerate, cu puțină 
vreme în urmă, ca avînd doar un interes teoretic, au devenit 
de neînlocuit pentru tehnica modernă. Cîteva exemple pot fi 
cred, pe deplin edificatoare j zirconiul și hafniul au căpătat 
utilizări extrem de importante în tehnica reactoarelor nucleare, 
aliajele cu titan, datorită proprietăților lor superioare, sîm 
cerute tot mai insistent în metalurgie | niobiul. tantalul, molib
denul își găsesc aplicații în cele mai diferite ramuri indus
triale. Un metal de mare viitor este beriliul, pînă nu de mult 
prea puțin studiat. Aplicațiile sale în tehnica nucleară — deși 
încă de pe acum extrem de interesante — sînt, după părerea 
mea, abia la primii lor pași. Pe de altă parte, asemănarea sa 
din punct de vedere a] proprietăților mecanice, cu aluminiul, 
la care se adaugă. însă, o greutate specifică mult mai mică 
decît a acestuia, îl fac apt de a revoluționa, în viitor, tehnica 
aerospațială.

Deocamdată, chimia nu joacă 
în metalurgie un rol pe măsura 
importanței sale — sînt de pă
rere oamenii de știință. Proce
deele de elaborare în furnale, 
bazate pe pirometalurgie, sînt 
reacții la temperaturi cu mult 
peste 1000°, care au puțin de-a 
face cu procesele dirijate cu pre-face cu procesele dirijate cu pre
cizie, utilizate astăzi în mod cu
rent în industria chimică. Dacă 
în elaborarea metalelor neferoase 
chimia a înregistrat unele pro
grese — mai ales în extracția 
uraniului și a aurului — extrac
ția fierului era, pînă nu de 
mult, exclusiv o „tehnică a tem
peraturilor înalte".

CHIMIA 
ÎA REVOLUȚIONA 

METALURGIA?
Primele semne ale unei „revo

luții chimice" în industria fieru
lui le reprezintă experiențele din 
U.R.S.S. La Institutul metalurgic 
Baikov, din Moscova, se obține 
astăzi fier pur cu ajutorul hidro
genului gazos. Minereul este fin 
măcinaț Și trecut prin hidrogen 
gazos încălzit pînă la 1000°. 
Deoarece se folosesc minereuri de 
fier „oxidice", oxigenul legal de 
fier este ,#rs" și transformat în 
apă. Ceea ce rămîne este fierul 
pur. Procedeul va fi experimen
tat în uzinele metalurgice din 
Bielovețk.

în uzinele metalurgice din



Imaginea ideală a unei biblioteci de teatrologie româneas
că, schițată în încheierea primei părți a anchetei de față, este 
violent contrazisă de realitatea producției noastre editoriale. 
Este incontestabil că, pe o direcție sau alta a teatrologiei (și 
mai eu seamă pe direcția istoriei și a memorialisticii teatrale), 
editurile au manifestat cîteva inițiative utile sau, cel puțin, 
utilizabile ca puncte de pornire. Dar ceea ce s-a obținut poar
tă mai mult pecetea întîmplătorului. a nesistematicului, a in
suficientului.

Culori izolate

intr-un peisaj cenușiu

Intreprinzînd o trecere în 
revistă a scrierilor despre tea
tru din ultimii 15—20 de ani, 
criticul VALENTIN SILVES
TRU, ajungea la concluzia nu 
numai că arii vaste ale cul
turii teatrale sînt acoperite 
parțial sau deloc, dar și că 
întreaga producție editorială 
de critică, teorie sau chiar is
torie teatrală, calculată de la 
înființarea editurilor, nu de
pășește sub raport cantitativ 
producția altor zone ale gîn- 
dirii critice românești pe du
rata unui singur an editorial : 
„Prin eforturi diverse, între
prinse îndeobște sub semnul 
spontaneității, in ultimii ani 
ne-am îmbogățit cu cîteva lu
crări mai mult sau mai puțin 
temeinice: istoria teatrului 
universal elaborată de profe
sorul Ion Zamfirescu, două 
volume de fișe asupra acele
iași istorii (prof. Octav Gheor
ghiu), cîteva cercetări teore
tice asupra teatrului universal 
modern și a interferențelor 
sale cu cultura românească, 
semnate de Mihnea Gheor
ghiu, Andrei Băleanu, B. El- 
vin, Horia Deleanu, Ileana 
Berlogea, Silvia Cucu ; cîteva 
trâ? tte și culegeri de docu
mente privind istoria teatrului 
românesc ; un număr de mono
grafii de amplitudini 
profunzimi felurite; 
foarte 
teorie i 
trului : 
întocmit 
critici, 
în contemporaneitate", două 
studii remarcabile asupra 
prezenței Iui Caragiale în 
gîndirea teatrală actuală (B. 
Elvin și Șt. Cazimir) și unul 
consacrat lui Brecht (Romul 
Munteanu), un studiu admira
bil al lui Eugen Schileru des
pre scenografia noastră, o ipo
teză cu privire la posibilitatea 
construirii unei teorii a per
sonajului dramatic („Persona
jul în teatru") a subsemnatu
lui ; cîteva culegeri de arti
cole și cronici (Vicu Mîndra, 

'Ion Manițiu, Dinu Săraru), a 
căror însemnătate documen
tară nu e neglijabilă1: în sfîr- 
șit, multă memorialistică, pre
cum și subtilele opinii asupra 
teatrului în lumea de azi ex
primate de Radu Beligan și 
Al. Mirodan"

Este limpede că un aseme
nea peisaj este departe de a 
fi satisfăcător Mai cu seamă 
în ce privește teatrul româ
nesc contemporan — unde este 
indispensabil efortul de a 
salva de la uitare marile 
sale evenimente de spectacol. 
O singură asemenea încerca
re privind spectacolul „Troi- 
luș,si Cresida" (inclusă în ul- 
tii... ' său volum de către Va
lentin Silvestru), ne oferă 
imaginea sumară a ceea ce 
ar trebui făcut în această pri
vința, pe dimensiunile între
gii mișcări teatrale. Prof, 
univ. HORIA DELEANU ob
serva, nu fără amărăciune, 
că despre spectacolele noastre 
foarte bune care au fost în 
străinătate s-a scris acolo pe 
larg, și cronicile vor fi, pro
babil, adunate în volume. Așa 
că cercetătorul care se va in
teresa de soarta unor specta
cole românești din ultimul 
deceniu va trebui să-și facă 
formele de drum pentru 
Franța sau pentru Italia...

înmănunchind articole și stu
dii (unele inedite) de mare in
teres în actualitate, așteaptă 
ca interesul editorului să 
crească Ia cota unui anume ti
raj care se numește rentabil. 
Paralel, cunosc cazul unui cri
tic (în viață !) chemat să-și 
susțină cartea în fața repre
zentanților difuzării. După ex
punerea domniei sale, distin
șii reprezentanți ai cititorilor 
(sic !) au micșorat și mai mult 
cererea lor. Se speriaseră, zi
ceau dînșii, de nivelul prea 
ridicat al cărții. 
Mă aflu astăzi în 
tatea de a obține 
plar. Așadar cine
în numele istoriei (cred că nu 
exagerez cu acest cuvînt, pen
tru că teatrul, cum foarte bine 
se știe, are condiția eroică a 
nerepetabilității, a duratei ac
tului viu de comunicare) ? Și 
cu ce argumente ?“

Urmarea ? 
imposibili- 
un exem- 
selectează

in activitatea lotcare„Cunoaștem critici dintre cei mai serioși, „__ ...___ __
jurnalieră se interesează de soarta dramaturgiei originale, dar care, 
curios, atunci cînd își scriu cărțile, se plasează în cu totul alte 

zone de preocupări..."de preocupări...

Desen de NEAGU RADULESCU

Și 
cîteva, 

puține, încercări de 
contemporană a tea- 
un volum colectiv 

de treisprezece 
„Teatrul românesc

Un sold de datorii
care sporește mereu

Despre nejustificata rezis
tență a editurilor în fața căr
ții de teatru ne oferă .cîteva 
informații 
NADIN :

„Este de 
tem printre 
că nu concentrăm capacitatea 
criticilor noștri pentru a rea
liza acele monografii de spec
tacol (privind, evident, excep
ționalul) care să păstreze cu 
bogăție documentară și valoa- 
re științifică nu numai ecouri 
ci tot ceea ce poate fi păstrat 
pentru posteritate. Ni se anun
ță în planul editorial al anu- 
iui viitor două cărți de cronici. 
Să -ie acestea alese pentru a 
reprezenta punctul de vedere 
al criticii teatrale românești 1 
Nu autorii, care și-au cîștigat 
merite pe care n-am motive să 
le contest (deși nu mă asociez 
punctelor lor de vedere) mă 
interesează, ci procedeul. De 
ce nu s-ar proceda la antologii 
de critică, menite să cuprindă 
contribuții reprezentative în 
fiecare stagiune ?

Necorespunzătoare e și si
tuația editării teoriei teatrale, 
în fiecare an cîteva titluri, 
din păcate nu totdeauna bine 
alese. Nu avem încă traduse 
(mai exact tipărite) texte ce 
au stîrnit cu zeci de ani în ur
mă interesul creatorilor și al 
publicului. Oameni de teatru 
români de o valoare deosebită, 
așteaptă cu anii publicarea, 
deseori postumă, a lucrărilor 
k>r> Un volum de contribuții 
teoretice al Iui Radu Stanca,

criticul MIHAI

necrezut, dar sîn- 
excepții cu faptul

O experiență similară ne îm
părtășește prof. univ. HORIA 
DELEANU, conchizînd : „Rit
mul de apariție a cărților se 
află, la noi. cu mult în urma 
ritmului de transformare a 
realității teatrale. La noi, și nu
mai la noi. în același ritm se 
desfășoară de altfel și operația 
atît de însemnată de informa
re a lumii asupra cuceririlor 
noastre în domeniul drama
turgiei, artei spectacolului Și 
teatrologiei. Oficiul de docu
mentare al A.T.M. face, prin 
publicarea de piese, bibliogra
fii, fișe, rezumate, o utilă propa
gandă scriitorilor străini; dar 
nu face același lucru cu privi
re la dramaturgia românească, 
nici pentru opinia teatrală de 
la noi, nici pentru aceea din 
străinătate.

Aceeași prejudecată a editu
rilor se manifestă și în privin
ța cărții de dramaturgie. Un 
celebru autor francez, pe nu
mele său Claude Galiimard, 
constata că piesele de teatru 
cunosc după război un succes 
imens, exprimat printr-o vîn- 
zare promptă și prin numeroa
se reeditări. La noi, există o 
reținere absolut nefondată, dar 
foarte solid alimentată de edi
tori și difuzori. Existența cărții 
de dramaturgie, nepopulariza-

ZONĂ ALBĂ A CULTURII ? (ii)
Intre coperte

decolorate și tiraje
simbolice

în fața unei asemenea stări 
de lucruri este greu de înțe
les cum, in spațiul editorial 
infim acordat cărții despre 
teatru, se mai pot strecura a- 
pariții inutile sau păgubitoa
re. în fond, raritatea acestor 
titluri ar trebui să făcă, din 
fiecare din ele, un eveniment. 
Și totuși, opinia regizorului 
MIHAI DIMIU este că destule 
volume nu-și justifică apariția: 
„Este regretabilă lipsa de 
criterii prezentă, uneori, în a- 
legerea autorilor. Sînt promo
vați critici gălăgioși pe care 
nu-i ia în serios nimeni — de
cît ei înșiși și editura. Astfel 
vedem cum prin librării se de
colorează de ani și ani unele 
volume de așa-zisă critică tea
trală, ale unor așa-ziși critici, 
cu idei încă de la început mai 
decolorate decît actuala stare 
a copertelor... Criterii stîlcite 
intervin și atunci cînd se ti
păresc, în scopuri prea comer
ciale, volumașe de minimă re
zistență, reduse la o anecdotică 
precară. Paginile glumețe de
vin cu atît mai întristătoare 
atunci cînd se datorează unor 
semnături notorii, sub care 
cititorul avea dreptul să aștep
te învățăminte utile, bilanț al 
unei lungi experiențe în tea
trul românesc. Tot regretabile 
mi se par a fi și apariții de 
tip „Mari actori ai lumii", în 
care se execută prin istoria 
teatrului o incursiune superfi
cială, de popularizare joasă. 
Asta în timp ce lucrări 
fundamentale ale literaturii 
europene de specialitate sînt 
de ani de zile prevăzute în 
planul editorial, dar nu le ve
dem în librării".

Să nu fie și acestea unele 
din cauzele rezistenței admi- 
nistrativ-birocratice față de 
cartea de teatru ? Este dincolo 
de orice îndoială că o apariție 
proastă, greu vandabilă, nu fa
ce numai un deserviciu publi
cului, dar întărește' în concep
ția funcționarilor editoriali 
prejudecata potrivit căreia 
cartea de teatru nu e căutată 
de public, ci se adresează, în 
cel mai bun caz, unui cerc re- 
strîns de specialiști. Și aici ne

lovim din nou de chestiunea 
tirajelor și a rentabilității. 
Prejudecata creează un cerc 
vicios din care e greu de ie
șit : acordînd 
tiraje infime, 
constring pe 
că e vorba de 
crificiu' 
care sînt departe de a satisfa
ce cerințele, cărțile bune- se 
epuizează repede, dar prin a- 
ceasta nu devin rentabile, deși 
ar fi putut deveni astfel cu un 
plus de perspicacitate la stabi
lirea tirajului (la un calcul su
mar, există în România peste 
3 000 de profesioniști ai teatru
lui, fără să mai luăm în consi
derație artele înrudite...).

cărții de teatru 
administratorii 

editori la ideea 
apariții „de sa- 

apărind în cantități

sufocant, iar fenome- 
clasează fără întîrzie- 

iată ce ne relatează în 
privință criticul B. EL- 

,Experiența mea e destul

(Urmare din pag. I)

Cum se
periferia

de

ajunge la
circuitului
idei

O chestiune care se pune cu 
tot atîta acuitate este aceea a 
promptitudinii apariției edito
riale. Poate mai mult decît în 
oricare 
de 
a 
la 
tei 
noutățile apar într-un ritm a-

alt 
critică 

teatrului 
zi — 

arte

domeniu, 
și de 
trebuie « 

căci estetica 
evoluează

cartea 
teorie 

să fie 
i aces- 

rapid,

deseori 
nele se 
re. Dar 
această 
VIN : „
de variată. Am lucrat cu Editu
ra pentru Literatură, și soarta 
cea mai 
cartea 
care a 
dacție. 
pentru 
am predat cartea „Teatrul și 
interogația tragică" in mai 
1968, și un an mai tîrziu se a- 
fla în librării — ceea ce repre
zintă o viteză reală și realistă. 
Cu această excepție, și cu a- 
ceea a unor prefețe scrise tot 
pentru E.L.U., nici una din 
cărțile mele nu a apărut mai 
devreme de trei ani de Ia data 
predării, defecțiunile ținînd 
strict de lipsa de bunăvoință 
a cite unui redactor sau a cite 
unui șef de secție. Cu cartea 
deșpre Caragiale am avut 
chiar de pătimit ca autor — 
căci există o forță de șoc a 
ideilor, care nu se poate exer
cita decît la momentul opor
tun. Cînd am scris-o, nu exis
ta la noi nici un spectacol Ca
ragiale — Ionescu ; între timp 
s-au ivit mai multe, iar la 
apariția cărții fenomenul era 
deja consumat și catalogat. 
Promptitudinea este, deci, 
fundamentală ; altfel te situezi, 
fără vină, la periferia circuitu
lui de idei".

nefericită a avut-o 
mea despre Caragiale, 
zăbovit patru ani în re- 
Dimpotrivă, la Editura 
Literatură Universală

tă și difuzată ca și cum ar fi 
apărut prin fraudă, este abso
lut precară în librărie".

