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TRANSMITE

din Câmpulung 
Moldovenesc

DE A
PARAMETRILOR 
PROIECTAȚI?
O întrebare pe adresa organizației U.T.C. de la Fabrica
de mobilă, al cărei răspuns ridică numeroase alte semne

de întrebare
Ca de obicei, ne simțim obligați în primul rînd să precizăm coordonatele investigației. Plasată la ex

tremitatea oiașului, către Vatra Dornei, Fabrica de mobilă din Cîmpulungul Moldovei și-a început activi
tatea de producție în acest an. Unitate modernă noua întreprindere de industrializare a lemnului, ai 
cărei oaspeți sîntem, ne prezintă sfioasă un prim bilanț : pe zece luni, planul producției globale 
realizat în proporție de 97 la sută; producția marfă — 88,6 ,iar productivitatea — 83 la sută.

Explicații la situația existentă 
sînt multe. Preferăm însă, în lo
cul reproducerii noianului de jus
tificări ce se aliniază la întreba
rea noastră, răspunsul pe care 
ni-I oferă tovarășul inginer Traian 
Lucuța. noul director al fabricii : 

— Pe luna octombrie, planul 
a fost îndeplinit. Intrucît și sar
cinile de plan pe noiembrie și de- 
ceiMrie cor fi realizate, sini 
create premisele recuperării res
tantelor, a îndeplinirii planului 
anual.

Ne orientăm, prin urmare, aten
ția asupra a ceea ce se cere în
treprins în viitor astfel ca aceas
tă nouă mlădiță suceveană a in
dustriei de prelucrare a lemnului 
să-și onoreze la timp, în întregi
me, sarcinile economice.

în trimestrul II al anului 1970 
, Fabrica va trebui să atingă para- 
'^țietrii proiectați. Este obiectivul 

ce trebuie să călăuzească efortu
rile tuturor salariaților, elementul 
mobilizator în fiecare acțiune în
treprinsă în această perioadă, 
continuare firească a ceea ce s-a 
făcut pînă acum. Dacă avem în 
vedere că jumătate din efectivul 
fabricii este cuprins în organiza
ția U.T.C. (în fapt aproape trei 
sferturi din salariați fiind sub 30 
de ani) ne dăm mai bine seama 
de rolul activizant ce revine or
ganizației, organelor U.T.C. din 
întreprindere.

PROGRAMUL NOSTRU 
DE ACTIVITĂȚI ? 

SE AFLA LA COMITETUL 
ORĂȘENESC

Organizația U.T.C. din cadrul 
Fabricii de mobilă Cîmpulung 
Moldovenesc a luat ființă în ia
nuarie. Nimic mai simplu, con
siderăm noi, să parcurgem acțiu
nile întreprinse pe linie de U.T.C. 
pornind de la programul de acti
vități, drumul ce jalonează inten
țiile la început de trimestni, ră- 
mînîndu-ne doar misiunea de a 
suplimenta numirea intervențiilor 
organizației într-un moment sau 
altul prin rezultatele obținute. 
Știind că există opt grupe U.T.C., 
intenționăm să cunoaștem dife
rențierea introdusă în structura 
acțiunilor de specificul locului de 
muncă. Atenționat asupra a ceea 
ce dorim, tovarășul Aurel Necul- 
ce, secretarul comitetului U.T.C. 
pe fabrică, ne prezintă un vraf de 
dosare, de hîrtii volante : cîteva 
procese verbale, carnete de evi- 

. jdență, tabele. Căutăm împreună 
> programul de activități pe pri

mul trimestru, răsfoind cu răb
dare documentele puse la înde- 
mînă. Epuizăm operația fără a a- 
junge în posesia planului. Mai 
încercăm o dată, dar tot fără 
succes.

— Programul nostru de activi
tăți, își amintește subit tov. Ne- 
culce, a rămas la comitetul oră
șenesc. Ni l-a cerut tovarășul 
secretar Ardeleanu.

Si apoi, cînd ne pregăteam să 
vedem programul de activități pe 
trimestru! următor adaugă :

— De fapt era un program 
făcut cam pe tot semestrul.

Sîntem în noiembrie. De a- 
ceea insistăm să lecturăm docu
mentele pentru celelalte două 
trimestre, ultimele, ale anului.

— Nu le avem întocmite...
Am dori să fim înțeleși exact:

(Continuare în pag. a Vil-a)
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MUZE SUBSTITUITE SAU 
DISCIPL INE CONFUNDA TE ?

In recreație

Foto: C. CIOBOATĂ

Toate tractoarele DRAGA NUTI“</

Pe agenda preocupărilor în ju
dețul Mehedinți o singură lucra
re : arăturile de toamnă. întârzia
te de prelungirea recoltatului, de 
condițnle grele datorate lipsei de 
umiditate a solului, această lucra
re concentrează în prezent cea 
mai mare parte a forței mecani
ce din cadrul județului. La Ge
meni, de exemplu, 16 tractoare 
«ran ultimele 320 hectare. Păs- 
trînd ritmul ultimelor zile — 58 
hectare arate în 12 ore, într-o 
«nntămînă lucrarea va fi termi- 
nată.De fapt, acesta e și angaja-

Ca să nu străbatem o expoziție 
de pictură modernă ca pe o pă
dure de boababi, ca să nu pri
vim un album de artă ca pe un 
rebus irezolvabil sînt necesare 
cîteva informații acumulate din 
vreme, care încep cu pictura 
rupestră și merg, să zicem, pî- 
nă la surrealiști. Ca să știm să 
mîngîiiem o seară de liniște cu 
acordurile unei sonate trebuie să 
fi aflat de mult ce înseamnă un 
solfegiu și apoi să fi descifrat 
eventual înțelesurile renovărilor 
dodecafonice. Ca să nu avem 
spinarea încovoiată de la 20 de 
ani și să putem urca măcar Bu- 
cegii, trebuie să învățăm să 
respirăm, să pășim și să alergăm 
corect din copilărie. Omul mo
dern e multilateral nu numai 
prin cerințe dar și prin aspirații, 
adică prin receptivitate poliva
lentă care, acoperită, completea
ză : Einstein cînta la vioară, 
Cocteau desena, Nils Bohr a 
fost sportiv de performanță, 
spre marea lor satisfacție 
permanent declarată. Dar in
teresul pentru multiplele ac
tivități umane nu pornește tot
deauna din propriu și irezistibil 
imbold, ci cel mai adesea, prin 
educație. Desprinderea frecven
tării frumosului. a înțelegerii și 
chiar practicării lui o formează 
profesorii. Importanța strădanii
lor lor nu mai trebuie mențio
nată, ca și critica filistinei de
numiri folosită altădată — „dex
terități" — pentru disciplinele 
care educă gustul estetic și des
coperă talente. Astăzi, în liceele 
și școlile noastre generale edu- 

la arat
raentul mecanizatorilor, al celor 
nouă uteciști ce au fost reparti
zați de către șeful secției la arat.

La cooperativa agricolă vecină, 
la Dîrvari, discutăm cu tînărul 
inginer agronom Ion Astru. Si- 
►iiatia arăturilor ne e prezentată 
de cifre : 1150 hectare planifica
te pentru această toamnă, 910 
hectare realizate. Cea mai mare 
parte a suprafeței a fost fertili
zată cu superfosfați, iar acolo 
unde se va însămînța floarea soa
relui, au fost administrate doze 
moderate și de sare potasică. In

$ Două fotografii | 
I de ION CUCU |
>/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz>

nația aceasta își propune să-și 
afle adevăratul și utilul loc. 
institutele de specialitate — artă 
și conservator — precum și sec
țiile celor pedagogice livrînd 
anual sute de cadre specializate 
— anul acesta cifra absolvenți
lor s-a ridicat la 848. Lucru 
cert, în majoritatea școlilor 
noastre preocuparea pentru în
nobilarea spiritului prin artă și 
fortificarea fizică prin sport este 
asigurată. Și totuși Ministerul 
învățămîntului informează că în 
domeniul amintit nu sînt încă 
acoperite, ori funcționează fără 
profesori de specialitate 2918 ca
tedre de educație fizlică, 2316 de 
muzică și 1132 desen, majorita
tea pentru școlile generale din 
mediul rural, liceele însumînd 
602 asemenea absențe. Absențe 
însă care, indiferent de mediu, 
pot perpetua prin înlocuirea cu 
diletanți prejudecata neînsem- 
nătății „dexterităților" și mai 
ales provoca de la început hia- 