La prima vedere, s-ar părea 
că problema editării drama
turgiei este exterioară acestei 
anchete, al cărei obiect îl con
stituie teatrologia. Ele se flflă 
însă — mai e nevoie s-o de
monstrăm ? — într-o relație 
strînsă, de profundă intercon- 
diționare, așa încît progresul 
uneia nu e cu putință fără con
tribuția celeilalte ; pe de' altă 
parte, numai amîndouă la un 
loc pot oferi o imagine conclu
dentă asupra stării unei epoci 
teatrale. Adevărul este că, în 
acest domeniu, la dezinteresul 
editurilor față de dramaturgie 
se adaugă și indiferența, mai 
mult sau mai puțin voalată, a 
unora dintre criticii și teoreti
cienii teatrali de prestigiu. Se 
poate observa, bunăoară, că în 
scrierile despre teatru enume
rate mai sus, așa puține cum 
sînt. referirile la dramaturgia 
originală contemporană se li
mitează la cîteva eseuri, arti
cole ori cronici izolate în su
marul unor culegeri, și că nu 
există nici un studiu sistema
tic care să-i discearnă caracte
risticile fundamentale și direc
țiile de evoluție. Există. în 
schimb, volume întregi dedica
te dramaturgiei străine, volu
me fără îndoială necesare, u- 
nele excelente, dar care toc
mai prin aceasta scot în relief

caracterul precar al preocupă
rilor în domeniul care ne este 
cel mai apropiat. Cunoaștem 
critici dintre cei mai serioși, 
care în activitatea lor jurna
lieră se interesează cu nedez
mințită consecvență de soarta 
dramaturgiei originale, dar 
care, curios, atunci cmd își 
scriu cărțile, se plasează în cu 
totul alte zone de preocupări. 
Evident, chestiunea nu se pune 
la nivelul uneia sau a cîtorva 
persoane (deși s-ar putea dis
cuta și în felul acesta), ci la 
acela al întregii noastre critici, 
care are, față de dramaturgia 
originală, o îndatorire morală 
încă neachitată.

de ILIE CONSTANTIN

FEREASTRA
TINA R OL UI

Structura editurilor
contra naturii

teatrului

Fenomenul discutat aici are, 
desigur, cauze mai largi, pri
vind însăși structura organiza
torică a editurilor care au prin
tre preocupările lor cartea de 
teorie, de critică și de is
torie a teatrului. „Cred că în
cetineala și caracterul diletant 
al apariției acestei cărți — ne 
spune criticul FLORIN TOR
NEA — pleacă și de la locul 
unde se produce ea. Editura 
Meridiane este destinată prin 
excelență propagandei cultu
rale în străinătate (de aceea 
se și numește așa), și în acest 
domeniu obține efectiv unele 
succese. Dar înăuntrul acestei 
edituri s-a introdus în mod ar
tificial și o secție de teatru, 
care cîndva a aparținut Editu
rii pentru Literatură și Artă, 
și care în noul ei sediu n-a 
putut obține, prin dimensiunea 
și aria preocupărilor ei, decît 
un loc periferic".

Prof. univ. HORIA DELEA
NU ne atrage atenția asupra 
unei curioase concepții de 
„specializare" care funcționea
ză în structura editurilor noas
tre : „Dacă socotim unde apa
re, la noi, cartea de teatru — 
și dramă și teatrologie —, a- 
jungem la totalul de trei 
locuri : Editura pentru Litera
tură (piese românești), Editura 
pentru Literatură universală 
(piese străine) aceeași Editură 
pentru Literatură Universală și 
Editura Meridiane (critică Șt 
teorie). Dacă contractezi o car
te la Meridiane, trebuie să in
troduci neapărat elemente de 
artă a spectacolului ; la E.L.U., 
trebuie să te referi preponde
rent la text. Dar este o împăr
țire antiștiințifică, căci teatrul 
funcționează simultan in dubla 
sa existență, literară și sce
nică, și orice disociere este ar
bitrară. Această ingenioasă îm
părțire organizatorică contra
zice natura teatrului și ideea 
de teatru. In plus, o atare dis- 
juncție interzice de la bun în
ceput orice inițiativă ieșită din 
comun. M-ar interesa foarte 
mult, bunăoară — ca o posibi
litate. desigur, nu ca o practi
că generală. — un volum pe 
un motiv tematic sau filozofic, 
pe o structură sau pe o sub
stanță comună, care să reu
nească un autor român și unul 
străin..."

PROZA TOR
Proza tinerilor debutanți, 

mai mult decît debuturile în 
poezie unde inspirația fe
ricită poate duce tot greul, 
oferă la lectură satisfacții 
incomplete. E ca și cum 
cineva așezat la o fereastră 
cu o deschidere grandioasă 
ar începe să povestească al
tora ce vede, deși nu se află 
acolo decît de puține clipe, 
deși ochii opresc din pri
veliște secvențe de hazard, 
nesemnificative alături de 
repere importante. Fereas
tra uriașă a tînărului proza
tor este deschiderea lui spre 
lume : cu cît trece timpul el 
vede tot mai mult, mai bine 
(și niciodată destul !)

Talentul d'ă semne despre 
sine în multe chipuri și, 
cum am mai afirmat, e greu 
să spui că o modalitate sau 
alta este cea mai bună sau, 
gravă eroare !, singura bună. 
In faza începuturilor, de 
exemplu, a scrie bine despre 
orice, a-ți alege subiectele din 

foarte diferite, tratîn- 
în „maniere" felurite, 
în principiu, o 

și nu se poate 
bine numai 

își oprește 
asupra unui 

cunoscut

medii 
du-le 
nu e, 
șealâ 
că face 
care 
doar 
existențial, 
insistînd exclusiv spre 
figurarea lui E adevărat 
că, în ce ne privește, cătăm 
cu mai multă speranță spre 
aceștia din urmă si că ne 
produce oarecare îngrijorare 
talentul rece, aplicabil cu de
tașare la orice obiect.

Ștefan Stoian se dovedește 
a fi în placheta sa din co
lecția „Luceâfărul". intitu
lată hemingwav-an : „Pe 
malul fluviului departe" un 
prozator, „nu numai de vo
cație certă, dar și de perso
nalitate cristalizată, scutit de 
oscilația stilistică a începă
torilor și posesor al unei 
perspective care asigură po
vestirilor sale o unitate in
terioară și un ritm organic". 
Am citat această reușită și 
dreaptă caracterizare pe care 
i-a făcut-o G. 
într-o recenzie 
densitate Același critic dej 
finește cea dintîi

gre- 
spune 

acel 
privirea 

sector 
bine.
con-

Dintisianu 
de mare

finește cea dinții trăsătură 
ce compune portretul stilis
tic al lui Ștefan Stoian. E 
vorba de : „aspirația spre 
organicitate, în opoziție 
dispersarea suverană, 
programatică, din proza 
lor mai mulți confrați 
promoție literară".

Lumea bine cunoscută 
Stoian și care revine 
sesiv în povestirile sale este 
cea a unui cartier bucureș- 
tean, nu periferic dar mo
dest, unde în locuințe tip, 
ieftine, s-au așezat prin anii 
treizeci mici 
familii cu o viață 
confundabilă și, 
greu de modificat 
Autorul nu se 
ironic de ridicolul 
pecte din viața eroilor

cu
îi 

ce
de
de 

ob-

Stoian tocmai pentru a ară
ta că modul în care aceasta 
se vede în proza sa consti
tuie un teritoriu ferm, pro
priu, pe care evoluția sa 
viitoare se poate sprijini cu 
încredere. Dar care este 
peisajul sufletesc predomi
nant în povestirile sale de 
pînă acum 7 Credem că e 
vorba de stările unui 
ieșit nu de mult din 
lescență, care a avut 
un număr de prilejuri de 
dezamăgire; ' 
explorează în jur puncte de 
reper, tînjește după echili
brul rodniciei. Nu este un 
dezrădăcinat, ci pur și sim
plu un tînăr aflat în starea 
de indecizie aparentă a ce
lui ce dorește să se cu
noască la sfîrșitul maturi
tății și al creației.

Dezordinea aparentă a 
memoriei în confesiune este 
un mijloc artistic folosit cu 
succes, mai ales în piesa 
centrală ce împrumută vo
lumului titlul. La o primă 
lectură, frecvența _ numirii 
prietenilor, nostalgia ges
turilor lor minunate ne în
deamnă să-l considerăm pe 
Stoian un „autor al priete
niei". Recitind cartea ne-am 
dat seama că, în realitate, 
acest prozator este la fel de 
„egoist" în artă 
e sănătos ! — ca 
mea.

E mișcătoare 
uman și eficace în

tînftr, 
ado- 
deja

el se caută,

- și așa 
toată lu—
în plan 
cel artis

tic obstinația de a rămîne 
copil, detectabilă în narați
unile lui Ștefan Stoian. 
întreaga carte stă sub sem
nul acela imposibil, reali- 
zîndu-se o gravă încărcă
tură nostalgică : de remar
cat că prozatorul urmăreș
te deliberat asta, e o inten
ție artistică precisă și nu 
doar o emanație sentimen
tală. .

Firește, nu toate piesele 
plachetei dau satisfacții la 
lectură : s-ar putea spune 
chiar : puține din. ele sînt 
revelatoare. „Un prieten și 
restul zilelor", de pildă, dă 
dovada unei iscusințe goij 
kiene de a detecta < erații 
sufletești de amploare la 
ființe simple, derutante, dar 
e minată de „literatură", ca 
și „în așteptarea zăpezilor", 
unde Trandafir îl irită pe 
cititor cu manifestările sale 
de susținută demnitate. O 
schiță făcută „din nimic" este 
și „La revedere cu ambele 
mîini", care exploatează cu 
meserie zbuciumul vag erotic 
al locotenentului Dumitriu, 
singur în compartiment cu o 
necunoscută atrăgătoare (ca
re, e adevărat, citește re
viste străine).

în vreo două rînduri Ște
fan Stoian vorbește în cartea 
sa despre extincția unor 
personaje. Mîna lui este
foarte sigură (și ingenioasă) 
de fiecare dată. Soldatul 
Dragomir traversează un te
ren aflat în bătaia gloanțelor 
inamice ; cu încăpățînare se 
țîrăște înainte și crede că a 
scăpat, dar fusese atins : „Era 
pe malul rîului și, deodată, 
simți mirosul casei, freamă
tul acela nebănuit..." etc. A- 
ceastă bruscă năvală a miro
sului casei marchează mo
mentul desprinderii. Am pu
tea spune că la fel se în- 
tîmplă și cu cartea lui Ște
fan Stoian : din cînd în cînd, 
din textul întotdeauna îngri
jit și serios cititorul este 
luat pe sus de o boare abi
sală care-1 poartă pe deasu
pra lumii, desprinzîndu-1 de 
sol! e puterea dăruită scrii
torilor adevărați și Ștefan 
Stoian ne face să intuim in 
acele clipe evoluția sa ulte
rioară, deschiderea gravă a 
destinului său artistic.SEBASTIAN COSTIN

asupra 
Ștefan

multe 
cu ma- 
atît deAnchetă realizată de

I

I

Pornind de la realitățile scoase la iveală pe parcursul an
chetei, interlocutorii noștri au formulat o sumă de sugestii 
care pot ține loc de concluzii și pot indica soluții utile pen
tru revitalizarea teatrologiei românești :

• „Propunere : renunțîndu-se la protilurile editoriale ne
fondate pe natura domeniului, să se creeze fie o editură, fie, 
mai degrabă, a secție solidă, care să publice lucrări de teatru 
cu toate implicațiile cerute de obiect" (HORIA DELEANU).

• „Un plan editorial care să mulțumească și pe cititor și 
pe specialist nu se poate face bătînd din palme, dar nici lăsînd 
totul pe seama hazardului și a aminărilor sine die. înăuntrul 
A.T.M.-ului, unde funcționează un centru de documentare 
teatrală (a cărui activitate ar merita de asemenea o dezbate
re), s-ar putea realiza ceva din ce nu pot face editurile, pen
tru a mulțumi măcar in parte cerințele și setea de cunoaștere 
a publicului și a specialiștilor. Deocamdată, s-ar putea tran
sfera o parte din sarcini spre acest loc, cu condiția ca acest 
loc să fie asigurat si cu forțele necesare unei activități edito
riale" (FLORIN TORNEA). '

• „Criticii înșiși sînt deseori datori preocupărilor teoretice, 
și asta din două motive. întîț, pentru că există o tristă tradi
ție — care pretinde eforturi spre a fi depășită — a exclusi-

vismului, a îngustimii opiniilor, care a știrbit prestigiul teo
riei. Apoi, pentru că cronicarii dramatici manifestă adesea o 
inhibiție nelalocul ei față de creatori. Punctul de vedere al 
unora din aceștia, „nu mă interesează critica decît dacă mă 
susține", e crîncen anticultural. Critica nu e doar operă de a- 
deziune, ci mai ales de delimitare precisă, de punct de vede
re net, consecvent (care poate fi, se înțelege, acceptat sau res
pins). Aceasta asigură și diversitatea necesară unui peisaj. 
Trebuie să ne asumăm riscul de a fi uneori detestați, ținte 
ale aversiunii generale, căci numai așa ne vom menține pres
tigiul. Uniformitatea în elogii este tot așa de gravă ca și cea
laltă uniformitate". (B. ELVIN).

• „Un alt deziderat: semafor verde tinerilor. Sînt cîțiva 
tineri cercetători de teatru ale căror cronici îi recomandă 
suficient nu numai prin gust și cultură, dar și prin cinste. Le 
așteptăm prezența pe coperte; sau pentru asta trebuie să 
ajungă la vîrsta celor care-si scriu memoriile ?“ (MIHAI 
DIMIU).

funcționari, 
a lor in- 
în plus, 
în timp, 
detașează 
unor as- 
'■ n- săi, 

el nu e nici măcar „obiec
tiv", ci îi înțelege și-1 iu
bește pe acești întîrziați în 
timp.

Dragostea filială, acest 
adînc respect pentru timpul 
trăit în oameni și locuri, se 
extinde peste marginile 
cartierului, rememorat îm
brățișează orașul întreg. 
Măturătorii, modești lucră
tori ai salubrității Capitalei, 
sînt priviți cu simpatie,_ au
torul remarcînd că printre 
ei „sînt exagerat de multe 
femei, femei din acelea ne
închipuit de grase, de slabe, 
cu salopete albastre, pe care 
le vezi de obicei trăgînd din 
țigară pe la colțuri de 
stradă. Treci pe lîngă ele și 
îți spun bună seara, 
dintre ele semănînd 
mele noastre ; tot 
bătrîne" (p. 69).

Am insistat atît 
lumii din care vine

locale exotice, ci unei identificări 
cu esențialitatea artei în modali
tatea ei românească. Nu farmecul 
unui exotism ci viziunea comuni- 
cînd eu arhaice structuri, trans
mise prin arta populară, a fost a- 
ceea care. în plăsmuirile lui 
Brâncuși a subjugat publicul din 
străinătățile în care ele au coliie 
dat. Apartenența la o tulpină co
mună dă ramurilor, oricît de în
depărtate, autenticitate. Ele sînt 
din plin ceea ce sînt doar 
membre ale unui organism 
mun.
ca să
— cu 
aceste 
adus 
unei arte atît de elaborate. în ce 
rezidă, însă, comunicarea dintre 
național și universal în'artă și 
literatură ? Și mai întîi, ce în
țelegem prin literatură uni
versală ?

în studiul său, Formarea ideii 
de literatură universală (publicat 
în Studii de literatură universală 
și comparată 1960), Tudor Vianu 
a trecut în revistă avatarurile 
ideii de literatură universală în 
Europa, oprindu-se îndeosebi a- 
siipra secolului al XVIII-lea 
(cursul lui Laharpe) și asupra

ca 
co

in „interesul universal" — 
reluăm cuvintele lui Pillat 

care au fost întâmpinate 
lucrări, descifrăm omagiul 
îndepărtatelor rădăcini ale

„bătăliei Shakespeariene". Știm, 
mai ales din lucrările lui Karl 
Vossler că „literatura universală" 
se răspîndise, ca o expresie și o 
noțiune, încă înainte de Goethe. 
Tn orice caz, Vianu arată că no
țiunea se formează în epoca din
tre Voltaire și Goethe. Știm că 
descoperirea — în epoca neoro
mantică și romantică — a litera
turilor medievale în limbile vul
gare, 
ce 
ca i

a 
și

a liteiaturilor nordi- 
folclomlui european 

literaturilor orientale

privitoare la faptul că poezia a 
devenit „un bun al întregii uma
nități", și că „a sosit vremea 
literaturii universale, în timp ce 
literatura națională nu mai în
seamnă astăzi mare lucru".

O asemenea declarație nu tre
buie înțeleasă ad litteram. E in
teresant de remarcat că procla
mația lui Goethe se face într-o 
epocă în care se petrece marele 
fenomen istoric a] deșteptării 
conștiinței naționale la diferite-

voltă schimbul mondial, depen
dența națiunilor una de alta. Și 
ceea ce este adevărat pentru pro
ducția materială este tot atît de 
adevărat pentru producția intelec
tuală. Creațiile intelectuale ale 
unei națiuni devin proprietatea 
comună a tuturor. îngustimea și 
exclusivismul național devin pe 
zi ce trece tot mai cu neputință, 
din numeroasele literaturi națio
nale și locale se formează o lite
ratură universală".

omenirii întregi. Putem înțelege 
acest termen și ca o sumă a ase
mănărilor dintre literaturile na
ționale, al căror proces evolutiv 
prezintă identități și paralelisme 
(de stil, idei, teme și mijloace).

U manismul ideii goetheene, 
căreia clasicii marxism-leninismu- 
lui i-au dat girul lor, este evi
dent. De fapt, cum au arătat 
comentatorii lui Goethe (îndeo
sebi profesorul elvețian Fritz 
Strich în Goethe und die Welt-

a
a contribuit la lărgirea „universu
lui literar" ca și a gustului artistic. 
Lessing și Herder, frații Schlegel, 
în Germania au promovat ideea 
literaturii universale, înaintea lui 
Goethe care a găsit o formulă 
fericită proclamînd nașterea ei.

Declarația pe care Goethe i-o 
face lui Eckermann, la 27 ianua
rie 1927. privitor la Weltliteratur, 
la „literatura universală", e în
deobște cunoscută. Ea pare să 
aibă un caracter festiv, constitu
ind un aot de naștere al litera
turii universale. Olimpianul din 
Weimar ia tohul grav al auguste
lor sentințe : „Se vestește epoca 
literaturii universale și fiecare 
trebuie să contribuie pentru oa 
epoca aceasta să se instaureze 
cît mai aurind". Eckermann mai 
consemnează spusele lui Goethe

ARTISTUL
le popoare. In mod evident, pe 
măsură ce specificul național al 
unui popor este pus în lumină și 
valoare, în operele reprezentative 
ale culturii sale, el se poate re
porta mai rodnic la specificul 
național al altor popoare. Iar re
portarea înseamnă interrelație în 
sînul unui univers cultural. In 
Manifestul comunist, Marx și 
Engels au confirmat existența u- 
nei literaturi universale ca un 
simptom caracteristic al timpuri
lor noi : „în locul vechilor izo
lări locale și naționale se dez-

Text esențial. E condamnată ca 
desuetă izolarea culturii, este pro
movată interrelația lor în baza 
interdependenței existente în 
realitate. „îngustimea" și „exclu
sivismul" trebuie să facă loc lăr
girii viziunii culturale, înțelegerii, 
în accepțiunea sa marxistă, con
ceptul de literatură universală cu
prinde în sfera sa totalitatea li
teraturilor naționale, ca și an
samblul acelor creații valoroase 
ale diferitelor literaturi naționale 
care, biruind spațiul și timpul, au 
intrat în patrimoniul cultural al

literatur — Goethe Și literatura 
universală, ed. II, 1956) pentru 
el literatura universală era un 
mediu prielnic, mijlocind între 
feluritele literaturi naționale. în 
literatura universală se produ
ce schimbul între bunurile aces
tor literaturi. . ,Ea (literatura uni
versală) cuprinde tot ce ajută 
popoarelor să se cunoască re
ciproc pe cale literară, să se jude
ce, să se prețuiască și să se to
lereze, tot ceea ce prin literatură 
le apropie și le leagă" (Strich, op. 
cit.). Gustul secolului nostru pen-

tru culturile îndepărtate în timp 
și spațiu este un semn al lărgirii 
conștiinței receptive a omului, 
pînă la dimensiuni planetare. 
Nimic din ceea ce s-a săvîrșit 
vreodată nu e cu desăvîrșire 
străin, chiar dacă aceasta nu im
plică aprecieiea valorică a tutu
ror operelor create. Aria cultura
lă în care ne preumblăm este mai 
vastă decît a fost vreodată în tre
cut și sîntem deschiși ca niște 
exploratori în ale spiritului pen
tru a recepta orice semnale, de 
oriunde, și a le integra într-un 
cosmos estetic în permanentă ex
pansiune. Deschiderea gustului 
modern este simptomatic. Ea in
dică o nevoie imperioasă. Trăim 
într-o epocă a ecloziunii și dez
voltării literaturilor naționale. 
Dar literatura națională nu poate 
trăi în vas închis. Există o co
municare vivificatoare în cuprin
sul unui organism al literaturii 
universale. închiderea în sine 
orgolios-antarhaică a unei litera
turi, ca și înstrăinarea ei de spe
cificul național sînt primejdioase. 
Există, am putea spune, o legă
tură ombilicală a literaturii na
ționale ou literatura universală.

Așadar, încă o dată, numai 
prin adîncirea și lărgirea conștiin
ței naționale, prin creație în de
plină conștiință a specificului na-

țional, se pot realiza opere caTe să 
poată intra în patrimoniul cultu
rii universale. Mai mult, poate, 
decît muzica ori pictura, litera
tura este legată, prin limbă, de 
ființa națională. Ești logodit pen
tru o viață cu limba poporului 
tău, și această logodnă are gravi
tatea unui destin. Dar destinul pe 
care-1 asumi implică o răspunde
re. Răspundere față de cultura 
națională. Totodată, niciodată, 
poate, ca în zilele noastre, n-a 
fost mai imperios necesară o în
țelegere, o cunoaștere și o pre
țuire reciprocă între literaturile 
naționale. Trăim într-o epocă 
deschisă comunicărilor de toate 
felurile. Mijloacele noi, audio-vi- 
zuale-radio, cinematografie, tele
viziune — au deschis tuturor oa
menilor posibilitate, nebănuite 
înainte, de informare, de comuni
care. E firesc ca iubitorii literatu
rii să nu rămînă cantonați în spa
țiul lingvistic al unei singure li
teraturi. Dar numai perfect asi
milat, datul literar-artistic străin 
poate fi rodnic într-o literatură, 
după cum numai acea creație 
care izvorăște din sursele auten
tice specifice ale unei culturi na
ționale ajunge să devină uni
versal valabilă.
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Eminentă militantă 
a mișcării belgiene 
și internaționale pen
tru apărarea păcii, 
Isabelle Blume s-a 
născut în anul 1892. 
Provenind dintr-o 
familie ce a trăit in 
mediul rural, Isabe
lle Blume și-a înce
put cariera ca profe
soară de literatură. 
A făcut parte vreme 
îndelungată din Par
tidul socialist belgi
an, fiind aleasă, du
pă cel de-al doilea 
război mondial, depu
tată în parlament.

Caracter dîrz, com
bativ, Isabelle Blu
me s-a aflat în rîn- 
durile luptătorilor 
antifasciști, partici- 
pînd cu toate forțele 
la mișcarea interna
țională de sprijin a 
Spaniei republicane.

Lupta sa hotărîtă 
în rîndurile mișcării ' 
pentru pace, împotri
va renașterii milita
rismului german, 
pentru apărarea in
dependenței țării îm
potriva alianțelor a-

ISABELLE BLUME
gresive i-a atras tot 
felul de persecuții. 
Nelăsindu-se intimi
dată, Isabelle Blume 
a participat Ia primul 
Congres mondial al 
partizanilor păcii, lu- 
ind cuvîntul în sala 
Ple.vel din Paris. în 
anul 1953, ca o prețu
ire a activității sale 
în cadrul mișcării 
pentru pace, i s-a a- 
tribuit Premiul inter
național Lenin „Pen
tru întărirea păcii în
tre popoare".

Isabelle Blume a 
devenit membră a 
Comitetului Central 
al Partidului Comu
nist Belgian.

După retragerea 
din motive de boală 
a lui John Bernal din 
funcția de președin
te, o bună perioadă 
de timp a îndeplinit 
funcția de președin- 
te-coordonator al 
Prezidiului Copsiliu- 
lui Mondial al Păcii, 
în prezent este mem
bră a Prezidiului 
Consiliului Mondial 
al Păcii.

MOMENTE, ANI, 
iNRÎURIRI...

de ISABELLE BLUME

HORVAT EMIL: „Sti
mate Băieșu! Studiind a- 
proape în întregime rubri
cile dumneavoastră din 
fiecare sîmbătă, am con
statat că sînteți singurul 
om care cred și sper că 
mă puteți ajuta în
tr-un caz pe care din 
nefericire nu-l pot rezolva. 
Mi-am dat seama că dum
neavoastră ’ sînteți omul 
care lămuriți și ajutați în 
unele cazuri foarte serioa
se, serioase și mai puțin 
serioase de care dispunem 
noi tineretul din ziua de 
astăzi. Ca să nu lungesc 
prea mult vorba, am să 
vă mărturisesc dorința 
mea arzătoare. In momen
tul în care am scris aceas
tă scrisoare sînt militar și 
îmi satisfac cu multă dra
goste și interes serviciul 
militar. Sînt căsătorit și 
am un băiețel pe care îl 
iubesc din tot sufletul 
meu. Mă numesc Horvat 
Emil, dar cum și de cine 
mi-a fost dat acest nume 
nu am putut afla. Eu am 
25 de ani și în acești ani 
nu am reușit să cunosc 
sau să-mi exprim cuvîntul 
mult drag și iubit de în
treaga suflare omenească 
o lumii „mamă' și „tată". 
Sînt născut în anul 1945, 
dar unde m-am născut și 
căror cetățeni le aparțin 
nu știu. Cercetînd dosarul 
meu am constatat și am 
văzut în el o hîrtie dictan
do în care scria mare și 
citeț nefericitele cuvinte : 
„Copil găsit". Din 1945 și 
pînă în 1952 am fost cres
cut la creșa din Sinaia. In 
anul 1952 am fost trans
ferat la Casa de copii din 
comuna Porcești, unde am 
stat pînă în anul 1962, 
unde cu ajutorul Statului 
și al Partidului am învățat 
școala elementară și școa
la profesională. Am citit 
în ziare și reviste de u- 
nele cazuri cînd tineri la 
vîrsta de 20 de ani și-au 
găsit părinții și sper să 
fiu și eu unul din acei 
tineri care au în suflet 
simțămîntul și dorința de 
a afla și a-și găsi părinții. 
Cînd eram în școala pro
fesională am corespondat

cu un ziar în această pro
blemă, dar fără nici un 
rezultat. Poate vă între
bați de ce am abandonat 
cazul meu și nu am mers 
mai departe cu el. Atunci 
îmi pierdusem nădejdea 
și speranța de a ajunge 
gîndul meu la împlinire. 
Acum, pentru că a apărut 
nu demult această rubrică 
„De la om la om" și 
aflînd că sînteți un om 
care vă interesează și vă 
dați toată bunăvoința și 
silința de a-i scoate pe 
tineri din unele impasuri 
și neajunsuri, am spus în 
sinea mea să mai fac o 
încercare și în această ru
brică prea stimată de ti
neret. Totodată vă trimit 
și u fotografie și, dacă 
este cazul, să fie și pu
blicată. Vă destăinui și cî
teva semne pe care le am 
și care semne nu-mi pot 
da seama cum și cînd 
le-am putut obține: la 
față, în partea dreaptă, 
am un semn (cicatrice) de 
arsură mică, de asemenea 
am și la mîinile amîn- 
două tot niște cicatrice tot 
mici ca mărime. Aceste 
semne nu le-am putut 
identifica cînd și cțim 
le-am obținut. Cred că 
sînt mulți doritori de a 
dezvălui tainele unui or
fan (mă refer la organele 
de miliție) și la unii ex- 
perți care se ocupă de 
asemenea cercetări. Eu 
am o rugăminte fără mar
gini față de dumnealor să 
mă ajute cu ce este po
sibil. Cred că vă dați 
seama și dumneavoastră 
cît de fericit aș fi eu 
după o durată da atîția 
ani să am și eu cui să 
spun „mamă" și „tată". 
Cred că o să vă facă 
foarte curios această scri
soare că de ce la vîrsta 
asta a mea de 25 de ani 
mai am nevoie să spun 
cuvintele „mamă" și 
„tată". Vă promit că după 
ce am să primesc răspuns 
la această scrisoare, am să 
vă spun de ce, dar cred 
că nu este cazul să vă 
mai spun, pentru că cred 
că și dumneavoastră aveți 
mamă și tată și tot mamă 
și tată le spuneți".

reper (și văd că ai destule) sînt suficiente pentru 
ca un tată sau o mamă să-și recunoască copilul 
abandonat. Vă promit, deci, să vă acord tot spriji
nul meu — invitîndu-i pe toți cei care pot da relații 
utile să ne scrie la ziar — și asta nu numai din 
pricină că am și eu o mamă și un tată (ceea ce se 
poate întîmpla oricui), ci pentru că mi-ar face o 
mare bucurie să asist și să scriu despre revederea 
dumitale cu părinții dispăruți. Succes.

TOMA TRAIAN, comuna Milieș, județul Mureș: 
In copilărie v-ați pierdut parțial auzul și suferițj 
foarte mult din pricina acestei infirmități. Mă rugați 
să fac ceva pentru dumneavoastră, iar eu vă răspund 
că bunăvoința mea nu are, practic, margini. Dovadă 
că pe tînărul Gheorghe I. din Curtea de Argeș l-am 
adus la București pentru a fi tratat, la recomandarea 
unui cititor, de către doctorul Cioară de la Poli
clinica și spitalul I.T.B. Dar, văi, îmi este jenă să 
vă povestesc prin cîte dificultăți și împrejurări pe
nibile am trecut pentru a putea rezolva cît de cît 
acest caz. Căci în fața dorinței noastre de a face 
bine unui om necăjit s-au repezit ca niște 
bătrîne și flămînde fiare birocrația, indolen
ța, reaua credință și nepăsarea micilor orga
nisme sanitare, care au început să ne pretindă apro
bări peste aprobări, din care să reiasă că avem 
asentimentul Serviciului sanitar al Capitalei, al ser
viciului de triaj sanitar, al directorului spitalului și 
așa mai departe, astfel că în cele din urmă aceste 
diabolice organisme au găsit ele o chichiță ca să 
nu accepte internarea tînărului suferind în respecti-

băiatul pe care-1 iubești este urît nu are absolut 
nici o importanță. Dacă te iubește cu adevărat el 
este frumos, căci toți oamenii care iubesc devin, 
ca printr-un miracol, frumoși. Nu ana nici un fel 
de îndoială că, chiar și fără intervenția mea, pînă la 
urmă mămica va ceda, căci iubirea e în stare să 
învingă și un munte, ’ dar-mi-te o mamă încăpă
țînată. Vă urez fericire.

ȘERBAN TO ADER, Slatina: Mă rogi respectos 
să-ți fac un seiviciu : cineva ți-a povestit subiectul 
cărții „Călărețul fără cap”, subiectul te-a captivat 
și acum îmi ceri să-ți procur această carte și să 
ți-o trimit, urmînd să-mi rambursezi costul eh.

Scumpe cititorule, ai milă de mine 1 Gîndeș'.c-te 
că dacă îți fac dumitale acest serviciu mîine cineva 
mă va ruga să-i fac rost de un aragaz sau de nișta 
cherestea 1 Gîndește-te că sînt și eu om.

NELU RĂDOI, EM 
Muncelul Mic, Bloc 102, 
cam. 49, jud. Hunedoara : 
„Lucrez ca artificier la 
EM Muncelul Mic și îmi 
place foarte mult această 
muncă și am îndrăgit 
străfundul galeriilor mo
derne. La ora actuală am 
26 de ani și aș avea cu
rajul să zbor și pe Lună 
pentru unele experiențe 
fantastice. Altceva vă pot

spun de la început ade
vărul și sinceritatea. Vă 
pot spune căci am o plă
cere față de tot genul de 
fete brune, blonde și roș
cate, dar să fie sincere, 
plus îmi place genul mu
zicii ușoare. In viață îmi 
place să muncesc și să 
am- tot ce doresc. Mă 
adresez dumneavoastră 
pentru că vreau să cu
nosc toate imaginile țării

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

Viața fiecărui om cuprinde o multitudine de 
momente dintre care unele pot fi socotite a fi mai 
inportante, iar altele ca avînd o însemnătate se
cundară. După cum în biografia oricui poți afla 
clipe ce au determinat o evoluție ori alta și au sta
bilit uri anume sens în constituirea propriei bio
grafii. Unii oameni sînt chiar înclinați să se expri
me că o anume dată a avut o influență hotărîtoa- 
re asupra propriului destin.

Dacă veți aștepta să vă indic un moment care 
a însemnat mai mult decît altele pentru viața mea, 
atunci răspunsul va încerca să cuprindă o epocă 
întreagă și nu doar un moment ori altul. Și pentru 
a vă indica cu precizie cînd anume s-a derulat 
această epocă dominantă din viața mea, vă voi 
afirma : anii tinereții.