Reportaj de sîmhătă Pa£- a 3-a

MĂRILE DIN MUNȚI
de MIHAI PELIN

invitîndu-ne să-1 însoțim de-a lungul unui prelungit Itinerar 
pe harta energetică a României, reporterul ne prezintă dimensiu
nea transformărilor înnoitoare prin care cîteva dintre cele mat 
ignorate văi a)e Carpaților românești au fost chemate la o viața 
nouă și ridicate printr-un efort constructiv, metodic și tenace, la 
nivelul condiției celor mai favorizate ținuturi ale țării.

n»raaim-
Ancheta noastră internațională Pag. a 4-a

„SINTEZA" VIEȚII

Șl ȘTIINȚELE DE GRANIȚĂ
Pagina de știință a ziarului nostru vă prezintă astăzi un domeniu 

de cercetare științifică cu mari perspective de viitor : blochimia 
acizilor nucleici. Studiile ce se fac în acest domeniu conturează de 
pe acum perspective de-a dreptul fantastice pentru cunoașterea 
umană : modificarea eredității, combaterea îmbătrînirii, eradicarea 
unor boli considerate incurabile și, probabil, însăși sinteza vieții 1

Academicieni, profesori universitari, savanți de prestigiu interna
țional răspund astăzi anchetei noastre cu privire la realizările șl 
perspectivele „științei marilor surprize".

i
total 99,8. tone de îngrășăminte W 
chimice au fost transportate în 
cîmp. Ceea ce, remarca agrono- 
mul unității înseamnă că în > cea " 
mai mare parte, fertilizarea ogoa
relor a fost efectuată de-către ti-^ 
neri. Echipele formate dintre ’ti
neri la începutul campaniei de 
toamnă, la îndemnul comitetului 
U.T.C. pe comună și la solicitarea

GH. FECIORU A 
ELISEI TARȚA

(Continuare în pag. a Vil-a) ® 

tusuri greu de acoperit ulterior 
în cultura generală a elevilor. 
Ca, de pildă :

MUSTĂȚILE OBLIGATORII 
ALE UNUI MULAJ DE GHIPS. 
Ora de desen în clasa a Vil-a 
de la Școala generală din Valea 
Dragului : profesorii^ suplinitor 
pune pe catedră un mulaj îm
prumutat din arsenalul științe
lor naturale > tors uman, din 
ghips, secționat în componentele 
anatomice drept obiect de ins
pirație pentru... desen după na
tură. Copiii nu găsesc prea atră
gător ..motivul de artă", dar 
profesorul, riguros, îndeamnă 
elevii să reproducă exact toate 
detaliile modelului, inclusiv niș
te mustăți desenate cu creionul 
de ștrengarii altor clase ! In 
același timp cartea de istoria

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a 11-a)

i SĂ DISCUTĂM

DESPRE
TINEREȚE.
educație;
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PESTE 
PREVEDERILE 

PLANULUI
• COLECTIVUL MINEI 

LUPENI a livrat unităților 
de preparare și cocsificare 
60 000 tone cărbune peste pre
vederile de plan. O dată cu 
aceasta a fost realizat și pla
nul de producție pe 11 luni, 
depășindu-se cu mult anga
jamentul anual. Folosirea 
ntai eficientă a mijloacelor 
de mecanizare a asigurat 
sporirea productivității mun
cii cu aproape 9 la sută față 
de prevederi și realizarea a 
1 400 000 Iei beneficii supli
mentare. S-au creat astfel 
premise ca, încă din luna 
viitoare, productivitatea pla
nificată pentru ultimul an al 
cincinalului să fie realizată.

(Agerpres)

Te rog să mă ierți pentru în- 
țîrzierea acestei scrisori. Iți da
toram demult o explicație, încă 
de la 7 octombrie. In seara ace
ea — îți amintești ? trebuia să 
ne întîlnim. Tu ai școală după- 
amiază, așa că nu ne puteam ve
dea decît după opt. Cred că 
n-ai fi acceptat niciodată să 
lipsești de la școală pentru în- 
tî.lnirile noastre ; de altfel, după 
cum știi, nici eu nu ți-am ce
rut-o. Te-ai fi mirat : un tăbăcar 
de la „Dîmbovița" foarte apre
ciat de maistrul său, simpatizat 
de șeful de echipă, nu poate 
vorbi despre „chiul". Mai ales 
că. după cîte-ți spuneam, aveam 
planuri foarte serioase. Liceul 
seral, apoi mai departe, cine 
știe ?..

Te-ai supărat, nu-i așa ?, că 
n-ana venit în seara de 7 octom-

PREFAȚĂ LA 0 ÎNCERCARE

MAREA BUCURIE
A iNTlLNIRII

CU CAPODOPERA
VIRGIL BRĂDĂȚEANU

Tinerețea, vîrsta de aur și 
de neuitat, perioada marilor 
întîlniri, a revelațiilor, unică 
pentru toți, dar proprie fie
cărui și definitivă totodată, 
este ipostaza prezentă, cu ca
pacități de combustie, în' în
treaga noastră viață. Faptul 
presupune, evident, respon
sabilități, de-o parte și de al
tă, din partea celor ce sînt 
tineri ca și a celor care nu 
trebujie să uite că au fost, a 
tuturor celor ce se consideră 
tineri.

Darpjiiar dacă poți fi tînăr 
oricine!, , cu adevărat tînăr 

aveam
Nimic

brie. Te rog să crezi că 
motive - foarte serioase, 
nu m-ar fi putut împiedica să 
vin — nici ploaia, nici furtuna, 
nici cutremurul de pămînt, dar 
motivul acela... Cum să-ți ex
plic ? Dă-mi voie, te rog. s-o 
iau puțin mai de la început.

După cum știi, tatăl meu e 
țăran cooperator la Bălțătești 
— acolo, lîngă stațiunea despre 
care a scris Ibrăileanu în 
„Adela". Am făcut cele 8 clase 
în sat. Apoi am dat admiterea 
la liceul din Tîrgu Neamț. „La 
zi“, am Căzut (nu te supăra, se 
întîmplă. nu ?). Apoi am dat la 
„fără frecvență". N-a mers rău 
primul an — aveam note buni- 
șoare, dar nu știu ce mi-a venit 
să nu mă prezint la examen. 
Am pierdut, deci, anul. Dar, 
nu-i nimic !, aveam alte planuri. 

ești... la tinerețe, cînd a vie
țui înseamnă mai cu seamă 
a cunoaște, nevoie care se 
manifestă imperios, și se tra
duce printr-o uriașă putere 
de înmagazinare. cinci pe e- 
cranul receptivității impresii
le se amplifică aproape obli
gatoriu, cînd în ființa noas
tră se imprimă imagini de 
neșters, încep să se conture
ze convingeri dar mai ales se 
nasc și rămîn ireversibile, 
pehtru restul existenței, dis
ponibilității. Este tezaurul 
tuturor, cu capacitatea de. a 
se manifesta pe cele mai 
diverse planuri, plecînd .de 
la unica și inepuizabila sur
să a tinereții frumos trăite, 
înțelept conduse și inteligent 
valorificate. Și pentru că în 
cele ce urmează este vorba 
de tineret, de locul artei, al 
literaturii, în viața sa și, mai 
larg, al culturii, ne permite 
să reluăm ceea ce scriam nu 
de mult, anume că e vîrsta 
la care îl cunoaștem pe Faust, 
o dată cu aspirația de a pă
trunde tainele universului, 
de a desluși mersul lumii și 
înaltul ei adevăr întîlnit în 
munca pentru binele oame
nilor, taina clipei care meri-

(Continuare în pag. a V-a)

Am venit aici, la București, și 
am intrat la „profesional". Stă
team la cămin. Mediile, bunicele. 
Un an, a mers așa. Greu era 
numai cu tata. Eram singurul 
lui fecior., Nu-i plăcea — zice — 
să fiu așa departe de el, mai știi 
ce se întîmplă intr-un oraș 
mare ? Inchipuie-ți. n-avea în
credere în mine, bătrînul ! Cînd> 
eram în anul doi, îmi propune 
să mă angajez la Sâvinesti și 
să urmez seralul la Piatra Neamț. 
Dar se compară Piatra cu Bucu- • 
reștiul ? Un tînăr cu aspirațiile 
mele nu se putea simți bine de- 
cît în Capitală, cred că ești de 
acord. De altfel, nici școala asta 
nu-mi mai prea plăcea. „Profe
sionalul" știi, nu-i mare lucru... 
La început mă gîndeam să mă

(Continuare în pag. a Vil-a)
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„PORTATIVUL TINEREȚII *
Un festival ambițios

reproducînd grafic „Omul cu ti- 
• chia albastră" insistă în textul

explicativ asupra existentei fie
cărui fir din barba bărbatului 
rămas celebru prin penelul lui 
Van Dyck. Dubla insistență — 
observată anul anterior de un 
inspector școlar al 
lui Ilfov — asupra 
pili fere bărbătești — și 
— ținea loc de

Regizorul Arxlrei Brădeanu și 
operatorul Mincea Gherghines- 
eu au realizat un film de te
leviziune după poemul simfo
nic opus 31 pbntru orchestră și 
cor de " ~
Maris. , ----  —— ------ •»>-« .;.i
din seri;: ..de lilțne ce?și pro.pu- .. leviziunii spre

*’ț orchestră și — Catinca Ralca — care a și
George Eneseu „Vox tradus-o, mi-a .dat-o s-o citesc.