Atunci, în aceas.tă etapă de cunoaștere a oame
nilor și a mediului social în care trăim — plină 
de tatonări și de încercări — am înțeles încotro 
mă îndreptam, ce anume doream de Ia viață, 
ce-mi poate ea oferi și ce anume trebuie să-i aduc 
eu, în schimb, drept ofrandă. Pentru că încă din 
acei ani ai tinereții am descoperit că nu-ți este 
permis să ceri cît mai mult, dacă nu te-ai deprins, 
concomitent cu ideea că ești dator, la rîndul tău, 
să oferi mediului în care trăiești, societății umane, 
tot ce ai mal bun ; și această „ofrandă" dată vieții, 
după cum o denumesc eu — este cu atît mai va
loroasă și eficientă uman cu cît, permanent, prin 
instrucție și educație, multiplici calitățile naturale 
individuale.

încă din anii tinereții mi-am început urcușul, 
mi-am potrivit pașii cu cei ai Oamenilor care mai 
presus de orice au pus respectul față de semeni, 
familia, educația. La toate acestea mă gîndesc 
acum, aflată în cel de-al 77-lea an de viață, fiind 
una dintre fruntașele mișcării mondiale pentru 
pace, mamă, bunică a 15 copii.

Socotesc că întreaga mea dezvoltare, mai cu 
seamă cea din vîrsta tinereții, s-a aflat sub influ
ența profund umană a mediului în care mi-am 
petrecut copilăria. Primii ani de viață și adoles
cența i-am trăit în mediul sătesc, cunoscînd oa
meni sărmani ce plecau la lucru cînd se crăpa de 
ziuă, iar toamna, rodul palmelor muncite lg era 
insuficient pentru familiile lor nevoiașe.

Analfabetismul făcea ravagii, iar condițiile sa
nitare deficitare aducea necontenit jale în multe 
familii. Pe atunci, tatăl meu, pastor protestant, un 
om luminat și cu o mare iubire de oameni, își 
schimbase locul de la amvon cu o catedră. A fost 
unul dintre primii oameni din Belgia care nu 
numai că a constatat necesitatea alfabetizării, dar 
și-a dedicat întreaga viață acestei cauze înălțătoa
re. Și mama mea a fost o femeie simplă, bună și 
caldă, ce și-a dăruit cei mai frumoși ani îndeplinind 
misiunea de infirmieră a satului, ceea ce p«; atunci 
însemna extrem de mult ținînd seama de faptul că 
nu exista vreun lăcaș sanitar anume durat, ori 
medicamente, ca în ziua de astăzi.

Am crescut în acest climat înrîurit enorm de 
despotismul unor nobili, deoarece satul nostru se 
afla pe un străvechi domeniu senioral. Am văzut 
cu ochii mei cum se cocea revolta împotriva ne
dreptăților sociale, cum oamenii începeau să se 
organizeze și să înțeleagă că ziua de mîine le va 
aparține. Izbucnirea primului război mondial, și 
mai cu seamă Revoluția Socialistă din Octombrie, 
m-au făcut să reflectez și să înțeleg că omenirea 
începea să-și croiască un nou făgaș.

în acei ani m-am căsătorit. Am început să mun
cesc cu soțul meu într-un bazin carbonifer, nu 
departe de granița cu Franța. Și am înțeles că va 
trebui să-mi dedic toate forțele, tot ce aveam mai 
bun, pentru a sprijini, la rîndul meu, transforma
rea vieții oamenilor în mijlocul cărora trăiam. îmi 
amintesc de acei ani, cînd mă străduiam să ușu
rez pe cît îmi era cu putință mizeria minerilor 
aflați sub ocupație. Casa noastră adăpostea neîn
cetat soldați englezi ce căutau linia frontului, ostași 
ruși ce nu'cunoșteau nici măcar o boabă din vreo 
limbă străină și care fugiseră din tranșee în mo
mentul în care aflaseră vestea că în țara lor izbuc
nise revoluția.

Și noi eram cu sufletul alături de această nouă 
alcătuire pe care începea s-o capete globul nostru 
pămîntesc. Nu aveam însă suficiente cunoștințe 
politice ori filozofice care să ne determine o ju
decată mai limpede a ceea ce se petrecea în jurul 
nostru. în acei ani l-am cunoscut pe Marx și mi- 
am putut forma o idee asupra programului socie
tății de mîine făurit de clasa muncitoare. Spun 
aceasta deoarece eu am crescut încă de mică în- 
tr-o ambianță muncitoreasă, socialistă, însă doar 
după ce am cunoscut ideile lui Marx, doar după 
aceea am fost cucerită și pe plan intelectual și 
moral. Atunci am învățat să gîndesc independent, 
să desprind ceea ce este important pentru societate, 
să-mi făuresc convingeri trainice. In acele vremuri, 
am înțeles și am început să consider că războiul 
nu poate reprezenta o soluție pentru omenire, de
oarece este deopotrivă de absurd și de inuman. 
Niciodată războiul nu va putea rezolva diferen
dele dintre națiuni, mai cu seamă în epoca noas
tră.

Pomeneam de epoca primului război mondial... 
La sfîrșitul lui gustam din primele drepturi cu ca
racter democratic. Mai, întîi femeile au căpătat 
drepturi electorale îi< alegerile comunale ; după 
aceea au apărut primele organizații muncitorești, 
a căror membră am devenit deîndată, pornind la 
organizarea sindicală, mai cu seamă a femeilor... 
Pacea —- concepută la fel de absurd ca și războ
iul, Ia Versailles și Trianon — se restabilea cu 
greu. In lume începea însă să se zămislească o 
viață nouă. Victoria ei, realizările dobîndite în 
anii ce au urmat, succesele obținute în ciuda ero
rilor au constituit lumina și, deopotrivă, speranța 
noastră.

Un alt eveniment despre care nu aș putea spune 
că a schimbat cursul vieții mele, dar l-a sedimen
tat precum un curent continuu sapă adînc albia 
unui rîu," a fost participarea la lupta antifascistă 
și la războiul din Spania.

Anii războiului din Spania m-au obligat nu să-mi 
revizuiesc convingerile marxiste, dar să le confrunt 
mai clar cu vechea mea credință creștină și cu 
anumite atitudini avute în timpul vieții mele mi
litante în sînul Partidului Socialist Belgian, 
în acele clipe deosebit de însemnate pentru istoria 
Europei și a lumii m-am debarasat complet de ve
chile concepții, am devenit, cred, marxistă în ade
văratul înțeles al cuvîntului. A fost un proces du
reros, acesta, al separării de vechiul om — dar am 
avut curajul s-o fac ; el mi-a permis în același timp 
să devin o ființă liberă și în același timp soli
dară cu toți frații mei proletari, să mă dăruiesc în 
întregime luptei antifasciste, luptei din Spania 
republicană și mai tîrziu luptei popoarelor împo
triva lui Hitler, în timpul celui de-al doilea răz
boi mondial.

Și, întotdeauna, în toate acțiunile, marxism-le- 
ninismului a fost îndreptarul nostru, inteligența 
noastră, sensibilitatea noastră, forța noastră. El 
mi-a pătruns în viață, în conștiință, în gîndire. 
Nu i-am dedicat un templu, dar a contribuit enorm 
la certitudinea mea intelectuală. Și nu este vorba 
de o credință oarbă, sji se înțeleagă bine. Nu de 
alta, dar consider că cea mai mare calitate a mar
xismului este de a cere de la fiecare din adepții săi 
să gîndească mereu la principii, în funcție de di
versitatea de situații economice, politice, sociale, 
tehnico-științifice și culturale.

Erupția neîncetată de date științifice și tehnice 
noi .în viața mondială, aspirația tuturor popoare
lor la independență, lupta contra imperialismului, 
mișcarea tineretului în căutarea unei soluții pentru 
nedumeririle și nemulțumirile din occident, lupta 
oamenilor de bună credință pentru pace, aceea a 
oamenilor muncii pentru o lume comunistă, iată 
evenimentele care mi-au influențat viața și mi-au 
dat noi certitudini că anii vieții mele n-au fost za
darnici. Spun toate acestea tinerilor avînd speran
ța că, undeva, pe coordonatele propriei lor expe
riențe, se întîlnesc cu aceste cîteva momente istori
site, care mi-au creat destinul.

Dragă prietene,
In primul rînd să-ți mulțumesc pentru frumoasele 

cuvinte cu care ai răsplătit modesta mea muncă. 
Ai spus în acele fraze de început un adevăr cît se 
poate de exact. Intr-adevăr, mă străduiesc în fiecare 
sîmbătă să rezolv sau să ajut cu ce pot „cazuri foarte 
serioase, serioase și mai puțin serioase". Cazul du- 
mitale mi se pare dintre cele serioase. Deși ai 25 
de ani, trebuie, totuși, să știi cine ți-au fost părinții, 
o curiozitate și o îndatorire profund omenească te 
îndeamnă să nu ai liniște pînă nu vei afla misterul. 
Evident, voi cere imediat sprijinul miliției, dar asta 
mă tem că nu va fi de ajuns. Pentru ca sfîrșitul 
acțiunii noastre să fie fericit, va trebui ca părinții 
dumitale, văzînd apelul făcut în rubrica noastră, 
să-și anunțe singuri dorința de a te vedea și reîn
tâlni. In ceea ce privește fotografia, publicarea ei 
mi se pare inutilă. Cicatricile pe care le dai ca

vul spital. Cu alte cuvinte, ei au vrut să ne de
monstreze că noi, cei de la ziar, sîntem pur și 
simplu niște bieți romantici care vrem să facem 
bine oamenilor din filotimie (sau poate ca să ne 
sporim reclama) și că ei ne pot calma foarte bine 
cu cîteva regulamente. Cu alte cuvinte, tovarășul 
de la serviciul sanitar al Capitalei cu care am vor
bit la telefon (ce păcat că i-am uitat numele) mi-a 
demonstrat că, practic, un om suferind din pro
vincie nu poate fi tratat și eventual vindecat de 
un medic din București deoarece există o prevedere 
regulamentară care se opune și niște oameni care 
nu acceptă ca această prevedere să fie încălcată 
decît dacă se trece peste cadavrul lor.

Așa că vedeți și dumneavoastră cît de modeste 
sînt posibilitățile mele de a vă ajuta. Cred că ar 
trebui să-i scrieți medicului Cioară de la Policli
nica I.T.B., iar dacă el acceptă să vă consulte și 
să vă trateze, eu voi încerca pentru a doua oară 
să obțin aprobările respective.

MARIA H., Cărei : 
„Sînt în vîrsta de 19 ani, 
am un prieten care mă 
iubește și de asemeni îl 
iubesc. Insă mămica e 
aceea care dorește să ne 
vadă despărțiți cu orice 
preț, pe motivul că el e 
urît. Mă întreb dacă poa
te să fie și acesta un mo

tiv pentru care să ne des
partă. Și pentru faptul că 
noi doi nu dorim nici 
unul acest lucru, m-am 
gîndit să mă adresez 
dumneavoastră pentru 
a-mi da cîteva sfaturi în 
această privință și de a- 
semeni s-o lămuriți și pe 
mămica".

E foarte bine că te-ai adresat mie, deși nu știu 
ctim aș putea-o lămuri pe mămica dumitale să vă 
lase în pace și ce mijloace ar trebui să folosesc 
pentru această operațiune. Deși nu sufli nici un 
cuvînt despre felul cum arăți dumneata, faptul că

spune căci sînt curajos 
și în special îndrăzneț, îmi 
place totdeauna să merg 
la ținta dorită, atît în 
muncă, cît și în discu
țiile în problemele de 
serviri sau cele de toate 
zilele cu prietenii și, mai 
ales, cu cele de genul fe
minin, îmi place să le

și să am cît mai mulți 
prieteni și cei care do
resc să-mi scrie și să-mi 
trimită ilustrate. Aș. 'i 
bucuros dacă ne-am v - 
dea amindoi cînd o să 
am și eu timp liber mai 
mult. Am impresia că se
mănăm și că o să avem 
ce discuta".

îmi place foarte mult felul dumitale de a fi, 
mai ales preferința pe care o ai față de tot genul 
de fete (indiferent de culoarea părului și a tenului), 
precum și curajul de a face unele „experiențe fan
tastice în Lună". Intr-un fel, semănăm, într-adevăr, 
căci și eu zisez să ajung în Lună. In privința fetelor, 
sînt ceva mai exigent, dar asta n-are nici o impor
tanță. Aștept cu nerăbdare prima noastră întîlnire.

ȘTEFAN KOVACS, Timișoara : Ne-ai trimis o 
scrisoare disperată, în care te plîngeai că ai rămas 
fără servici, cerîndu-ne ajutorul. Oameni de suflet, 
am trimis pe cineva să se intereseze de cazul dii- 
mitale. Și ce am aflat ? In primul rînd, ca elev la 
liceu ai rămas nițel cam repetent prin clasa a Xl-a. 
Una la mină. Ai intrat să lucrezi la fabrica „Victo
ria". După foarte puțin timp, făcîndu-se vară și 
fiind sezonul concediilor, deși nu aveai dreptul la 
așa ceva deocamdată, ai fugit la mare, fără să spui 
nimănui. Ai încercat apoi să obții un post mai ușor 
pretinzînd un certificat medical, pe care medicul 
ți l-a refuzat. Ai mai fost angajat și în altă parte 
și ai plecat și de-acolo. Cu alte cuvinte, îți place 
și dumitale să muncești, cum îmi place mie să 
umblu desculț pe zăpadă. în ce fel vrei să te 
ajut ? Să-ți găsesc un servici unde nu se mun
cește ?

Dialog în
de ION HOBANA

Fotografiile : ION CUCU

INAUGURĂM ASTĂZI una dintre cele mai bogate secțiuni ale 
Muzeului Imaginar, cuprinzînd documentele, cel mai adesea de 
piatră, cu ajutorul cărora vom încerca să explorăm zonele de um
bră ale istoriei și preistoriei poporului nostru. Ne vor călăuzi spe
cialiștii acestei călătorii în timp, oamenii care transformă enigmele 
în’ ipoteze și ipotezele în certitudini.

Primul popas : complexul ar
heologic de. la Cetățeni, județul 
Argeș.

— Stimate tovarășe Dinu Ro- 
setti, după cum am aflat chiar 
„la fața locului", cercetați de 
multă vreme ceea ce am numit, 
într-un elan poate nu riguros ști
ințific, enigmele de la Cetățeni.

— începutul l-am făcut în 
1940, dar am fost nevoit să 
renunț după un an, din lipsă 
de sprijin. Am reluat săpăturile 
în 1958, ca delegat al Institutu
lui de Arheologie al Academiei 
și cu fondurile Muzeului din 
Pitești.

— După cîte știu, descoperi
rile făcute se raportează la trei 
mari perioade din viața popu
lației autohtone.

— Pe malul drept al Dîmbo
viței au fost găsite morminte din 
epoca bronzului, datînd de prin 
1800—1600 înainte de era noas
tră.

— Ceva deosebit ?
— Un craniu cu urme de tre- 

panație. O operație rituală. Sau, 
cine știe, o încercare de a vin
deca un epileptic.

— Dacă nu mă înșel, aseme
nea cranii trepanate au fost adu
se la lumină și în alte regiuni ale 
globului.

— Nu vă înșelați. In Egipt, de 
pildă...

— In Egiptul piramidelor și at 
irigațiilor lucrul pare, oricum, 
mai firesc. Dar pe malul Dîmbo
viței, acum patru mii de ani... 
Imaginea noastră despre Dacia 
preistorică n-ar trebui oare să se 
modifice ?...

— Doar pe această bază...
—• Aveți dreptate. întrebarea e 

prematură. Să trecem la perioada 
următoare.

— A două epocă a fierului.

ENIGMELE de la
CETĂȚENIa>

Mai precis, între secolele al 
III-lea î.e.n. și al III-lea. Princi
pala relicvă, un monument fune
rar, cuprinzînd oseminte gracile, 
podoabe și fragmente dintr-o că
mașă de zale cu lunule de aur.

— Nu-mi amintesc să fi învă
țat că geto-dacii purtau cămăși 
de zale.

— E prima descoperire de a- 
cest fel, pe teritoriul țării noas
tre.

— Ar merita să mai întârziem 
asupra ei, dar sînt nerăbdător să 
ajungem la relicvele feudale.

— Cea mai importantă este o 
biserică de piatră din veacul al 
XlII-lea, distrusă de stîncile pră
vălite asupra ei.

— O mișcare tectonică ?
— Probabil.
— Schitul de pe culme e din 

aceeași perioadă ?
— „Schitul Iui Negru Vodă" ? 

Da, cam de pe-atunci.
— Am simțit ghilimelele în vo

cea dumneavoastră: Negru Vo
dă rămâne același personaj legen
dar. Cine a clădit, atunci, schi
tul ?

— La origine, era reședința 
fortificată a unui voievod, deo
camdată necunoscut, dinainte de 
așa-zisa Descălecare. Un contem
poran al lui Gelu, Seneslau, Li- 
tovoi...

— Nu credeți că ar putea fi 
cel reprezentat pe stânca de te
melie a schitului ? Silueta ecves
tră atribuită de tradiție lui Mihai 
Viteazul ? (FIG. 1 — vezi
pag. I).

— Starea actuală a gravurii la 
la care vă referiți nu îngăduie o 
datare precisă.

— Atunci, să îndrăznesc mai 
mult: nu vi se pare că seamănă 
cu figurile de pe unele monede 
dace ?

— De la distanță, orice călă
reț seamănă cu alt călăreț. Mai 
ales cînd detaliile sînt șterse de 
vreme.

— Ce părere aveți despre ca
drul ogival al gravurii ?

— L-am regăsit în vale, pe o 
stîncă de pe malul stîng al Dîm
boviței. Acolo se distinge silueta 
unui om care ține o sabie, iar cu 
cealaltă mînă arată spre locul

unde se spune că a fost găsit un 
tezaur.

— Dar și călărețul de la teme
lia ' schitului indică o direcție 
bine determinată I Iar dacă am 
prelungi mina lui și săgeata să
pată pe un masiv alăturat 
(FIG. 2), am impresia că arh 
trasa o linie dreaptă imaginară.

— Nu știu dacă putem atribui 
un caracter intențional unei e- 
ventuale potriviri. /

— Dar 
sfîrșesc 
(FIG. 3).

— Intrucît sînt în mod 
incontestabil artificiale, n-ar fi ex
clus ca o prăbușire să fi astupat 
intrarea unei încăperi...

— Sau a unui tunel I Asta 
ar justifica presupunerea că, sub 
schit, se află o cavitate neștiută. 
Părintelq Doroftei Bărbierii mi-a 
făcut a demonstrație convingă
toare, în acest sens : în așa-zisul 
Altar al Doamnei Clăra, podeaua 
de piatră sună, într-adevăr, a 
gol.

■— E posibil ca peștera, sau peș- - 
terile în care a fost amenajat 
ulterior schitul, să comunice cu 
alte cavități similare. De altfel, 
pe versantul sud-estic, abrupt, al 
masivului stîncos, se află o peș
teră pe care am explorat-o, cobo- 
rînd pînă la gura ei cam 30—40 
de metri, cu o funie.

— O peșteră... amenajată ?
— O bancă circulară de pia’ță, 

urme de tencuială și o desele,. ă- 
tură care pare să răspundă in 
vale.

acestor trepte, care se 
într-o fundătură ?
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Primirea de către

Ion Gheorghe Maurer, a ministrului

președintele Consiliului de Miniștri,
Hotărîrea Consiliului de Miniștri 

cu privire la aplicarea noului sistem 
de salarizare și majorarea soldelor 

cadrelor din Ministerul Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 

România, din trapele Ministerului 
Afacerilor Interne și ale Consiliului

Comerțului și Industriei al Finlandei

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit vineri pe mi
nistrul Comerțului și Indus
triei a Finlandei, Grels Teir, 
care face o vizită în țara noas
tră.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, a participat Cornel Bur-

tică, ministrul comerțului ex
terior.

Au fost de față Kaarlo Vei- 
kko Măkelă, ambasadorul Fin
landei la București, Hentila 
Kalervo, director general în 
Ministerul Comerțului și In
dustriei al Finlandei, precum 
și Seppo Olavi Ainamo, ata
șatul comercial al ambasadei.

(Agerpres)

Prin Decret al Consiliului 
de Stat, tovarășul Vasile Du
mitrescu a fost numit în cali
tate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în 
Republica Chile cu reședința 
la Santiago de Chile.

La invitația revistei „Lupta 
de clasă", vineri a sosit în 
Capitală directorul revistei 
„Rinascita", Luca Pavolini, 
membru al C.C. al Partidului 
Comunist Italian.

Președintele Senatului din 
Republica Chile, Tomas Pablo, 
cu soția, însoțit de Gheorghe 
Roșu, președintele Comisiei 
pentru agricultură și silvicul
tură a M.A.N„ a vizitat vineri

Complexul industrial de la 
Brazi și cooperativa agricolă 
de producție Bucov.

★
După-amiază, oaspeții au so

sit la Brașov, unde au fost vi
zitate Biserica Neagră, Com
plexul muzeal din Scheii Bra
șovului și cartiere de locuințe 
din localitate.

mană, organizate de Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării 
Republicii Democrate Ger
mane, s-au întîlnit vineri di
mineața la sediul Asociației 
cineaștilor cu ziariști din Ca
pitală.

Membri ai delegației de ci
neaști care a participat la 
Zilele filmului din R. D. Ger-

Președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei, a oferit vi-

neri la amiază, în saloanele 
restaurantului „Athenee Pa
lace", un cocteil cu prilejul 
turneului pe care îl între
prinde în țara noastră Ansam
blul de cîntece și dansuri 
populare și naționale din Iran.

In Capitală au luat sfîrșit, 
vineri după-amiază, lucrările 
consfătuirii pe țară a șefilor 
comisiilor de sport și turism 
din cadrul consiliilor județene 
ale organizației pionierilor. 
Inițiată de Consiliul Național 
al organizației pionierilor, con
sfătuirea a adoptat măsuri 
pentru buna desfășurare a 
manifestărilor din calendarul 
sportiv al elevilor pe anul șco
lar 1969—1970.

Securității Statului
înfăptuind politica partidu

lui de ridicare continuă a ni
velului de trai al celor ce mun
cesc și prevederile Hotărîrii 
plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
din octombrie 1967 cu privire 
la îmbunătățirea sistemului de 
salarizare și majorarea salarii
lor, Consiliul de Miniștri a a- 
doptat recent o hotărire prin 
care se aprobă aplicarea cu 
începere de la 1 noiembrie a.c. 
a noului sistem de salarizare și 
majorarea soldelor cadrelor 
din Ministerul Forțelor Arma
te, din trupele Ministerului 
Afacerilor Interne și ale Con
siliului Securității Statului.

Conform prevederilor hotă 
rîrij soldele cadrelor militare 
urmează să fie majorate în 
medie cu 16 ia sută. Majorarea 
soldelor se va face în procente 
diferențiate, avîndu-se în ve
dere intensitatea și complexi
tatea muncii, răspunderea ce 
revine cadrelor militare în 
pregătirea de luptă și politică 
a trupelor, gradul ce-1 au și 
eșalonul la care își desfășoară 
activitatea.

Vor crește în procente mai 
mari soldele ofițerilor și sub
ofițerilor din subunități și u- 
nități care participă direct la 
procesul de instruire și edu
care a militarilor, precum și 
ale celor cu solde mai mici.

Noul sistem de salarizare 
ține seama de specificul activi
tăților ce se desfășoară în ca
drul forțelor armate. Astfel. în 
vederea stimulării cadrelor 
militare pentru perfecționarea 
continuă a pregătirii lor. pe 
lingă solda de grad și funcție, 
hotărîrea prevede instituirea 
unui sistem de gradații.

Gradațiile se acordă din 3 în 
3 ani, acelor cadre care obțin 
rezultate bune în îndeplinirea 
sarcinilor încredințate, fiecare 
gradație atrăgînd după sine o 
majorare de 5 la sută a sol-

*

dei de grad și funcție, 
odată, cadrele militare 
vor obține rezultate deosebite 
în activitatea de instruire, e- 
ducare și asigurare materială 
a trupelor vor beneficia în 
continuare de recompense.

Ofițerii, maiștrii militari și 
subofițerii care lucrează în lo
curi cu condiții deosebite de 
muncă vor primi indemnizații
le și sporurile prevăzute de 
dispozițiile legale în vigoare 
în mod similar cu angajați! or
ganizațiilor socialiste.

Introducerea noului sistem 
de salarizare și majorarea sol
delor cadrelor militare dove
desc preocuparea permanentă 
a partidului pentru înfăptuirea 
măsurilor privind ridicarea 
continuă a nivelului de trai 
material și cultural al celor ce 
muncesc. Ea exprimă, totodată, 
grija și atenția de care se bu
cură forțele noastre armate 
din partea partidului, guver
nului și a întregului popor, 
înalta prețuire ce se acordă 
militarilor pentru devotamen
tul, conștiinciozitatea și price
perea cu care iși îndeplinesc 
îndatoririle de mare răspunde
re ce le revin.

Aplicarea noului sistem de 
salarizare și majorarea solde
lor vor constitui pentru cadre
le militare, pentru întregul 
personal al forțelor armate un 
puternic imbold în munca con
sacrată înfăptuirii cu perseve
rență a hotărîrilor Congresu
lui al X-lea al partidului. în 
perfecționarea necontenită a 
cunoștințelor, în scopul ridică
rii permanente a capacității de 
luptă a unităților și marilor 
unități pentru a îndeplini cu 
cinste misiunea sacră încre
dințată — apărarea cuceririlor 
revoluționare 
independența 
patriei.

Tot- 
care

ale poporului, 
și suveranitatea

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •
BILETELE PENTRU MEXIC POT FI REȚINUTE MÎINE!
Cantonament
sîmbăta seara...

•iiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiri/iiiiiiiiiiiiniiiiriiriiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiniiin

— Vn pasaj secret ?
— Nu, deschizătura e prea 

itrîmtă. Mai curind, un fel de 
lortvoce naturală — am verificat 
ista ! — care amplifica, poate, 
îuvintele rostite de slujitorii cui
ului identificat în vale, unde am 
(ăsit o stelă solară, o masă de 
ertfă...

— Vă gîndiți la un fel de ora- 
mi?

— E o sugestie interesantă. 
Vfai ales că în cuprinsul sanctua- 
ului am găsit semințe carboniza- 
e de măselariță, planta care pro- 
luce o stare de amețeală, sau 
:hiar de delir.

— Procedeu uzitat și de teș
itele oracole grecești... De cînd 
latează peștera ? Vreau să spun, 
le cînd a început să fie utilizată 
le, ameni ?

— Tencuiala indică o epocă 
nai recentă.

— Dar banca de piatră ? Și... 
sortvocea ?

— Nu putem respinge, aprio- 
ic, o prezență geto-dacă. Ar 
rebui întreprinse cercetări mai 
imănunțite. După părerea mea, 
ntreg ansamblul merită un studiu 
ntensiy, care ar dezlega și alte 
, enigme".

— Vă propun să ne mai o- 
irim astăzi doar asupra uneia 
lintre ele: urmele de pași în- 
ipărite în stincă (FIG. 4).

— De aoord. Prin 1870, But- 
lulescu, un pasionat arheolog a- 
nator, consemna legenda locală, 
>otrivit căreia urmele mari îi a- 
>arțin lui Negru Vodă, iar cele- 
alte soției sale, Ana, și fiului său, 
9an. De fapt, atsfel de semne,

însoțite uneori de concavități 
misferice...

— Cum se văd și în imaginea 
pe care o reproducem I

...Au rost găsite și în alte 
părți ale Europei: în Scandina
via, Spania, Iugoslavia...

— ...pe un menhir scufundat 
la gura riului Vie, din Franța..

— Au o răspîndire foarte lar
gă, care depășește granițele Eu
ropei. Figurează pe monumente 
olmece. toltece, maiase...

— Cum vă explicați această 
cvasi-universalitate ? Aparțin ele 
cumva unei aceleiași civilizații 
megalitice, sau sînt rezultatul u- 
nor contacte nebănuite ?

— Deocamdată, ne lipsesc e- 
lementele unei concluzii ferme. 
Pot să vă spun însă că nici în țara 
noastră fenomenul nu e singular. 
Asemenea urme în piatră au fost 
descoperite la Slon, în jude-

I

Sub titlul de mai sus ai 
trebui poate să caligrafiem un 
poem. Pentru că nu cunosc, 
în viața de culise a unei com
petiții fotbalistice, moment 
mai încărcat de dramatism, 
de neliniște mocnită, adine o- 
menească, junciarmente lirică, 
decît ceasul acela din serile 
de sîmbătă, serile ajunului de 
bătălie, cînd coboară liniștea 
peste cantonament, cînd se 
sting veiozele obligatoriu și 
cînd pasul înfundat al antre
norului pierdut în penumbra 
coridoarelor ritmează fabuloa
se, dulci-chinuitoare desfășu
rări de girul, rulate între vis 
și trezite in fiecare din chiliile 
cu gladiatorii rămași, fiecare, 
singur cu sine. Pentru un ceas, 
pentru mai multe poate, pînă 
vine somnul și, dincolo de el, 
liniștea de-aici e mincinoasă. 
Căci în sufletul fiecăruia din
tre băieții aceștia — pe care, 
necunoscindu-i, prea adesea și 
cu prea mare ușurință îi so
cotim rudimentari și insensi
bili — realitatea de-a doua zi 
a gazonului, presupusă în a 
mie de ipostaze care de care 
mai insolite, se etalează dră- 
cește făcînd să alterneze bucu
ria cu spaima, deznădejdea cu 
apoteoza, rîsul nebun cu lacri
ma vitriolată. „Aseară mă du
rea gîndul", mi-a spus un fot
balist într-o duminică după un

meci important — și la „dure
rea" aceasta, hărăzită numai 
luptătorilor, mă gîndesc cînd 
scriu despre seara de diseară 
a tricolorilor noștri aflați în 
ajunul celei mai superbe bătă
lii a fotbalului românesc.

—Aș vrea să viseze băieții 
noștri că mîine vor fi atît de 
puternici cit se vor și cit îi 
dorim — și un pic mai mult. 
Ay vrea să se pătrundă de a- 
devărul că, în definitiv, adver
sarii lusitani nu sînt niște 
magnifici conchistadori, ci tot 
niște băieți ai fotbalului, dar 
niște băieți pe care, datorită 
împrejurărilor — toate favora
bile nouă — în seara aceas
ta trebuie să-i doară gîndul 
mult mai tare decît pe noi. 
Aș vrea să doarmă lin, siguri 
că mîine, noi, cei 80 000 pen
tru care ei înseamnă mîndrit 
și speranță sportivă, vom fi în 
jurul arenei, furtună circula
ră, gata să-i ajutăm, iar la 
sfîrșitul luptei să-i salutăm cu 
torțe.

-Cu torțele pe care, desigur, 
ei le vor visa în această sîm- 
bătă de ajun al bătăliei, mo
ment de adîncă și omenească 
neliniște căreia, așa cum spu
neam, i s-ar cuveni caligrafia 
de flacără a poemului.
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PETRE DRAGU

PROGRAM COMPETIȚIONAL
• FOTBAL : România — 

Portugalia, duminică pe sta
dionul „23 August", ora 15,30. 
Azi, pe stadionul Giulești, 
un meci amical Rapid — 
Dinamo Bacău, de la ora iG.
• POPICE : Probele indi

viduale din cadrul campio
natului național continuă la 
arena „Voința", azi, de la 
ora 16 și mîine, de Ia ora 8.

• HANDBAL : Azi, la ora 
16, pe terenul Giulești, meci 
feminin Rapid — Confecția, 
divizia A.
• RALIU AUTOMOBILIS

TIC : Azi și mîine, pe tra
seul București — Mamaia 
(cu trecerea prin Giurgeni 
și înapoierea prin Ostrov- 
Călărași) se desfășoară pri
mul raliu pentru începători. 
Startul se va da la ora 9 
din fața Școlii de conducă
tori auto, organizatoarea în
trecerii, bulevardul Repu
blicii nr. 108.
• DESCHIDEREA FESTI

VA A ANULUI SPORTIV 
ȘCOLAR : Duminică, pe șta-

i dionul Republicii, începînd 
de la ora 9,30. Cu acest pri- 

î lej se vor desfășura între-

PORTUGALIA: 2-0

PORTUGALIA
■' -k </> s

SPERANȚELE LOR - SPERANȚELE NOASTRE;
RĂDUCANU : „Nu voi lua gol" acomodare. Acum însă ne-am pus la punct și tactic, nu numai 1

sufletește. Veți vedea mîine : cu Dobrin, cu întreaga echipă — l

ceri de ciclism, demonstrații 
de judo, gimnastică acroba
tică, probe de atletism și un 
meci de fotbal între selec
ționatele școlare ale orașe
lor Ploiești și București.

• RUGBI : Cuplaj de di
vizia A pe stadionul Ghen- 
cea : ora 9,30 : Dinamo Bucu
rești — Rulmentul Bîrlad; 
ora 11 : Steaua — Agrono
mia Cluj.