A east. lilin face parte Mi-a plăcut și am propus-o te-
realizare. Am- 

ales-o pentru că este un poem 
despre dragoste și vis. Despre 
-elațla dintre vis și realitate.

— Ce personaj v-a interesat 
mai mult?

— Tînărui tăcut. interpretat 
de Dan Tufaru, care în piesă e 
șters, în această adapta-re a că
pătat noi valențe, o altă pon
dere.

— Ce vă oferă T V. dum
neavoastră ca regizor de teatru?

— T.V. îmi oferă multiple 
posibilități de exprimare vizu
ală: o apropiere toarte lungă de 
un obiect poate să-mi creeze o 
stare psihologică ce nu se poate 
realiza în teatru; o țigară, doi 
ochi în plan detaliu pot însem
na mai mult decît cîteva pagini 
din teatru. Stările eroilor se pot 
descifra precis., mai profund, 
și mai subtil (27. XI. 20.00 pr. I).

ne .vizualizarea muzicii. cei doi 
realizînd încă dcșJă filme de a- 
c.est gen : „Maria Tănase" și „Sa
crificiul Ifigeniei" de Pascal 
Bentoiu.

„Lucrare mai ptțin cunoscu
tă — îmi spune operatorul 
Ghergliincscu — „Vocea mă
rii" a avut premiefta mondială 
in 1964 cu ocazia celui de-al 
IlI-lea Festival internațional 
„George Eneseu". la baza ei 
stind o poveste, un „scenariu" 
scris chinr .dc Eneseu. Ideea sa
crificiului uman rămîne ideea 
de bază și a filmului realizat de 
noi dar într-o concepție perso
nală — cinematografică.

— Ce Înțelegeți prin vizuali
zară f

— Redarea muzicii în imagini. 
Elementele principale ale filmu
lui sînt marea și piatra ele că- 
Dătînd semnificații simbolice 
(23 XI, 13,30 ; pr. I).

Inaugurat anul trecut ca un festival al interpreților de muzică 
ușoară din județul lljov, „Portativul tinereții" se prezintă la cea 
de-a doua ediție cu ambiții mult sporite : de data aceasta, pe ' 
scena casei de cultură din Giurgiu vor evolua concurenți repre- | 
zentind nu mai puțin de 11 județe. Raportate la hartă, județele , 
care și-au confirmat piuă în ultimul moment participarea acoperă' 
o zonă geografică amplă și deosebit de diversă în ce privește po- I 
sibilitiițile și tradițiile cultuial-artistice : Argeș, E'răila, Buzău, I 
Dîmbovița, Dolj, Ialomița, Mehedinți, Prahova, Olt, Teleorman Șt, \ 
firește, județul organizator — Ilfov.

Dar ambițiile acestui „Portativ al tinereții" nu-s doar de natură... I 
geografică. E vorba de anvergură, de ținuta artistică a compe- ! 
tiției. In fata unui juriu prezidat de binecunoscutul compozitor 
Vasile Veselovski — și care ca mai reuni alte cîteva nume la fel 
de binecunoscute de amatori de muzică ușoară ; compozitoarea 
Camelia Dăscălescu, cîntăreala Dorina Drăghici, regizorul Nicolae 
Frunzeti — concurența se vor întrece pentru două liste de premii 
— premii de interpretare șl premii de compoziție.

La ora cînd. trimitem spre tipar aceste rînduri, în afara progra
mului de concurs — sîmbătă seara și duminică dimineața vor 
avea loc două concerte publice, iar duminică seara un concert 
de gală în care se voi adăuga laureaților și cîteva recitaluri susți- ( 
nute de profesioniști — cunoaștem doar febrilele pregătiri ale , 
gazdelor. Ilfovul ta fi reprezentat de nume notorii in viața cultu- ! 
rată a județului: Ileana Barbălată, Valeria Constantin, Doina Ră- ! 
ducanu, fftefania Doană Vasile Călin și Valentin Cloceanu, plus 
un grup vocal, un duet și trei orchestre. Cum se vede, un lot 
numeros atacă premiile „acasă“ : cu speranța că și oaspeții vor veni 
la fel de hotărîți și bine... înarmați, promitem să fim prezenți la 
acest festivul, care se anunță interesant.

i
i

Redactori
ai E.L.U.

vă recomandă
IURI TINIANOV 

„Sublocotenentul invizibil" 
{Colecția „Meridiane") 

traducere Eugenia Lucaci

TELEREFERATUL ne oferă 
în premieră absolută pe țară 
piesa „Oamenii cavernelor" de 
William Saroyan.

Regizorul Dinu Cernescu, care 
semnează adautarea și regia, 
ne-a vorbit despre premiera 
T.V.

— „Oamenii cavernelor" este 
o dramă lirică ce degajă un 
mare umanism. Intr-un teatru 
veci ii, părăsit, se adăpostesc o 
mină de oameni de cele mai di
ferite profesii, alcătuind o ade
vărată familie. Dar teatrul tre
buie demolat, făcînd loc noilor 
construcții. Cei însărcinați cu 
acest lucru amină mereu, solida- 
iizindu-se, într-un fel, cu sufe
rințele celor umili. Eroii n-au 
nume precise ci se numesc : Re
gina, Clownul, Boxerul. Băiatul 
care vinde lapte. Ursarul, Tină- 
rut tăcut

— De ce ați ales tocmai a- 
ceastă piesă?

ION PASAT
C. B.

șt

Volumul prilejuiește întîl- 
nirea cu trei dintre cele mai gh 
izbutite lucrări ale scriitorului 
rus Iuri Tinianov (1894—1943) 
mmoscut precursor al școlii A 
structuraliste. întrunind tot- w 
odată și virtuțile unui narator — 
excelent, subtil și corosiv : V 
„Figura de ceară", „Nevîrstni- 
cul Vitușișnikov" și ..Subloco- 
tenentul invizibil". Ultima nu- W 
velă, care dă și titlul volumu
lui, a fost larg cunoscută la a 
noi în deceniul antebelic, mai W 
ales datorită unei ecranizări de 
mare succes. *

Prin cele trei nuvele ale lui ™ 
Tinianov trece ca un fir roșu 
demascarea autocrației țariste, 
a despotismului, a birocratis- 
mului, a disprețului pentru om. 
pentru morala umană. (NATA‘ 
LIA RADOVICI).

Haiducii lui
ȘAPTECAI

A

tn apropiere de Brașov, 
la Frejmer, o echipă a „Ca
sei de filme București", re
alizează exterioarele la noua 
producție cinematografică 
in culori, „Haiducii lui 
Șaptecai". Regizorul Dinu 
Cocea, împreună cu opera
torii Gh. Iliuț și Iuri Druk- 
niann, lucrează după un 
scenariu scris de Eugen 
Barbu, Mihai Opriș și Dinu 
Cocea.

— Paralel cu acest film 
— îmi spune regizorul — 
realizăm și un al doilea, in
titulat „Săptămîna nebuni- 
nilor".

— Seria a doua a primu
lui ?

— Nu. Este continuarea 
aventurilor cetei de haiduci, 
conduși de Anghel zis Șap
tecai, dar cu o altă acțiune.

— Ce distribuție ați ales ?
— Foarte numeroasă, din

tre care puteți 
Florin Piersic în 
Șaptecai, Marga 
Toma Caragiu, Alex. Giu- 
garu, Const. Guriță, Florin 
Scărlătescu, Jean Constantin 
și debutanta Carmen Strujac 
studentă I.A.T.C., anul III 
actorie) în rolul lui Caliopi.

nota pe 
rolul lui

Barbu,

I. p.

nemu
VA PLACE BRAHMS : rulează 

la Patria (orele 9; 11,30; 14; 19,30; 
19: 21,30.