Pronosticul nostru peni 
Concursul Pronosport Nr. 
(12 octombrie 1969)

I. România — Portugalia 
II. Fiorentina — Cagliari 

III. Inter — Brescia
IV. Juventus — Torino

V Lazio — Sampdorla
VI. Napoil — Roma

VII. Palermo — Milan
VIII. Verona — Bologna

IX. Atalanta — Livorno
X Modena — Varese

XI. Monza — Foggla
XII. Reggina — Mantova
XIII. Ternana — Catania

itru

1
1
1
1

1
x
2
1

1
1
2 

X
1

Este meciul vieții mele. Voi face totul ca să nu iau gol. Și nu 
voi lua. După Atena și Lausanne, se pare că nu sîntem chiar 
nimeni în fotbalul european Dar dacă vom cîștiga meciul do 
mîine, toți vom fi mari. Ce să mai vorbim, dacă ne mai încu
rajează și publicul merg pe bune...
SĂTMAREANU : „Meci greu, dar sperăm în 
victorie '

Nu pot să nu fiu convins că vom cîștiga. Trebuie să ieșim cu 
fața curată din această partidă dificilă. Și vom ieși : sîntem 
conștienți cu toții ce avem de făcut, ce răspunderi apasă pe 
umerii noștri, cît de mult trebuie să ne mobilizăm..."

HALMAGEANU: „începem meciul cu ace
leași gînduri care animă întreaga opinie pu
blică"

Gîndul nostru : gîndul întregii țări : să cîștigăm. Trebuie să 
dăm iubitorilor din țara noastră satisfacția calificării, 
niciodată.
DAN : „E un meci ca toate celelalte"

Ce atîta zarvă ? E un meci ca toate celelalte. Nouă 
frică ? Să Ie fie frică adversarilor, pentru că ei joacă 
sare și nu cu oricine, ci cu fruntașa seriei !
DELEANU : „Să jucăm calm, să organizăm 
bine jocul la mijlocul terenului"

Dacă realizăm aceste două deziderate a) să jucăm foarte 
calm și să organizăm bine acțiunile la mijlocul terenului b) 90 
de minute cît durează meciul să muncim cu o hotărire și voință 
de fier, să nu stăm nici o clipă să admirăm tehnica adversarilor 
— nu avem cum pierde acest meci decisiv.

DINU : „Cu Dobrin, cu întreaga echipă"
M-a mîhnit foarte mult cînd am citit, după meciul de veri

ficare că eu și ceilalți dinamoviști din națională l-am fi evitat 
în mod intenționat pe Dobrin în joc. Nu este adevărat. Dacă au 
existat defecțiuni în jocul de-atunci ele s-au datorat lipsei de

Acum ori

să ne fje 
în depla-

•<

întreaga echipă —sufletește. Veți vedea mîine : cu Dobrin, cu 
spre victorie !

RADU NUNWEILLER: 
doisprezece"

Partidă grea, cu miză mare. Se știe, noi 
un „nul" și victoria. Adversarii doar una : victoria. Dar ei 
n-au... al 12-lea jucător : publicul. Noi știm ce avem de făcut. 
Aș dori în aceste clipe să mă refer la public. Dacă nu marcăm 
In primele minute, dacă începem jocul ceva mai slăbuț sau 
avem perioade mai grele, am dori să ne înțeleagă și să ne 
încurajeze tot timpul. In ce mă privește, nu uit că victoria se 
construiește... la mijlocul terenului.

DEMBROVSCH1 : „Ofensiva merge bine"
Ne pregătim de mult pentru acest meci. Personal, am cîteva 

sarcini tactice speciale — pentru „ofensiva" care merge bine, 
ca și pentru apărare. Așteptăm cu nerăbdare fluierul arbitrului. 
Ce să mai spun ? Trebuie să cîștigăm cele două puncte ca să 
ne rămînă numai emoțiile pentru meciul cu Grecia.
DOBRIN : „Să ne batem pentru orice minge"

Sigur, e un meci foarte greu. Dar înainte de toate e o partidă 
care cere... răbdare. Răbdarea de a ne bate cu calm, mai ales 
atacul, pentru orice minge ; răbdarea de a relua de la capăt 
fiecare acțiune contracarată : răbdarea de a aștepta 
fica momentul cel mai potrivit de gol: răbdarea de 
victoria. Care va veni. Cred in ea !

DUMITRACHE : „Stăpîni pe situație"
Să intrăm pe teren așa cum vrem să ieșim : stăpîni 

ție. Terenul este al nostru, tribunele ale noastre, al nostru tre
buie să fie și jocul — și cu atît mai mult victoria.
LUCESCU: 
mai tari"

La meciul acesta 
oricare din echipe 
care are nervii mai tari și, ideci, răbdare mai multă. Aș vrea și 
cred că această echipă va fi a noastră.

„...Șî cu publicul...

avem două șanse :

A
A 
A 
A 
A 
A 
I
A 
A

e greu de dat un pronostic. La urma urmei, 
poate cîștiga. Dar aceasta o va face echipa

și fructi- 
a aștepta

„Cîștiga echipa care are nervii

pe situa-

blema intereselor generale, a 
raportului dintre destinul său 
individual și destinul social- E- 
voluția acestor tineri nu e greu 
de prevăzut. Vor „zbura" din 
județ în județ, din instituție în 
instituție, se vor re-recalifica 
(asemeni studenților „eterni" de 
odinioară) și vor descoperi, 
prea tîrziu, că n-au prins nică
ieri rădăcini, că adevărata spe
cializare și satisfacție o au cei 
ce și-au legat interesele pro
prii de cele colective, dă- 
ruindu-și energia și compe-

pranumerică. sînt repartizați 
număr atît de mare de absi 
venți în vreme 
Harghita în 
conomicâ și 
„uitării" ?

Secretarul ____ ____  ,
șenesc P.C.R. din Șimleul Sil- 
vaniei, tovarășul Florian Vîlcea- 
nu, ne spunea : „Repartițiile să 
se facă ținindu-se cont și de 
locul de naștere al absolvenți
lor. O profesoară de latină năs
cută pe aceste meleaguri a ce
rut să revină în județ la ter
minarea facultății. A fost re
partizată în Bihor. în Vîșolț 
există post vacant de agronom, 
există și un absolvent local, dar 
a fost numit în Teleorman. Un 
medic veterinar ne-a solicitat 
orice loc din județul său natal. 
A fost trimis în Moldova. Eu nu 
înțeleg aceste anomalii. Poate 
mi le pot explica tovarășii ca
re fac repartițiile.

★
Trebuiesc făcute eforturi con

jugate, eforturi convergente : pe 
planul educației politice și ce
tățenești, întrucît școala fa
cultatea, nu trebuie să producă 
diplome, ci oameni a căror 
competență profesională se ce
re a fi dublată de înțelegerea 
responsabilității lor sociale.

E o cerință stringentă a e- 
pocii noastre, o cerință impusă 
de grandioasele planuri ale 
construcției socialiste, pe în
treg cuprinsul țării, la care 
este chemat să-și dea contribuția 
în primul rînd tineretul. Este 
o obligație morală de a da ceea 
ce ai primit, de a rambursa so
cietății investițiile materiale și 
spirituale pe care statul Ie o- 
feră cu generozitate generații
lor de elevi și studenți.

de frondă, din dorința de a 
brava în fața colegilor (putea, 
după medie, să-și aleagă un o- 
raș) S. Jossef a hotărît să se 
ducă profesor la Mocirla. Lo
calul școlii e mic, condițiile 
sînt grele, pîinea o aduce de Ia 
Zalău. Și, totuși, de cînd este el 
acolo (singurul profesor califi
cat și director de școală), pen
tru prima oară în istoria satu
lui trei absolvenți ai școlii de 
opt ani au reușit să intre la li
ceu. Marea lui dorință : să-i

un 
101- 

ce Sălajul și 
plină dezvoltare e- 
socială sînt lăsate

te de viață sterilă, fără satis
facții majore — ne spunea ing. 
Flavius Măgureanu. Am fost 
repartizați aici 7. Din toți, sînt 
singurul care fac producție. li
nii au rămas în birouri, alții au 
plecat. Inginerul Ștefan Lorincz 
era socotit unul din cei mai 
buni absolvenți. La Consiliul 
popular orășenesc funcția lui îi 
cerea să se ocupe de probleme 
de topografie, plan de exproprie
re etc. Nu i-a convenit munca de 
birou. A cerut să vină la grupul

istoria Sălajului, Remus Reve- 
reșan, venit de 15 zile și Ana 
Radulescu, de 7 zile.

— Sîntem repartizați la Cluj, 
dar neputîndu-ni-se asigura lo
cuință am fost detașați pentru 
6 luni la Zalău.

Aici au primit garsoniere. 
Sînt deja șefi de proiect pentru 
un liceu de 16 clase, un bloc de 
garsoniere, un dispensar uman.

— Dacă rămîneați la Cluj !a 
D.S.A.P-C., printre cei 30 de ar- 
hitecți de acolo, nu prindeați voi

(Urmare din pag. I)

- ce este atît de săracă această 
§ investiție în oameni? Care șint 
Ș factorii care determină densita

tea atit de slabă a specialiștilor 
în acest județ ?

Pentru a răspunde acestor în
trebări ar trebui să începem... 
tot cu o întrebare : oferă sau nu 
Sălajul cîmp de afirmare specia
liștilor ?

— Nu toți reușim să fim utili 
în mod desăvîrșit. Unii rămîn 
utili în mod potențial multă 
vreme. Sînt localnic, am venit 
aici după un ocol : repartizat 
la Oradea, într-o întreprindere 
pe cale de a se constitui ca a- 
tarc peste cîțiva... ani. am fost 
numit apoi la Turda- Cît am 
stat acolo nu am făcut mai ni
mic. Simțeam nevoia să-mi do
vedesc ce știu, ce-am învățat. 
Am cerut să vin la Za
lău. în 10 luni de cînd lu
crez aici am foarte mul
te satisfacții profesionale. Și 
tînărul inginer constructor En- 
dre Cobliis, ne arată în planșe 
și desene obiectivele proiectate : 
un modern complex comercial, 
un bloc de garsoniere, un al
tul de locuințe confort I. Am 
descifrat la acest tînăr o mîn- 
drie firească, conștiința răs
punderii cu care este investit 
(ține locul șefului D.S.A.P.C. 
Zalău), direct și concret parti
cipant. Ia propășirea și afirma
rea urbei sale. „Sentimentul că 
ești util, ba uneori că ești in
dispensabil, e un sentiment de
osebit de tonic și te răsplătește 
dinainte pentru o sumă din e- 
forturile pe care ți le asumi".

Discuția are loc în prezența

comitetului oră-
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țul Prahova. Mi s-a relatat că și !j

I
— Dar în ceea ce privește da- S

I
nuumnuUHimHlHHHUUmHimHnuiHHlllHHimUHlfniimmHlf a doi tineri arhitecți, primii în

în zona Porților de Fier...
— Și semnificația lor ?
— Se crede că ar fi semne de 

cult. In India, de pildă, ar sim
boliza cei trei pași făcuți de Viș- 
nu de la pămînt la cer.

— Există și interpretarea că ar 
marca luarea în stăpînire a unui 
anume teren, sau ținut.

— Nu e deloc ilogică.

tarea ?
— Aceeași ezitare explicabilă. 

Oricum, mi se par mai vechi 
decît semnele alfabetiforme des
coperite în vale și în peșteră.

— Cu îngăduința dumneavoas
tră, vom aborda acest nasiorumt 
capitol Jn dialogul următor.

așa repede un proiect, le spu
ne inginerul.

Ce-și poate dori mai mult un 
tînăr absolvent ? în locul aș
teptărilor infructuoase, al tutelei 
mărunte, al stagiatului fără sa
tisfacții majore, fără o partici
pare directă, angajată, deter
minantă pentru soarta produc
ției, așa cum se întîmplă dese
ori în instituții centrale ; aici, 
absolvenții intră repede, nemij
locit. în viitoarea profesiei lor, 
sînt obligați să-și pună în va
loare, cu simț de răspundere, 
cunoștințele asimilate.

Aceasta înseamnă de fapt a- 
firmarea.

— Trebuie să învățăm să lup
tăm pentru a „ne“ alege pe noi 
înșine, ceea ce înseamnă une
ori o rezistență eroică la tot 
ce tinde să ne despersonalizeze, 
să ne confunde într-un anoni
mat uniform, într-o comodita-

III construcții. N-a primit aviz 
și a plecat la Bistrița. Tot pen
tru că nu se împăca cu postura 
de funcționar de birou a plecat 
și ing. loan Mercea.

— Din păcate însă mai sînt in
gineri tineri care tind să se re
fugieze în locuri mai liniștite, 
mai comode, evitînd șantierul, 
este de părere tovarășul FLO
RIAN BICA, directorul Grupu
lui III de șantiere. Cît îi lumea 
nu ies ingineri buni din cei 
care-și încep meseria direct la 
proiectări fără practica șantie
rului. Așa se și explică și u- 
nele proiecte cu soluții sim
pliste pe care le primim de la 
D-S.A.P.C. Cluj, care ne obligă 
la amînări de comenzi, la ter
giversări pînă ce se rezolvă re
glementările.

...Satul se numea Mocirla (ul
terior numele l-a fost schimbat 
în Valea Pomilor). Din spirit

vadă intrați la facultate. Și 
apoi ? Să-i vadă reîntorcîndu-se 
în sat, ca profesori, ca medici, 
ca agronomi. O istorie simplă, 
sînt aici elemente ale unui mo
del de comportament care se 
impune de la sine, cu forță de 
exemplu.

Sînt 15 profesori care nu s-au 
prezentat la post în acest an. 
Din 7 ingineri repartizați, 5 nu 
au venit. Unii au trecut pe la Să
laj pentru a cere negație că 
nu sînt necesari județului. Al
ții, au scris „Din motive obiec
tive, personale (sic I) nu pot 
lucra 
ționez să-mi continui studiile", 
„Las postul meu vacant" eto. 
etc.

Fiecare și-a făcut „socoteala" 
lui. Flecare s-a gîndit la inte
resul personal (citește : viața 
ușoară, eforturi mici și bani, 
dacă se poate, cît mai mulți). 
Dar nu și-a pus niciodată pro-

în județul dv.“, „Inten-

tența destinului întreprinde
rii și comunei în care s-au 
stabilit 
cultății. Statul 
bani pentru 
cestor tineri.
tatea așteaptă 
eforturi, pildele ue sucr 
așteaptă fapte, nu vorbe.

Așadar, investiția materială 
nu este dublată de investiție 
umană. în anul 1968 au fost re
partizați pentru :

Cluj 512 absolvenți învăță- 
mînt superior.

Maramureș 383
Sălaj 90
București 2 688 
Harghita 129
Se pare că a acționat aici 

principiul repartiției după do
rință și nu după necesități. 
Altfel cum să ne explicăm că 
în București și Cluj, unde 
densitatea specialiștilor este su-

după absolvirea fa- 
a investit mulți 
pregătirea a- 

De aceea socie- 
de la ei muncă, 

putere de sacrificiu :



Intense 
demersuri 

diplomatice 
in jurul crizei 
Gibraltarului

Comitetele
în plină

0. N.U Nou acord Memorandumul PRIN TELEFON PENTRU

activitate comercial guvernului „SCÎNTEIA TINERETULUI41

Autoritățile spaniole au 
redus brusc numărul nave
lor oare erau staționate în 
jurul Gibraltarului.

Observatorii politici apreciază 
că Spania intenționează, pentru 
moment, să renunțe la ideea li
nei blocade navale a „Stîncii".

Pe de altă parte s-a aflat că 
cea mai mare parte din cei 5 000 
de muncitori spanioli, constrînși 
de Madrid să nu mai lucreze în 
Gibraltar, șomează.

In jurul crizei Gibraltarului se 
desfășoară o intensă activitate di
plomatică nu numai la Londra și 
Madrid, ci și la Neto York, tn 
cadrul O.N.U. Atît reprezentanții 
Spaniei cît și ai Angliei au remis 
note secretariatului O.N.U., în 
care cele două țări revendică re
ciproc suveranitatea asupra Gi
braltarului. Intr-o notă remisă joi 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, Marea Britanie respinge 
din nou pretențiile Spaniei asupra 
„Stîncii". După ce dă asigurări 
că prezența engleză în Gibraltar 
nu constituie nici un fel de pe
ricol pentru Spania, nota guver
nului britanic sugerează ideea ca 
diferendul anglo-spaniol să fie 
supus arbitrajului Curții interna
ționale de justiție.

NEW YORK 10. — Corespon
dentul Agerpres, O. Alexan- 
droaie transmite : în cursul a- 
cestei săptămîni, cea de-a 24-a 
sesiune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
a început să lucreze cu între
gul ei potențial. Toate comite
tele se află în plină activitate, 
abordînd în dezbateri punctele 
agendei sesiunii ce le-au fost 
repartizate de către comitetul 
general.