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICA : ru
lează la Festival (orele 9; 11,45; 
35.30; 13,15; 20,45).

PĂPUȘA : rulează la Sala Pala
tului R.S.R. (ora 20,00), Republica 
(orele 10; 13,30; 17. 20,30).

CĂLDURA : rulează la Victoria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 13,30;
20.45) .

in împărăția leului de 
ARGINT : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 3; 11,15; 13,30; 
16.15; 13,45; 21), Favorit (orele 10: 
13: 15,30: 18: 20.30).

BLOW-UP : rulează la Sala Pa
latului R.S.R. (ora 17,00), Capitol 
(orele 9,15; 12; 15,15; 18; 20,45), Ci
nemateca (in sala cinematografu
lui Union) orele 10; 12,30).

GALILEO GALILEI : rulează la 
Viitorul (orele 15;30; 18; 20,30).

VIRIDIANA . rulează la Central 
(orele 9,30: 11,45; 14; 16,15: 18,30;
20.45) .

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Grivița (orele 9,15; 12; 
15,15), Bucegi (orele 9,30: 12:
15; 16,30; 19,30).

BALTAGUL : rulează la Grlvita 
(orele 18,15: 20,30), Floreasca (orele 
9: 11,30; 15: 18: 20,30).

ULTIMA LUNA DE TOAMNĂ : 
rulează la Doina (orele 18,15; 20,30).

O SUTĂ UNU DALMATIENI : 
rulează la Doina 
continuare).

PROGRAM
MENTARE:
Noi (orele 9—21 în continuare).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Feroviar 
(orele 8,30; 11: 13,30; 16; 13,30; 21), 
Melodia (orele 9: 11,15: 13.30: 16: 
13 20- 20.45). Modei-n (orele. 9,15; 
11.30: 13.45: 16; 18,15: 20,30).
»MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBAȚII : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,15: 13.30: 16; 18,15;
20.30). Flamura (orele 9; 11,15: 16: 
16.15: 20,30).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
ța înfrățirea (orele 15; 17,45; 20).

(orele 9—16 în

FILME DOCU-DE __ ___
rulează la Timpuri

Două prime audiții MUZICĂ w
JANE AUSTEN 

„Mîndrie ți prejudecată"
(E.L.U.) 

traducere Ana Almăgeanu

de muzică
românească

Alături de cîteva interesante lu
crări din literatura națională și 
universală, săptămîna muzicală 
ne oferă posibilitatea de a as
culta. intr-un concert al Orches
trei de cameră a Filarmonicii și 
în simfonicul Radioteleviziunii, 
două dintre cele mai noi lucrări 
muzicale românești: „Poemul bi
zantin" de B- Popovici și „Con
certul pentru oboi, fagot șl or
chestră de coarde" de A. Rațiu,

Alături de Simfonia a 3-a, sui
ta „Codex Caioni“. ariile în stil 
bizantin, Poemul a fost conceput 
în 1968 pe baza unor vechi teme 
bizantine din sec. X. Vehiculind 
un limbaj foarte simplu, modal, 
cu o ritmică asimetrică, D. Po
povici creează un poem de arhai
că rezonantă, structurat pe baza a 
patru mișcări din care remarcăm 
Passacaglia și Fugatto — con
struit pe o veche temă de colind.

Concertul lui Adrian Rațiu a 
fost scris în 196-1 — înscriin- 
du-se pe linia preocupărilor con
temporane de a ordona intr-un 
fel sau altul muzica în însăși pro
cesul ei de elaborare. Pornind, de 
astădată de la principii de orga
nizare serială a tuturor parame
trilor muzicali, Adrian Rațiu 
făurește o lucrare de o remar
cabilă simetrie, o piesă con
certantă de o riguroasă arhitecto
nică și o sobră și interiorizată ex
presie.

I. SA VA

RĂZBOI ȘI PACE : (seriile m 
și IV) : rulează la Buzești (orele 
15,30: 19).

război și PACE : (seriile I și 
II): rulează la Unirea (orele
15,0(1; 19,30).

OMUL. ORGOLIUL, VENDETA : 
rulează la Dacia (orele 8,30—21 în 
continuare).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Miorița (orele 9,30; 12,30;
16,15; 19,30), Tomis (orele 8—14 în 
continuare; 17; 20).

VIAȚA LUI MATHEUS : rulează 
la Lira (orele 20,15).

ANGELICA ȘI SULTANUL : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 
Cotroceni (orele 15,30;

CELE TREI NOPȚI 
IUBIRI : - - -
(ora 18).

PARIA : rulează la 
rele 8.45—16,15 
18,30; 20,45). ~ 
15; 17.30; 20), 
18).

TIGRUL :
(orele 15,30: 
(orele 15,30: 18; 20,15).

OAMENI ÎMPIETRIȚI : 
la Moșilor (ora 20,30).

LUPII ALBI: rulează
Iești (orele 15,30; 18: 20,30), Volga 
(orele 9,30—15,45 în continuare : 13; 
20,30).

UN GLONTE
RAL 5 rulează Ia 
15,45: 19: 20 15).

TESTAMENTUL 
MABUSE : rulează 
rele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30), 
Aurora (orele 9,15: 11,15: 13,30; 16: 
18,15: 20,30).

OMUL CARE VALORA MI
LIARDE : rulează la Popular (o- 
rele 15,30; .................
15.30: 18).

NOAPTEA;:
(ora 20.30)

CRĂCIUN 
rulează la Vitan (ora 20,30).

STELEI.E DIN EGER : rulează 
la Munca (orele 16: 20).

ADIO GRINGO : rulează la Fla
căra (orele 15,30: 18: 20.30).

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Arta (orele 9.15—15,45 în con
tinuare: 13,15: 20.30).

ATENTATUL DE LA SARA. 
JEVO • rulează la Rahova (orele 
15.30; 13).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE-

rulează la

20,30).
ALE UNEI

Cotroceni

în
Drumul 
Moșilor

rulează 
18;

Lumina (o- 
continuare; 

Sării (orele 
(orele 15,30;

la Ferentari 
20,15). Crîngași

rulează

la Git-

PENTRU GENE- 
Pacea (orele

DOCTORULUI 
la Gloria (o-

18). Vitan (orele

rulează la Popular

CU ELISABETA :

UȘOARĂ
• După „Hey, Jude", „On 

The Road Again", „Those 
Were The Days" și alte citeva 
mari succese incluse pe un 
disc misterios în urmă, cu cîte
va luni, Electrecordul a scos 
un nou LP cuprinzînd „14 noi 
șlagăre mondiale" (dintre care 
spicuim: „Ob-la-di, Ob-la-da“, 
„Eloise", „I m Tiger"). Nu .știm 
ce determină pe specialiștii ca
sei noastre de discuri să recurgă 
la interpretările dubioase, lan
sate ca: „înregistrări originale 
din Anglia" ! ale unor formații 
și interpreți tie mina a șaptea, 
chiar dacă sînt din Marea Bri
tanic, cînd cel puțin 2—3 for
mații românești ar putea da 
versiuni mult mai valoroase u- 
nora dintre aceste, piese. După 
cite știm, asemenea discuri a- 
par în Anglia la un preț deri
zoriu, cu o reclamă de tipul; 
„La fel de bun ca și . origina
lul!". Avem însă pretenția ca 
Electrecordul să manifeste ceva 
mai multă exigență decît niște 
impresari avizi de cîștig... Alte 
observații: însăși selecția este 
deficitară (îndeosebi la ultimul); 
nu sînt trecuți interpreții și u- 
neori nici compozitorii; apar 
greșeli ca Roskin în loc de Ras
kin, B. P. Ch. M. Gibb în loc de 
13. R &M. (jibb; indicațiile ca 
„vals lent", „shake moderat" sau 
,.twist, lent" (!) sînt de-a dreptul 
hazlii și nu știm cui folosesc...

• Una din cele mai valoroase 
formații românești, „Phoenix", 
va prezenta in cadrul emisiunii 
radiofonice „Cavalcada ritmuri
lor" (mîine, pr. I, ora 9.42) 
„ouă noi înregistrări: „Vînt 
hain nr. 1“ și „Vînt hain nr. 2“ 
(compuse de Florin „Moni" Bor- 
deianu și Paul Șuvăgău). In 
aceeași emisiune se remarcă 
prezentarea, de către ing. N. 
Dumitrescu, a.lui Dorin Anasta- 
siu, ca și noile înregistrări ale 
Margaretei Pîslaru („Ce îngîm-

1
TOM 
JOOt£S

„N-ai dreptate") și Aure- 
Andreescu („Rizi iubita

fat*.  
lian
mea"). La rubrica de succese : 
Barry Ryan (cu „The Hunt"), 
Joe Corker („Delta 
Beatles („Something"), 
(„Sugar, Sugar"). In cadrul emi
siunii „De la 1 la 5“ (azi, ora 13, 
pr. II) veți putea asculta cîteva 
prime audiții de muzică ușoară 
românească: „Domnișoară" de 
Radu Șerban (cu Nicu Constan
tin). „La soarele inimii tale" de 
Elly Roman (Gică Petrescu), 
...Jar" de N. Kirculescu (Ion 
Ulmeanu). Din aceeași emisiune 
se mai remarcă rubricile „Dis
cul pe meridiane" și „Poeți ai 
cîntecului francez" (Pia Colom
bo),

Ladv“j, 
Archies

OCTAVIAN URSULESCU

VAGABONZILOR : 
la Progresul (orele

FORT î rulează la Rahova (ora 
20,15).

SOARELE 
rulează 
15,30. 18).

APELE PRIMĂVERII : rulează 
la Progresul (ora 20,30).

VIRSTĂ INGRATĂ : rulează la 
Cosmos (orele 15.30; 18; 20,15).
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Opera Română : DON JUAN — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caraglale" (Sala Comedia) : BEC
KET — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie : OPINIA 
PUBLICĂ — ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : STRIGOII — ora 20 : 
(Sala Studio) : MELODIE VARȘO- 
VIANĂ — ora 20 ; Teatrul Mic : 
MARIA 1714 — ora 20 ; Teatrul 
GiUleștl : PĂLĂRIA FLORENTI
NĂ — ora 19,30 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : CÎND 
LUNA E ALBASTRĂ — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : ANONIMUL — ora 
20 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : MA
NEVRELE — ora 19,30 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : RĂZBUNAREA 
SUFLERULUI — ora 20 ; Teatrul 
,.Ion Creangă" : ADRE3ANȚII NE
CUNOSCUT! — ora 16 : Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei) : PA- 
PUCIADA — ora 17 ; (Str. Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 17 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : CAFEAUA CU LAPTE 
DE ADIO — ora 19,30 ; (Cal Vic
toriei) : FEMEI, FEMEI, FEMEI — 
ora 19,30 : Ansamblul U.G.S.R. : 
ESOP. VIATA. MUZICA ȘI NOI 
— ora 20 ; Circul de Stat : RIT
MURILE ARENEI — ora 19,30:

DUMINICĂ, 23 NOIEMBRIE 1969

Opera Română ■ APUS DE SOA
RE — ora 11 ; GISELLE — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : ALIZU- 
NA — ora 10,30 ; (Sala Studio) : 
NĂPASTA — ora 10,30 ; TRAVES
TI — ora 15,30 ; AL PATRULEA 
ANOTIMP — ora 19,30 ; Teatrul de

„Mîndrie și prejudecată" 
este romanul reprezentativ al 
lucidei și spiritualei scriitoare 
engleze de la confluența seco
lelor al XVIIT-lea și al XIX- 
lea. Viața burgheziei provin
ciale și a.micilor nobili englezi 
este evocată cu umor și rea
lism ; scriitoarea nu pregetă 
să scoată în relief, ironizînd. 
prostia, obtuzitatea, prejudecă
țile și ambițiile unor reprezen
tanți ai acestor pături sociale. 
Stilul simplu și vioi, acțiunea 
gradată și bine condusă, ob
servațiile spirituale și intere
sante, îndreptățesc succesul de 
care continuă să se bucure a- 
ceasță țucrare clasică a litera
turii engleze. (GABRIELA 
MANTU).

HONORS DE BALZAC 
„Istoria celor treisprezece" 

traducere Haralamb Grămescu

Comedie : NICNIC — ora 10.30 ; 
CROITORII CEI MARI DIN VA- 
LAHIA — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ — ora 10 ; CONȚRA- 
PUNCTE — ora 15 ; STRIGOII — 
ora 20 ; (Sala Studio) : TANDREȚE 
ȘI ABJECȚIE — ora 15 ; COME
DIE PE ÎNTUNERIC — ora 10 și 
20 ; (La Sala Palatului) : SFINTUL 
MITICĂ BLAJINU — ora 10,30 ; 
Teatrul Mic : MARIA 1714 — ora 
10 ; IERTAREA — ora 20 : Teatrul 
Ciulești : CURSA DE ȘOARECI
— ora 10 ; PĂLĂRIA FLORENTI
NĂ — ora 19,30 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : DON 
QUIJOTE — ora 10 : VIJELIE IN 
CRENGILE DE SASSAFRAS — 
ora 15,30 ; ECHILIBRUL FRAGIL
— ora 19.30 : (Sala Studio) : ENIG
MATICA DOAMNĂ „M" — ora 
10.30 : ADELA — ora 16 ; CÎND 
LUNA E ALBASTRA — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : DE LA 
BACH LA TOM JONES — ora 10 
și 19,30 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
RECITAL DE LIEDURI. ARII ȘI 
SONATE — ora 11 ; DIBUK — ora 
20 : Teatrul „Ion Creangă" : CO- 
COSELUL NEASCULTĂTOR — ora 
10 ; ADRESANTH NECUNOSCUȚI
— ora 16 ; Teatrul Țăndărică 
(Cal. Victoriei) : ELEFĂNTELUL 
CURIOS — ora 11 ; CABARETIS- 
SIMO — ora 19,30 ; (Str. Acade
miei) ; TIGRIȘORUL PETRE — 
ora 11 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : CAFEAUA CU LAPTE 
DE ADIO — ora 19,30 ; (Cal. Victo
riei) : FEMEI. FEMEI, FEMEI — 
ora 19,30 ; Ansamblul U.G.S.R. : 
ESOP, VIAȚA. MUZICA ȘI NOI
— ora 20 : Circul de Stat : RIT
MURILE ARENEI — ora 10 ; 16;
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PROGRAMUL I

9 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Cheia orașului — emisiune-con- 
curs. Participă echipele orașelor

clase de liceu, cînd ar fi extrem 
de necesar celor ce vor să stu
dieze arhitectura, construcțiile 
ori artele plastice. La oraș, în 
familiile ce pot cheltui supli
mentar. viitorii arhitecți sau in
gineri constructori, pictori ori 
muzicanți sînt pregătiți de medi
tatori contra unor sume destul 
de ridicate. La sate, însă, și la 
drept vorbind acolo se resimte 
cel mai sensibil lipsa profesorilor 
de muzică sau desen specializați, 
nu revine nimănui o asemenea 
calificată îndeletnicire. Ceea ce 
poate face, ca în acesată pri
vință. să nu fie totdeauna toc
mai echitabilă întrecerea exa
menelor de admitere la institute 
și facultăți.

ARTA ȘI PEDAGOGIA NU 
SE EXCLUD TOTDEAUNA. 
Profesorii învățămîntului de ar
tă lipsesc în școlile satelor și 
micilor orașe nu numai din mo
tivele arătate, dar și pentru că 
absolvenții institutelor de artă 
plastică rănlin în mari centre 
urbane unde fac cite un desen 
de carte, măchetfează cite o re
vistă, lucrează uneori ca „ne
gri" pe lingă un mare artist, 
sperînd să devină într-o zi și ei 
mari artiști. Absolvenții conser
vatoarelor de muzică, din pricina 
desființării pe un deceniu a sec
țiilor de profesori și pe de altă 
parte a înființării-unui impresio
nant număr de ansambluri ar
tistice — firește, în mari orașe 
— pot găsi plasament oriunde 
vor, și. firește, vor în mari ora
șe. (Anul acesta, de exemplu, 
numai județul Ilfov a cerut 31 
profesori de muzică : intr-ade
văr, i s-au repartizat 20 de ab
solvenți ai Conservatorului, s-au 
prezentat 10, dintre care cei mai 
multi au fost împărțiți unor 
școli bucureștene). Ambele cate
gorii declară ritos că îndatori
rea pedagogică pe care ei nu 
și-au asumat-o niciodată revine 
exclusiv absolvenților institu
telor pedagogice, uitînd contri
buția dascălilor chiar la îndru
marea lor de viitori — ma-ri — 
artiști. Uitînd că Tonitza, Aman, 
Luchian au fost profesori și, ab
solut paralel, mari pictori, sau 
că Ion Vidu și Ion Chirescu au 
rămas în istoria muzicii romă-

MUZE 
SUBSTI- 

TUITE
nești deși, au fost profesori la 
Focșani și Reșița.