între timp, în Adunarea Ge
nerală a O.N.U. au luat slîrșit 
miercuri seara dezbaterile de 
politică generală.

In ce privește lucrările co
mitetelor, trebuie subliniat că 
unele au ajuns deja în etapa 
rezoluțiilor. Spre exemplu, co
mitetul pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale, a 
adoptat în unanimitate un pro
iect de rezoluție prezentat de 
România, împreună cu alți co
autori. Acest document se re
feră la1 educarea tineretului în 
spiritul păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între po
poare, promovării drepturilor 
și libertăților fundamentale ale 
omului. în continuarea lucrări
lor sale, comitetul a luat în 
dezbatere proiectul de declara
ție privind progresul social și 
dezvoltarea economică. La1 acest 
proiect, delegația română, îm
preună cu cea a Mongoliei, a 
introdus un amendament in 
care se arată că dezvoltarea so
cială trebuie să aibă drept 
scop, continua creștere a nive
lului de viață material ș; spi
ritual al tuturor membrilor so
cietății, pe baza unei echitabile

distribuții a bunurilor materia
le și a avantajelor progresului 
economic, asigurîndu-se astfel 
crearea treptată a celor mai 
bune condiții posibile pentru 
completa afirmare și dezvoltare 
a personalității umane în con
cordanță cu interesele întregii 
națiuni din care face parte.

Principalul comitet al Adu
nării Generale, Comitetul poli
tic numărul 1, pe agenda că
ruia se află cele mai importan
te puncte ale ordinii de zi a 
sesiunii privitoare la pacea și 
securitatea lumii, și-a început 
vineri dimineața lucrările 
abordarea unor 
ordin procedural și organizato
ric. Săptămîna ce urmează, în- 
fața acestui comitet va fi pre
zentat raportul Comitetului 
pentru dezarmare de la Gene
va în care figurează, printre al
tele, și proiectul de acord 
sovieto-american privind pre
venirea extinderii cursei înar
mărilor în apele și pe fundul 
mărilor ți oceanelor.

româno-italian R. P. D. Coreene

cu
chestiuni de

ORIENTUL

din viata tinaretnlni Înmii

Noul an școlar din Italia nu 
a început sub auspicii din cele 
mai favorabile. Criza învățâ- 
mîntului din această țară, care 
a constituit obiectul a nume
roase studii și anchete între
prinse în ultimii ani, atît de co
misii guvernamentale cît ți de 
organizații particulare, s-a a- 
gravat și mai mult. Aceasta o 
dovedesc numeroasele demon
strații de protest ale părinților, 
ce au avut loc In ultimul timp 
în diferite orașe italiene, la 
care s-a adăugat și o grevă de 
48 de ore declarată de mem
brii corpului didactic.

Relevînd această stare 
lucruri, ziarul londonez

de
„THE 

SUNDAY TELEGRAPH" subli
niază că „majoritatea celor 
8 500 000 de copii din italia sînt 
pregătiți în condițiile unui sis
tem educativ care se învechește 
zi de zi. Autoritățile apreciază 
că lipsesc 150 000 săli de cla
să. De ani de zile a devenit 
evident că sistemul educației 
publice într-o Italie avansată 
din punct de vedere economic 
se menține la un nivel neco
respunzător, cu structuri înve
chite.

Părinții a numeroși elevi, ca și 
cadrele didactice, consideră că 
programul de construcții școla
re este cu fotul neadecvat. Din 
această cauză, în școlile din 
unele regiuni elevii învață în 
„trei schimburi", ceea ce afec
tează serios atît pe profesorii 
supraîncărcați cît și pe copii. 
Drept urmare, o școală dintr-o

suburbie a Romei a fost ocu
pată de părinți purtînd pancar
te în care se plângeau de lipsa 
cadrelor didactice. La Milano, 
o demonstrație asemănătoare a 
părinților a dus la paralizarea 
circulației pe cîteva străzi prin
cipale. Ei au arătat că școala 
în care învață copiii lor este 
prea veche pentru a mai putea 
fi folosită fără pericol de acci
dente și de aceea nu le vor mai 
permite să vină la cursuri. Pro
teste energice au fost formulate 
și față de costul exorbitant al 
manualelor școlare. La Genova, 
părinții au refuzat că cumpere 
manuale copiilor lor, afirmînd 
că prețul perceput este scanda
los de ridicat.

Greva cadrelor didactice nu 
a făcut decît să agraveze și 
mai mult criza sistemului de în- 
vățămînt italian — apreciază 
ziarele. Profesorii au refuzat să 
se prezinte la posturi cerînd o 
reformă a sistemului de admi
nistrație în învățămînt, precum 
și sporirea numărului cadrelor 
didactice.

La toate acestea se adaugă și 
dificultățile învățământului su
perior. Intr-adevăr, după cum 
s-a anunțat, este posibil ca 
Universitatea din Roma să nu-și 
poată deschide cursurile luna 
aceasta, deoarece nu există su- 

tot- 
de 
de

ficiente săli^ de cursuri ți, 
odată, nu sînt posibilități 
cazare pentru un număr 
30 000 studenți.

I. R.

Bariere „de culoare"

La sediul Ministerului Afaceri
lor Externe al Italiei a fost para
fat, la 9 octombrie, noul acord co
mercial, pe termen lung, între 
România și Italia.

La semnare an fost prezenți 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Roma, Iacob Ionașcu, 
și șeful agenției comerciale, 
Gheorghe Predescu.

Conform prevederilor noului a- 
cord, volumul schimburilor co
merciale dintre cele două țări va 
crește substanțial. România va ex
porta în Italia mașini-unelte, tex
tile, cherestea, produse chimice 
și produse agroalimentare etc. ți 
va importa instalații industriale, 
produse siderurgice și chimice 
etc.

APROPIAT
• La Tel Aviv se manifesta interes fața

„Rhodos"
te israedo-arabe, prin intermediul 
lui Gunnar Jarring, urmînd pro
cedura convorbirilor egipteano- 
israeliene care au avut loo pe 
Insula Rhodos în 1949.

de formula
TEL AVIV — „Israelul mani

festă interes față de orice propu
nere de negocieri cu statele ara
be, după așa-numita formulă 
Rhodos", a declarat în cadrul u- 
nei conferințe de presă Abba 
Eban, ministrul de externe israe- 
lian. Declarația lui Abba Eban 
este un răspuns la declarația pur
tătorului de cuvînt egiptean care 
a anunțat, de asemenea, că gu
vernul R.A.U. s-a pronunțat în 
favoarea unor convorbiri indirec-

încheierea lucrărilor
reuniunii C. C. al 

Partidului Socialist Italian

CAIRO — Organizația palesti
niană „Al Fatah" respinge propu
nerile de tratative indirecte isra- 
elo-arabe, relatează agenția Uni
ted Press International, citind 
postul de radio al acestei organi
zații.

„Al Fatali” — se spune în e- 
misiunea postului de radio — 
consideră lupta armată drept 
„singurul mijloc pentru eliberarea 
teritoriilor ocupate de Israel".

PHENIAN — Guvernul R.P.D. 
Coreene a dat publicității un 
memorandum în legătură cu 
propunerea înaintată de une
le țări socialiste și de o' serie de 
țări din Asia și Africa de a se 
discuta la cea de-a 24-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
problema retragerii trupelor 
americane și a celorlalte trupe 
străine care se află în Coreea 
de sud sub steagul O.N.U. și 
problema desființării așa zisei 
Comisii O.N.U. pentru unifica
rea și refacerea Coreei.

în memorandum sînt citate 
numeroase fapte care demons
trează că S.U.A. continuă pregă
tirile militare în Coreea de sud 
și provocările împotriva R.P.D. 
Coreene. Din ianuarie 1969 au 
fost înregistrate 7570 de cazuri 
de încălcare, de către partea a- 
mericană, a acordului de ar
mistițiu în Coreea. Statele Uni
te, se subliniază în memoran
dum, trebuie să pună capăt ne- 
întîrziat acestor - acte provoca
toare împotriva R.P.D. Coreene 
și să-și retragă necondiționat 
trupele din Coreea de sud.

După retragerea acestor tru
pe, între R.P.D. Coreeană și 
Coreea de sud se poate încheia 
un tratat de pace și se pot lua 
măsuri în vederea reducerii re
ciproce a forțelor armate pînă 
la 100 000 de oameni sau mai 
puțin. Aceasta ar constitui o 
garanție pentru o pace trainică 
și reunificarea pașnică a Core
ei.

Organizația Națiunilor Uni
te, se arată în continuare în 
memorandum, trebuie să renun
țe la discutarea așa-numitei 
„Probleme coreene în cadrul 
eelei de-a 34-a sesiuni a Adu
nării Generale. Totodată, la 
discutarea problemei Coreene, 
O.N.U. trebuie să invite repre
zentanți ai R.P.D. Co-eene — 
parte direct interesată — și 
să ia toate măsurile în vederea 
dizolvării „Comisiei O.N.U. 
pentru unificarea și refacerea 
Coreei".

Dacă trupele americane, se 
subliniază în memorandum, vor

fi retrase din Coreea de sud1 și 
la putere vor veni forță demo
cratice progresiste, cu o conști
ință națională, guvernul R.P.D. 
Coreene este gata să discute cu 
ele, pe cale pașnică, problema 
reunificării țării. Guvernul 
R.P.D. Coreene își menține pozi
ția potrivit căreia reunificarea 
țării trebuie să se facă pe ca
lea creării unui guvern 'cen
tral unic și organizării, după 
retragerea tuturor trupelor stră
ine, de alegeri generale în nord 
și în sud, pe baze democratice și 
fără nici un amestec străin.

Guvernul R.P.D. Coreene con
sideră că, dacă va fi necesar, 
este posibilă convocarea unei 
conferințe internaționale a sta
telor interesate în vederea so
luționării pașnice a problemei 
coreene.

Maurice Schumann

primit de condu 

cători sovietici
Nikolai Podgornîi, președintele 

Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., l-a primit vineri la 
Kremlin pe Maurice Schumann, 
ministrul afacerilor externe al 
Franței, cu care a discutat pro
bleme referitoare la măsurile în 
vederea dezvoltării colaborării 
dintre Uniunea Sovietică și 
Franța. Ministrul de externe 
francez a fost primit și de Alexei 
Kosîgbin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

In aceeași zi, au fost conti
nuate convorbirile dintre Maurice 
Schumann și Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. în comunicatul dat pu
blicității la Moscova se mențio
nează că au fost abordate pro
bleme impqrtante de interes co
mun.

Festivitățile de la Zagreb
Semicentenarul mișcării revoluționare

a tineretului iugoslav

Socialiștii italieni și-au mani
festat dorința fermă de a „pune 
de acord activitatea partidului 
cu situația reală și cu frămîn- 
tările existente în țară" — a- 
ceasta.a fost concluzia reuniunii 
Comitetului Central al P.S.I., 
care și-a încheiat lucrările la 
Roma. După dezbateri ample, 
raportul prezentat de secretarul 
general al partidului, Francesco 
de Martino, a fost aprobat ou o 
mare majoritate de voturi in
clusiv cele ale aripei de stingă. 
S-au abținut de la vot membrii 
curentului „autonomia socialis
tă", al cărui lider este Pietro 
Nenni, fostul președinte al P.S.I. 
Aceștia se pronunță în favoa
rea unui guvern cvadripartit (cu 
participarea democrat-creștini- 
lor, socialiștilor unitari și repu
blicanilor) ceea ce ar imnlica 
acceptarea condiției excluderii 
oricărei colaborări cu comuniș
tii, impusă de P.S.U. Dimpotrivă, 
majoritatea socialiștilor au în 
vedere și alte formule guverna
mentale, care nu ar implica ase- 
rțienea condiții. De Martino a de
finit în felul următor poziția ma
jorității : „Există substanțiale 
diferențe politice și ideologice 
între P.S.I. și P.C.I., dar acest 
lucru nu exclude existența unor 
puncte de vedere comune asu
pra unor probleme specifice 
privind interesele oamenilor 
muncii. Poziția noastră este că 
majoritatea guvernamentală ar 
trebui să țină seama de anu
mite sugestii, care vin din par
tea opoziției de stingă".

Pe urmele corsarilor
Având la bord 2 000 de oameni și o masivă încărcătură de 

raiduri piraterești, vasele „Association", 
„Eagle" și „Romney" din escadra britanică a amiralului 
Ciowdisley Shovell s-au scufundat în împrejurări misterioase în 
preajma insulelor Sciliy, foarte aproape de coasta Engliterei.

aur și argint jefuită în raiduri pirate 
„Eagle” și „Romney" din escadra

preajma insulelor bcilly, toarte aproape < 
Era în zorii zilei de 22 septembrie 1707.

Exact 262 de ani mai tîrziu, 
la 22 septembrie 1969, au fost 
descoperite rămășițele lui 
„Eagle" — tunuri și monezi de 
aur și argint. Suprapunerea de 
date calendaristice a dat sa
voare întîmplării. în fapt, însă, 
evenimentul senzațional în 
goana după „comorile de lîngă 
Sciliy" s-a petrecut în urmă cu 
doi ani. în vara lui 1967, o echi
pă de 20 de scafandri ai mari
nei militare britanice a depistat 
la o adîncime de 30 de metri, 
în apele din apropiere de Sciliy, 
urmele lui „Association" : cinci 
tunuri de bronz, pradă luată de

Anul școlar 1969— 
1970, urma să fie ci
nul hotărâtor al in
tegrării tuturor co
piilor de culoare 
în învățămîntul a- 
merican. Cu toa
te acestea, segre
gație rasială, decla
rată neconstituțio
nală printr-o decizie 
a Curții Supreme a 
S.U.A. încă în urmă 
cu 15 ani, continuă 
să ridice mari pro
bleme frecventării 
cursurilor școlare de 
către copiii negri. 
Potrivit ziarului LE 
MONDE, abia 20 la 
sută din elevii negri 
au reușit să pătrun
dă în școlile din sud, 
in care majoritatea 
celor înscriși sînt 
albi. Procentul cel 
mai scăzut al pre
zenței negrilor în în
vățămînt este înre
gistrat în 11 state 
ale vechii Confede
rații sudiste.

Potrivit săptămâna
lului JEUNE AFRI- 
QUE, există o altă 
categorie de cetățeni 
care au chiar mai 
mari dificultăți în 
problema școlariză
rii decît negrii : a- 
ceștia sînt copiii ce
lor 600 000 de indi
eni, „parcați" astăzi 
în rezervații sau în 
cocioabele din ime
diata apropiere a 

aglomerări 
din Den- 

Los Ange- 
Minniapolis. 
citată relata

rîn-

că studiile oficiale 
ridica la o trei
me numărul anal- 
fabeților în 
dul urmașilor „piei
lor roșii" ; cea mai 
mare parte a aces
tora n-au intrat ni
ciodată într-o școa
lă. Studii recente a- 
rătau, de asemenea, 
că din cei circa 
170 000 de copii 
înscriși la cursuri, 
mai puțin de 60 
la sută vor avea 
condiții pentru a-și 
continua școala e- 
lementară pînă la 
vîrsta de 13 ani. 
Iar din aceștia, pro
centul celor ce vor 
ajunge în universi
tăți se află sub 10 
la sută. La originea 
acestei situații de
plorabile sînt mai 
multe cauze, nici- 
una din ele nefiind 
mai puțin importan
tă. în primul plan se 
află mizeria în care 
trăiesc indienii. Ei 
duc o viață total de
osebită de cea a 
restului populației, 
în acele rezervații — 
unele din ele deve
nite muzeu — aflate 
sub tutela legală a 
Biroului pentru afa
cerile indiene. Cea 
mai mare parte a 
„pieilor roșii" sînt 
supuși șomajului to
tal sau parțial. Spe
ranțele lor privind 
asigurarea zilei de 
mîine sînt în medie 
reduse la o treime 
față de cele ale altor

cetățeni americani. 
Veniturile membrilor 
comunității indiene 
nu ating decît 35 la 
sută din venitul unui 
american mediu. Nu
mărul celor bolnavi 
de tuberculoză este 
de 7 ori mai mare 
decît cel înregistrat 
în rîndul altor cate
gorii de locuitori ai 
S.U.A. Un alt incon
venient : școlile sînt 
situate la mai multe 
mile depărtare de 
rezidența lor. Situa; 
fia este încă și mai 
dificilă pentru băști
nașii din Alaska, ai 
căror copii sînt ne- 
voiți sâ se deplaseze 
la școli sau internate 
aflate la sute de ki
lometri de așezarea 
lor. Tn plus, numărul 
învățătorilor de ori
gină indiană este 
Toarte redus, ei al
cătuind doar 16 la 
sută din totalul ca
drelor didactice care 
predau la școlile 
unde învață popu
lația indiană.