Prorectorul Institutului „N. 
Grigorcseu", Vladimir Predescu, 
semnala că absolvenții ultimelor 
promoții nu s-au dedicat in ma
re parte muncii didactice, dar 
nici ca artiști, mulți dintre ei, 
n-au realizat ceva semnalabil. 
In schimb,, grupul pictorilor 
profesori de la Constanța 
(N. Varzaru, soții Băieș, I. Mira) 
înregistrează succese artistice 
consemnabile ca și VI. Tamfi- 
rescu — profesor la Ploiești, 
N. Roșu — profesor la Giurgiu, 
I. Chinschi — profesor la Bo- 
lentin sau L. Bartok, Cornel Io- 
nescu, I. Buzdugan, care func
ționează Ia Iași cu exce
lente rezultate didactice și ar
tistice. Absolvenții acestui ultim 
an ai Institutului „N. Grigorescu" 
n-au onorat repartizările decît 
în infimă parte (maximum doi 
din fiecare secție de studiu), deși 
aceste repartizări se refereau la 
mari orașe ale țării, tn schimb, 
au lăsat descoperite o mulțime 
de catedre care ar fi fost accep
tate bucuros de către absolven
ții facultăților de desen ale in
stitutelor pedagogice.

CINE PREGĂTEȘTE ARTIȘ
TII, CINE INSTRUIEȘTE PRO
FESORII ? Desigur, facultățile 
pedagogice sînt cele care în pri
mul rînd vor pregăti obligatoriu 
profesori de muzică și desen. 
Dar, totodată, conservatoarele de 
muzică, plus institutele de artă 
plastică își propun — în prin
cipiu — același lucru. Conduce
rea Institutului ,,N. Grigorescu" 
asigură că începînd din acest an 
funcționează sistemul contracte
lor cu clauză obligativității exer
citării profesiei pentru care stu
dentul a fost pregătit— adică, 
în primul rînd. cariera pedago
gică. Pe de altă parte însă, la 
sfîrșitul fiecărui an de studiu, 
cei care nu dau maximum de 
satisfacție vor fi transferați la 
Institutul pedagogic.- iar cei mai 
merituoși studenți de aici vor fi 
aduși la Institutul de artă plas
tică. „Transferul, afirmă Adrian 
Secoșanu, decanul Facultății de 
desen din București, va văduvi 
institutele pedagogice de ele
mentele sale valoroase care, 
în plus, după cum o do
vedesc faptele, sînt cele ce 
se prezintă în proporție majori
tară la catedre. In afară de a- 
ceasta. la repartizare se mai pro
duce și o altă nedreptate : cele 
mai bune locuri din învățămînt 
sînt oferite de comisiile de re
partizare absolvenților de la 
Institutele de artă plastică, ceea 
ce e normal. Dar chiar dacă 
acești absolvenți au . terminat 
studiile cu notă limită sau n-au 
absolvit examenul de diplomă, 
ei sînt preferați înaintea absol
venților cu hote maxime, de la 
facultățile pedagogice — ceea ce 
nu mai e atît de normal". Mai 
ales că acest sistem preferential 
nu constituie nici un fel de sti
mulent pentru îndeplinirea da
toriei pe care societatea con
tează.

In domeniul muzicii situația 
e aproape similară : se afirmă 
că atît conservatoarele cit și 
facultățile pedagogice vor îm
plini cerințele învățămîntului. 
Dar deocamdată ambele genuri 
de absolvenți sînt absorbite cu 
sete în alte domenii „ orches
tre simfonice, în număr de 17 
în întreaga țară, operă, ansam
bluri profesioniste, secții de 
specialitate ale radioului. T.V. 
etc. Facultățile Conservatoru
lui care pregătesc profesori, 
însumînd astăzi circa 1000 stu
denți numai în București, își vor

dubla în curînd specialitatea —• 
pedagogie plus un instrument — 
ceea ce îi va face la fel de ne
cesari în tot felul de instituții 
muzicale, și la fel de puțin dis
puși să predea muzică în licee 
sau școli rufale. Desigur, nive
lul învățămîntului nu poate 
coborî pentru a nu mai rîvni 
nimeni la cadrele pregătite pen
tru instrucție pedagogică de spe
cialitate : dar pe de altă jf ‘te 
absolvenții conservatoarelor și 
ai institutelor de arte plastice ss 
dovedesc tot mai greu de deter
minat a activa ca profesori în 
școli din puncte mai îndepărtate 
ale țării. Pînă cînd o eficiență 
activitate educativă își va.proba 
rezultatele în această privința, 
nădejdea rămîne în institutele 
pedagogice, unde, dată fiind ce
rința mare de profesori speciali
zați, cifra școlarizării ar putea 
fi eventual suplimentată. în afa
ră de aceasta secțiile de desen, 
muzică, educație fizică, ar fi ne
cesar să funcționeze nu numai 

- în Capitală., ci,-mai ales, în in
stitutele pedagogice din alte 
orașe — de pildă Bacău, Craio
va, Constanța, județe încă ne
complet acoperite ca necesar d« 
cadre didactice specializata 
în aceste domenii. Atunci, 
de pildă, se va putea conta 
într-adevăr cu certitudine pe ab
solventul unei facultăți pedago
gice din Bacău (in ale cărei școli 
funcționează doar doi absol
venți ai Conservatorului de mu
zică), cară va accepta bucuros să 
facă educația artistică a copii
lor din județul său.

ALTMINTERI, VALOROASE 
TRADIȚII POT PIERI prin lipsa 
celor chemați să le continue. 
Rectorul Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu", V. Giuleanu, 
remarca eventuale consecințe 
ale absenței de la catedre a das
călilor de artă ; voci de mare va
loare, talente ce ne fac azi onoare 
în țară și peste hotare au fost 
descoperite — și nu numai în 
orașe mari — de modești profe
sori de muzică care și-au în
chinat întreaga lor viață mun» 
cii pedagogice. Acești dască^'" 
demni de toată stima, au fosV 
inspiratorii unei elevate vieți ar-1 
tistice în locurile unde au tră* ’1 
it, culegînd folclor, organizind 
orchestre, coruri, expoziții, 
spectacole. întreceri — potrivit 
puterii și priceperii lor și mai 
ales modestelor mijloace mate- 
tiale existente în trecut. Desi
gur, și astăzi există numeroși 
profesori cu aceleași merite i dar 
condițiile materiale, spirituale, 
acum incomparabil altele,.cer ca 
aceste tradiții, existente în sate 
sau în orașe miei, să fie conti
nuate, înnoite, în nici un caz 
să nu se piardă din pri
cina lipsei la apel a ce
lor chemați să pună suflet în 
dezvoltarea spirituală a poporu
lui nostru". Intr-adevăr, cine o 
în stare să descopere mari ta
lente artistice, poate existente 
într-un colț îndepărtat de țară, 
dacă nu profesorii de speciali
tate ? Mai ales astăzi, clnd pă
rinții sînt totdeauna dispuși 
să îndrume copiii îndeosebi că
tre tehnică, către știință, desi
gur principial în mod îndreptățit, 
clar indiferent de alte reale ap
titudini ? Cine e chemat să in
struiască, să deschidă și să cul
tive gustul pentru artă — și nu 
neșparat în centre urbane unțle 
există atîtea alte căi în această 
direcție — ci în locuri mai de
părtate, dacă nu un dascăl pri
ceput si calificat ?

OBLIGAȚII MULTILATERA- 
I.E. Pentru ca acești profesori 
să nu lipsească, ca să nu alerge 
în mod egoist și uneori iluzo
riu, numai după glorie persona
lă, e necesar ca încă diti timnul 
facultății educația spiritului de 
disciplină, a răspunderii sociale, 
profesionale să stea în centrul 
atenției generale — cadre di
dactice universitare, organizații. 
U-T.C. și studențești. .Seriozita
tea, spiritul civic, simțul dato
riei. respectul profesiei nu se 
încep în lunile dinaintea reparti
zării și, nici într-un caz. ul
terior ; ele se asumă o dată cu 
examenul de admitere in facul
tate și se probează din prima zi 
a practicării profesiei, acolo un
de ea 0 stringent necesară și 

futilă.
Firește, că și forurile locale 

au înda*ortrea  să manifeste so
licitudine față de cei care vin 
nă -și exercite meseria cu ones- 
iitat.î și dăruire. ..Din păcate, 
mărturisea in fost inspector ăl 
județului Ilfov, profesorul de dO- 
sen Petre Dinu, unele cadre di
dactice de conducere tratează 
profesorii de artă ca pe niște 
cenușărese. fârîmițîndu-de dis
ciplina. amesteeînd-o cu altele, 
sau atribuind-o altora neche
mați. neacordind minimum 
de atenție timpului lor de crea
ție. Cînd un profesor de desen a 
cerut răgaz o jumătate de zi 
pentru a picta. o directoare 
dintr-o comună situată doar la 
cîțiva kilometri de Capitală a 
declarat disprețuitor ; „pescuitul 
și_ pictura se fac duminica !“ 
Cînd un profesor a organizat în 
școală o interesantă expoziție 
de pictură monumentală reali
zată de elevi, inspectorul școlar 
invitat a găsit necesar doar să 
întrebe : „aveți autorizație ?“. 
E clar că tinerii absolvenți ai 
institutelor de artă, cărora nu 
li se creează condiții necesare de 
trai și de muncă în școlile și li
ceele unde s-au prezentat, sînt 
îndemnați, cu amărăciune, să le 
părăsească eît mai curînd". Mai 
ales atunci cînd directorii, ori 
chiar oficialitățile orășenești sau 
comunale încarcă pe acești pro
fesori ai disciplinelor de artă cu 
tot felul de corvezi : profesorul 
Vladimir Predescu relata cazul 
sculptorului George Aposțu. ca
re, disciplinat, s-a prezentat du
pă absolvire Ia catedra de de
sen a unui liceu din Buzău. 
Aici, însă, în 10c de a preda arta, 
Apostu ș-a văzut obligat să par
ticipe o bură bucată de vreme Ia 
recensămîntul găinilor din Oraș 
și împrejurimi !

De curînd, cursurile școlilor 
elementare s-au prelungit la 10 
am numărul cadrelor didactice 
specializate, în funcție de nece
sarul mărit al catedrelor res
pective se va putea completa nu 
numai orin suplimentarea cifrei 
de școlarizare acolo unde nece
sitățile o impun, dar și prin 
respectarea multilaterală, reci
procă, a obligațiilor de prezen
tare Ia locul de funcționare al 
profesorilor — obligație din timp 
pregătită sub raport educativ — 

adecvată de 
către instituțiile de învățămînt. 
Reciprocitate ce se cere real
mente în mod necesar ono
rată, spre utilitatea și satisfacția 
unanimă, ~

județu- 
podoabei 

atît ! 
principiu 

• dominant în educația estetică a 
elevilor. Or, cu un asemenea 
ghid de început, e greu de par- 

• curs apoi drumul de la pictura 
egipteană pînă la Picasso sau 
Tuculescu. de la Phidias la 

• Brâncusi sau Henri Moor.
EUTERPE SUPLINITA DE 

„ARTA FORTIFICĂRII MUS
CULARE" La orele de muzică 

A din opt școli generale ale jude- 
” țului Timiș nu va zumzăi nici un 

diapazon, nu va suna nici o vi
oară, ci se vor auzi poate doar 
discuții amicale despre virtuțile 
— eventual muzicale — ale lui 
Pele, Eusebio sau Dumitrache. 
Fiindcă opt absolvenți ai Institu
tului pedagogic de educație fi
zică din Timișdhra. repartizați 
la școlile generale din județ, tre
buie să predea nu numai disci
plina lor ci și muzica, desenul, 
bș chiar și noțiuni de anato
mie:..

Ce are Euțerpe cu „arta de a 
exersa, fortifica și dezvolta cor
pul", cum e denumită gimnas
tica ? Tn nici o programă anali
tică pentru secțiile sau institu
tele de educație fizică nu figu
rează desenul ori muzica. Mai 
degrabă invers. Și poate tocmai 
de aceea mulți profesori ele de
sen sau muzică, mai ales din 
școlile rurale, sînt obligati să 
acopere și ore de educație fizică! 
Ca la Școala generală din Dîr- 
vari, de pildă, unde profesoara 
de desen își predă disciplina 
doar 6 ore, în rest fiind obligată 
să funcționeze ca profesoară de 
muzică și educație fizică.

Penuria de cadre cu o califi
care artistică superioară se per
petuează uneori și în școlile de 
specialitate. La școala de muzică 
din Rîmnicu Vîlcea, de exemplu, 
din cei 17 profesori pentru in
strucția instrumentală, nici unul 
nu are calificarea necesară ; toți 
sînt studenți sau profesori pen
sionari ai altor disoipline. Dar 
nemaivorbind de orașe din pro
vincie, chiar în București la 
ora actuală lipsesc din școlile 
de muzică nici mai mult nici 
mai puțin decît 80 de profesori 
pentru instrumente.

ATUNCI, UNDE NE SINT 
PROFESORII ? In bună parte la 
locurile lor, acolo unde au fost 

— repartizați : Directorul general 
9 Direcției Cadre din Ministerul 

învățămîntului, I. Radu, afirma 
că anul acesta s-a înregistrat 
totuși cea mai favorabilă pre
zentare la posturi, mai ales prin
tre absolvenții secțiilor de de
sen, muzică și educație fizică 
din institutele pedagogice. Dar, 
se știe, în țara noastră numărul 
școlilor și al liceelor a crescut 
vertiginos Sn ultimul timp, și 
crește mereu ; ca dealtminteri 
și numărul studenților pregătiți 
pentru toate disciplinele nece
sare unui învățămînt modern, 
calificat. Și atunci ? Atunci, 
există o complexitate de expli
cații. Se întimplă, de pildă, ca 
mulți directori de școli — mâi 
nuțin de licee —- să nu anunțe 
Ministerului învățămîntului 
toate " catedrele vacante. Și nu 
anutiță uneori din interes strict 
personal, mai ales cînd sînt în
vățători pentru a-și rotunji 
nftrma cu cîteva. ore de desen, 
muzică sau educație fizică care 
cred ei că le sînt accesibile; al
teori din interes ceva mai „al
truist", adică de a completa cu 
orele acestor discipline norma 
altor cadre didactice ale școlii, 
— profesori de limbă română, 
istorie sau geografie — care su
plinesc doar prin prezența fizi- 
că cerințele instrucțiunii artis- 

A tice calificate. Ori, se întimplă 
ca directorii unor școli (Grădiș
tea, de pildă) să anunțe drept 

• vacantă o catedră completă la 
desen ; cînd însă absolventul se 
prezintă în acel loc, (I. Gruici, 
de la Institutul pedagogic din 

• București) e nevoit să constate 
că de fapt sînt vacante doar 6 
ore. restul normei pedagogice 

• trebuind a fi completată cu ore 
de muzică și educație fizică, și 
atunci, dacă tînărui profesor ară 

• răbdare, plus simț muzical, plus 
înclinații sportive, rămîne. Da
că nu, pleacă. în cazul în care, 
ulterior, sosește să zicem un pro- 

• fesor de educație fizică multiplu 
înzestrat, gata să-ți asume și 
pregătirea artistică a elevilor, 
catedra de desen se cheamă că 
e total acoperită ; dacă însă, un 
asemenea spirit renascentist, nu 
se ivește în școala cu pricină, 
lucrurile se iau de la început.