Integrarea popu
lației de culoare tn 
școli este o cerință 
care nu suferă amî- 
nări. Ultimele cioc
niri rasiale sînt un 
reflex al amînării so
luționării probleme
lor pe care le ridica 
drepturile populați
ei no-white și în spe
cial a integrării ti
neretului de culoare 
în învăfămînt.

Partidul liberal democrat de 
guvemămînt a hotărît să sprijine 
extinderea automată a Tratatului 
de securitate japono-american 
„pentru o foarte lungă perioa
dă de timp". Proiectul de rezolu
ție în acest sens a fost adoptat în 
cadrul unei ședințe comune a 
Comisiei pentru cercetări în pro
blemele de politică externă și a 
Comitetului special al P.L.D. 
pentru problemele Okinawei.

Hotărîrea partidului de guver- 
nămînt japonez a provooat pro
teste în rîndul partidelor de o- 
poziție.

„Association" de pe bordul va
sului francez de linie „Duc de 
Beaufort". Cîteva săptămîni mai 
tîrziu, trei „căutători de comori 
particulari" au găsit într-o grotă, 
sub apă, o mare cantitate de 
monezi din aur și argint. Adu; 
cînd la suprafață 1204 monezi 
de argint și 52 de aur, cei trei 
„scafandri particulari" au pus în 
circulație cele mai fantastice 
evaluări : „pe o suprafață mare, 
fundul grotei e pur și simplu ta
pisat cu monezi de aur și ar
gint". Varianta aceasta s-a do
vedit însă, mult mai aproape de 
basm decît de realitate. Cerce
tările ulterioare n-au recuperat, 
la locul indicat, decît încă circa 
1 000 de monezi de aur și argint.

Geoffrey Naish, curatorul lui 
„Național Maritime Museum" 
din Londra, o autoritate în ma
terie, a evaluat comorile exis
tente pe cele trei vase scufun
date lîngă Sciliy la cel puțin 10 
milioane lire sterline. Aceasta 
explică de ce micile urme des
coperite din naufragiul lui „As
sociation" și „Eagle” nu fac de-

cît să întețească goana după 
comorile marilor naufragii.

Asemeni clasicei „goane după 
aur" din vestul sălbatic ameri
can. s-a declanșat și ia proporții 
în ultimii ani o febrilă căutare 
a realelor sau presupuselor co
mori transportate mai ales de 
vasele corsarilor în urmă cu se
cole. Numai clubul britanic 
„Sub-Aqua Club", specializat în 
operații de scufundare în căuta
rea de comori, numără actual
mente 50 000 de membri. Indus
tria pune la dispoziția diferite
lor mici asociații de căutători 
de comori submarine mijloace 
mereu mai eficiente la prețuri 
din ce în ce mai accesibile. A- 
dîncimea și durata scufundărilor 
în deplină securitate cresc mereu 
odată cu perfecționarea echi
pamentului adecvat. Echipamen
tul standard modern pentru un 
„scafandru căutător de comori’ 
costă actualmente mai ieftin de
cît cele necesare unei expediții 
pescărești moderne.

Terenul preferat de acțiune 
rămîne imperiul acvatic din jurul 
insulelor britanice. Acolo, a- 
proape că nu există vreun loc 
de unde să nu se fi scufundat 
un vas. Numai în 1867 s-au 
scufundat în adîncurile apelor 
în apropierea țărmurilor Angliei 
2 513 vase. Și 1867 nu a fost un 
an deosebit în istoria naufragii- 
lor din zona respectivă. Averile 
care se presupune că zac în
gropate pe fundul mării pe a- 
ceste meleaguri sînt evaluate la 
sute de milioane de lire ster
line.

Prima descoperire a fost fă
cută în 1946, cînd cinci scafan
dri sportivi, într-o expediție sub-

acvatică de agrement, au găsit 
în dreptul insulelor Shettland o 
casetă cu 4 320 monezi olan
deze de aur, cîteva bare de ar
gint și un clopot de bronz. Toate 
acestea au fost identificate ca 
provenind din naufragiul vasu
lui olandez „Die Liefde", scufun
dat în noiembrie 1711 și care 
trebuie sâ fi avut la bord casete 
conținînd 500 000 de guldeni.

Urmele comorîi de pe „Die 
Liefde" au declanșat un „boom" 
al căutătorilor de comori sub
marine care avea să ia proporții 
mereu mai mari. Noua descope
rire legată de naufragiul lui 
„Eagle” are toate șansele să a- 
dauge noi membri la clubul 
londonez al scafandrilor porniți 
pe urmele marilor naufragii.

Astăzi, Zagrebul a întîmpinat 
sărbătorește o dimineață stră
lucitoare ; steagurile naționale 
și cele ale Uniunii Tineretului 
Comunist din Iugoslavia au flu
turat împreună anunțînd o 
zi festivă — semicentena
rul mișcării revoluționare a 
tineretului*  din R. S. F. Iu
goslavia. Aici, în capitala 
Croației, exact acum 50 de 
ani, la 10 octombrie 1919, ti
nerii progresiști din întreaga 
țară au legat soarta mișcării 
tineretului de lupta clasei mun
citoare și a Partidului Comu
nist din Iugoslavia.

In această dimineață, sute de 
tineri, printre care și numeroși 
veterani ai mișcării revoluțio
nare de tineret s-au îndreptat 
către sala „Moșa Piade", o 
clădire modernă, din sticlă și 
beton, situată în inima noului 
cartier de blocuri din Zagreb. 
Toți partlcipanții la ședința 
solemnă a semicentenarului 
purtau la piept o garoafă roșie 
prinsă deasupra unei insigne 
albe care consemna cele două 
cifre festive.

La ora 10,00 la masa prezi
diului au luat loc cei cinci 
conducători ai tineretului iu
goslav din ultimii 25 de ani și, 
firește, cei din prezent. în sală 
se aflau 130 membri ai Confe
rinței 
munist 
legațiile 
blicane 
gați ai 
iugoslavi, 
peți — 
țiilor de tineret din întreaga 
lume. Tineretul din România a 
fost reprezentat de o delegație 
condusă de tovarășul Mircea 
Angelescu, secretar ' 
U.T.C.

Ședința solemnă 
chisă de tovarășul 
nici, reprezentant 
Comuniștilor din Iugoslavia la 
marea sărbătoare a tineretului 
iugoslav ; el a dat cuvîntul Iui 
Ianez Kotiancici, președintele 
Conferinței Uniunii Tineretului 
Comunist din Iugoslavia, care a 
susținut referatul general cu 
prilejul jubileului. Referatul a 
subliniat momentele istorice ale 
luptei generațiilor de înaintași 
ai tineretului iugoslav pentru 
libertate socială și națională, 
pentru socialism, ,a făcut elogiul 
luptătorilor pentru eliberarea 
de sub jugul fascist, subliniind 
apoi aportul tineretului Ia 
lupta eroică de partizani din 
timpul războiului antihitlerist și 
contribuția adusă în ultimul 
sfert de veac, pentru construc
ția socialismului. Totodată, 
președintele Conferinței Uniu
nii Tineretului Comunist din 
Iugoslavia a arătat că reprezen
tanții tineretului iugoslav s-au 
întîlnit la Zagreb nu numai pen
tru a sărbători acest jubileu, ci 
și pentru a lega trecutul istoric 
cu contemporaneitatea, pentru a 
vedea în lumina experiențelor 
istoriei locul tineretului în so
cietatea socialistă de astăzi. în 
continuare, referatul vorbește 
despre liniile directoare ale ac
tivității tineretului iugoslav în 
toate domeniile, evidențiază

Uniunii Tineretului Co- 
din Iugoslavia, de- 

organizațiilor repu- 
și regionale, dele- 
Uniunii Studenților 

precum și oas- 
171 soli aî organiza-

al C.C. al
a fost des- 
Rato Dugo- 
al Uniunii

atribuțiile și obligațiile de 
onoare ce-i revin.

Delegații la ședința solemnă 
s-au întîlnit după-amiază, la 
mitingul ținut in piața princi
pală a orașului cu ocazia în
cheierii festivităților consa
crate împlinirii a 50 de ani de 
la înființarea Partidului Co
munist din Iugoslavia, Uniunii 
Tineretului Comunist din Iu
goslavia și a Sindicatelor revo- 
ționare iugoslave.

Aici s-au adunat 300 000 de 
tineri — muncitori, elevi, stu- 
denți, mii de brigadieri care 
au participat Ia construcția ce
lor 1200 kilometri de șosea na
țională — pentru a asculta cu- 
vîntarea președintelui Republi
cii, Iosip Broz Tito. în cuvinto 
de o deosebită căldură, pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia a 
salutat tineretul iugoslav cu 
prilejul acestei mari sărbători, 
subliniind eroismul înaintașilor 
mișcării revoluționare de tine
ret, marea contribuție a tinere
tului în războiul pentru elibe
rarea patriei, cînd aproape 80 
la sută dintre partizani au fost 
tineri, precum și aportul lor 
incontestabil la construirea so
cietății noi, socialiste.

losip Broz Tito a subliniat, 
de asemenea, atenția și gr'*a  
permanentă cu care Uniun ,a 
Comuniștilor din Iugoslavia se 
preocupă de problemele tinere
tului, de educația lui. în con
tinuare, președintele R. S. F. 
Iugoslavia s-a referit Ia impor
tante probleme ale situației in
ternaționale.

Printre altele, vorbind despre 
întîlnirea pe care a avut-o la 
Porțile de Fier cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, președintele Tito a 
relevat că în cadrul convorbi
rilor purtate cu acest prilej a 
fost subliniată convingerea re
ciprocă că hidrocentrala și sis
temul de navigație de Ia Porțile 
de Fief, operă comună a oame
nilor de știință, inginerilor, teh
nicienilor și muncitorilor iugo
slavi și români, constituie o ex
presie trainică a prieteniei și 
colaborării politice și economice 
între cele două țări socialiste 
vecine și prietene.

Subliniind că Iugoslavia a a- 
cordat întotdeauna o mare im
portanță problemelor securității 
europene și dezvoltării colabo
rării multilaterale a statelor de 
pe acest continent, vorbitorul 
și-a exprimat părerea că este 
necesar să se treacă cît mai 
curînd la pregătiri concrete 
pentru convocarea conferinței 
în problemele securității euro
pene.

La ora cind transmit aceste 
rînduri, se desfășoară și alte 
manifestări prin care tinerii 
întruniți Ia Zagreb marchează 
semicentenarul mișcării revo
luționare a tineretului din Iu
goslavia.

VIORICA TAnASESCL
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„CEA MAI MARE PRIORITATE"

• SUBCOMITETUL pentru 
problemele externe al Camerei 
Reprezentanților a cerut, in
tr-un raport dat publicității la 
Washington, ca Statele Unite 
să acorde „cea mai mare priori
tate" suspendării experimentării 
sau dezvoltării rachetelor cu fo
coase multiple în cursul convorbirilor americano-sovietice 
privitoare la reducerea înarmă
rilor nucleare. Raportul subli
niază că rachetele cu focoase 
multiple, prin însăși natura lor, 
„fac să crească tentația în ve
derea unei prime lovituri", și de 
aceea constituie o amenințare 
la adresa echilibrului nuclear.

• ȘEFUL SERVICIULUI de 
ordine al Partidului Național 
Democrat de tendință neonazis
tă. Klaus Kolley, a fost trimis 
tn judecată sub acuzația de ten
tativă de omor. El a fost arestat

săptămîna trecută. La 16 sep
tembrie, în timpul campaniei e- 
lectorale din R-F. a Germaniei, 
Kolley a tras cu pistolul în par- 
ticipanții la o demonstrație de 
protest împotriva P.N.D., la 
Kassel, rănind' doi tineri. Acu
zatul afirmă că nu a tras decît 
un foo de avertisment în aer.

• AMBASADORUL Româ
niei în R. F. a Germaniei, 
Constantin Oancea, a oferit un 
cocteil în saloanele ambasadei, 
cu prilejul participării țării 
noastre la Tîrgul internațional 
alimentar „Anuga" de la Koln. 
Au participat T. Burauern, pri
marul general al orașului 
Koln, R. Krugmann, directorul 
societății de tîrguri și expoziții 
din KSln, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ministerul Economiei, 
Ministerul Alimentației și agri
culturii, reprezentanți ai fir
melor importatoare de produse 
românești. Au participat, de

asemenea, șefi de misiuni și 
alți membri ai corpului diplo
matic acreditați la Bonn, zia
riști, precum și Alexandru 
Marius, directorul standului 
românesc de ia Tîrgul alimen
tar internațional de la Koln.

SUSPENDAREA 
CONVORBIRILOR BILATERALE 

ÎN CIPRU?
• RAUF DENKTAS, repre

zentant al comunității ciprioți- 
lor turci Ia convorbirile cu ci- 
prioții greci, a plecat la Londra. 
La Nicosia se apreciează că a- 
ceastă vizită implică suspenda
rea convorbirilor bilaterale. 
Observatorii politici consideră 
că aceasta poate duce la o nouă 
criză politică în Cipru,

• GUVERNUL PERUVIAN a 
ordonat exproprierea tuturor 
posesiunilor consorțiului „Chi- 
cama", aparținînd familiei Gil- 
dermeister, cel mai mare la
tifundiar din țară.

Zagreb, 10 octombrie 1969

Urmele lui „Association" și „Eagle" promit noi membri pentru „Sub-Aqua Club

0 revalorizare ÎN KAKI„MAFIAa mărcii in
scurt timp?

La Bonn se înmulțesc indiciile 
unei revalorizări a mărcii în 
scurt timp. O precizare oficială a 
fost făcută vineri, de ..purtătorul 
de cuvînt în problemele mone
tare al Ministerului economiei, 
Wilhelm Hankel, care a relevat 
că limita minimă a revalorizării 
va fi de 6,5 la sută. Marca a că
pătat astfel paritatea de 3,74 față 
de dolar. Hamkel a adăugat că 
Comisia monetară a Pieței co
mune a pus condiția expresă ca 
guvernul vest-german „să spri
jine în continuare tendința spre 
un curs echilibrat al mărcii", 
ceea ce la Bonn este interpretat 
în sensul că revenirea la vechea 
paritate trebuie exclusă. Guver
nul vest-german este, de aseme
nea, obligat. în opinia comisiei, 
să pună în aplicare revalorizarea 
luînd, „cît mai curînd cu putin
ță", o hotărire asupra noii pa
rități fixe a mărcii.

După scandaloasa afacere a 
„Beretelor verzi" în Vietnamul 
de sud, un nou scandal s-a pro
dus în armata americană. El 
pune indirect în cauză pe fostul 
șef de stat major al forțelor ar
mate , terestre, generalul 
Johnson, și în mod direct pe 
fostul comandant al poliției mi
litare, generalul Carl Turner, 
precum și patru subofițeri.

O subcomisie de anchetă 
Senatului S-U.A, a stabilit 
șeful bandei „soldaților aface
riști" este „sergentul major al 
armatei", William Wooldridge 
cu un. stagiu în armată de 25 
de ani, decorat de către gene
ralul Johnson, cu prestigioasa 
medalie „pentru servicii meri
torii excepționale".

Scandalul își are originea în 
afacerile pe care le-au început 
în 1967, sergentul Wooldridge și 
alți trei subofițeri „de elită", 
cînd au golit de conținut niște 
mașini automate, de schimbat 
monezi, folosite de militarii a- 
mericani în regiunea Augsburg 
din Republica Federală a Ger
maniei, furînd astfel soldaților

a
că

celei de-a 24-a divizii de infan
terie americană peste 350 000 de 
dolari anual. Potrivit declarații
lor făcute de senatorul Abra
ham Ribicoff traficanții s-au 
transferat apoi în Vietnamul 
sud, unde au început să „Oj - 
reze" pe lîngă popotele și clu
burile primei divizii de infan
terie, plasînd sumele sustrase 
la băncile din Elveția și R.F.G. 
sub nume false.

Se spune că toate aceste a- 
facerl au beneficiat de complici
tatea unor ofițeri de grad su
perior din armata S.U.A. Ge
neralul Turner este acuzat că ar 
fi procurat sute de arme de la 
poliția din Chicago și Kansas- 
City. „Ele au fost achiziționate 
pentru muzeul armatei și pen
tru a-i îmbogăți colecția", ar fi 
declarat el șefului poliției din 
Chicago, semnînd bonul de 
descărcare pentru poliție. Ace
leași arme au fost apoi văzute 
in rafturile vînzătorilor de ar
me din S.U.A., care plătiseră 
prețuri derizorii comandantului 
poliției militare americane.
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