UNELE PRICINI ALE TRAN
SFERULUI DE DISCIPLINI (sau 
Istoria artelor în digest), Pentru 
era civilizației cibernetice pe 
care o pregătim, disciplinele de 
studiu sînt. firește, Mateknatica, 
Fizica, Chimia — toate cu justi
ficate majuscule ca importanță 
calitativă și. cantitativă. Plus un 
amendament mai de curînd luat 
în seamă : evitarea aglomerării 
programelor de studiu. Drept 
care, pentru desen, muzică, edu
cație fizică nu sînt afectate de- 
cît un număr redus de ore ; 
de unde și echilibristica unor 
directori ori inspectorate pen
tru completarea acestor norme. 
Cert, echilibristica ar putea fi 
evitată printr-o atenție majoră 
la repartizarea pe strictă spe
cialitate, norma puțind fi divi
zată în mai multe școli sau li
cee apropiate ca loc de funcțio
nare. Dar, tot cert, unii pro-

Volumul „Tstoria celor trei-’ 9 
sprezece" însumează trei din 
romanele lui Balzac „Ferra- _ 
gus", ..Ducesa de Uangeuis" și 9 
„Fata cu ochi de aur”, carac
teristice pentru înclinarea ini 
sore aventurile tenebroase și 
terifiante, redate într-o ma
nieră proprie autorului ..Co
mediei umane'1 și completînd 1 
o latură ce nu poate fi igno
rată din opera lui Balzac. In
teresul pentru această culegere 
este argumentat și de faptul 
că cel de-al doilea roman este, 
parțial, un roman autobiogra
fic, relatînd, sub forma unei 
ficțiuni, 
pentru 
„Istoria
constituie în ansamblul său o 
adevărată frescă socială a so
cietății pariziene din vremea 
Restaurației. țVALER CO- 
NEA).

dragostea lui Balzac 
marchiza de Castries, 

celor treisprezece"

Suceava și Constanța • 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,30 Re'lec- A 
tor ; Poșta emisiunii • 19,45 Tele- W 
enciclopedia • 20,45 Handbal mas
culin — România — Franța (re
priza a Il-a). Transmisiune directă 
de la Timișoara • 21,15 O oră cu W 
Alfred Hitchcock. Dansul mario
netei • 22,05 Parada vedetelor cu 
Salvadore Adamo, Salomee, Lenny 
Kuhr, . formația Sincron, Ciulii “ 
Cioheli. Luminița Dobrescu și 
„Fantezie" — film muzical cu 
Gigliola Cinquettl • 22,55 Tele- A 
jurnalul de noapte • 23.05 Cînte- ” 
ce lăutărești în interpretarea so
liștilor Gabi Luncă și ~ 
Mirea.
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Constantin

emisiunii,
• 20,45 An-

• 19,45 Deschiderea
Mozaic cinematografic _ _ __
tologie poetică — „Stihuri pestri
țe" • 21,15 Seara melomanului. 
Bravissimo — film muzical-core- 
grafic • 21,45 Ritmuri argeșene — 
film documentar — producție a 
studioului „Al. Sahia“ • 22,05 Film 
serial „Epoleții diavolului". Epi
sodul al II-lea — „Secretara ge
neralului".

DUMINICĂ, 23 NOIEMBRIE 1969

PROGRAMUL I

• 8,45 Matineu duminical pentru 
copii și tineretul școlar. La șas£ 
pași de o excursie, Filmul serial : 
Fiul mării • 10,15 Ora satului 
• 11,25 Concert simfonic • 12,00 De 
strajă patriei • 12,30 Emisiune în 
limba maghiară • 13,30 Vox Maris. 
Film de televiziune • 14,00
Fotbal : Farul — Steaua • 17,00 
Realitatea ilustrată • 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,30 Florile 
de pe Argeș * 19,50 Desene ani
mate • 20,00 Film artistic : Cava
lerii teutoni (II) • 21,30 10 000 de 
luceferi • 21,50 Concert de muzică 
ușoară. Cu : Margareta Pîslaru, 
Doina Badea, Dan Spătaru, Aure
lian Andreescu 22,15 Telej urna- 
Iul de noapte • 22,30 A 7-a artă. 
Noutăți cinematografice • 22,55
Telesport. Handbal masculin : Ro- 
mânia — Ungaria (secvențe înre- 
gistrate la Timișoara).

• fesori preferă să funcționeze cu 
toate armele și bagajele într-un.
singur loc de muncă, unii di
rectori ai școlilor și liceelor vor 
să conteze pe un singur profe
sor, unele inspectorate școlare 
pe catedre oricum acoperite. Iar 
desen, de pildă, se predă doar 
pînă în clasa a X-a, secția uma
nistică. ce culminează cu un 
curs-pilulă de Istoria artelor, 
parcurs într-o viteză mai mult 
uluitoare decît instructivă. Stu
diul istoriei artelor într-un nu
măr redus de ore nu poate justi
fica și suplini întreaga normă 
pedagogică a unui specialist : 
motiv pentru care absolvenții 
facultăților de Istoria și teoria 
artei din acest an n-au putut fi 
repartizați învățâmintului, ci 
destinați în absolută totalitate 
muzeelor de artă din Capitală 
sau din țară. Observînd, deci, și 
conținutul disciplinei artistice, 
în afara parcurgerii prea rapide 

• 20,00 Temă cu varlațiuni. a istoriei artelor, apare cam ciu- 
Oedip • 21,10 La răscruce de vîn- gh dat și stopul brusc pus desenu- 
turf. Reluarea episodului l 22,00 lui, sau poate mai ales desenului 
Filme documentare. tehnic, tocmai în ultimele două

PROGRAMUL II
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Muii(ii Carpați reprezintă o componentă funda
mentală a peisajului românesc. „Peisajul acesta 
— ne încredințează TUDOR ARGHEZI — este 
dominat de munte, leagănul și adăpostul de 
veacuri al poporului" și nu întîmplător muntele 
se constituie într-un reper de permanență al 
doinelor, al baladelor și al legendelor ,in care 
s-a cristalizat spiritualitatea românilor de pe 
cele două versante ale Carpațflor. Transhuman
tele de altă dată ale păstorilor, itinerarele sinu
oase ale vechilor drumuri comerciale care legau 
ținuturile locuite de români, ritmurile aspre ale 
muncii plutașilor și numeroasele fapte de arme 
prin care țara, încă din cele mai îndepărtate 
timpuri, s-a menținut în libertate și neatîrnare 
au avut ca fundal muntele și tot muntele s-a 
vrut izvorul tuturor apelor care scaldă cîmpiile 
țării și care, în șesurile Moldovei, Crișanei, Ba
natului și în întinsul Bărăgan, trec de milenii in 
seva miraculoasă a grînelor. Pentru că, din a-' 
cest ultim punct de vedere, Munții Carpați re
prezintă cel mai formidabil condensator de nori 
de care dispunem și, în același timp, prin dis
poziția văilor lui, un imens sistem de drenare 
care, încă din leagănul lor, determină orientarea 
radială a riurilor și, implicit, distribuția lor 
echitabilă. De aceea, orice tentativă de rectifi
care a debitelor de apă pe care le primesc cîm
piile, orice întreprindere de echilibrare a balan
ței hidrologice a țării începe în munți și nu în
tâmplător cîteva dintre cele mai ample epopei 
ale construcției socialismului, în ceea ce ne pri
vește, s-au consumat în munți, în locuri a căror 
înfățișare dăinuia neschimbată de milenii în 
șir. „Mările din munți", ca finalitate majoră a 
acestor epoci al căror erou colectiv a fost po
porul român, condus de către partidul său co
munist, reprezintă expesia cea mai elocventă 
a refuzului omului contemporan, stăpîn al desti
nelor sale, do a accepta o natură stagnantă, în
cremenită în tipare care nu-1 mai satisfac.

Jiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiiiiniiii;iiu>

S I ra in motive lesne de înțeles, 
jB primele intervenții ale omului 

1" în alcătuirea munților și
curgerea apelor Iui au avut 
în vedere mai puțin echili
brarea balanței hidrologice a 

țării și mai mult obținerea de energie hi
droelectrică, ieftină, sigură și constantă. U- 

^zina hidroelectrică de la Dobrești, con
struită în anul 1930, prin puterea ei in- 

■ Jtsilată de. 16 MW, reprezintă una dintre 
primele hidrocentrale românești și lacul de 

-acumulare a cărui apariție a determinat-o, 
modest ca dimensiune, este unul dintre pri
mele rezervoare artificiale de apă din zona 
românească a Carpaților. Cheltuielile mari 
de muncă, amploarea investițiilor și timpul 
îndelungat de execuție pe care le presu
pune edificarea unei hidrocentrale nu erau 
în măsură să surîdă reprezentanților unei 
orînduiri asemeni celei capitaliste, interesați 
cu precădere în amortizări rapide și în pro
fituri imediate. Decenii în șir, într-o 
epocă de incontestabil progres al teh
nologiei construcțiilor, Carpații românești 
din acest punct de vedere nu au pre
zentat un interes deosebit. Planurile 
lui Dimitrie Leonida, de pildă, inginerul 
energetician de viziune care, încă din anul 
1908, preconiza edificarea unui baraj la 
Izvorul Muntelui-Bicaz, pe Bistrița, și stră
pungerea printr-un tunel a muntelui Boto- 
șanul în vederea construirii unei centrale 

hidroelectrice la Stejaru, erau privite ca o 
curiozitate în plus, adăugîndu-se curiozi---- 
tăților avansate de un Aurel Vlaicu, de un 
Traian Vuia, sau de un Henri Coandă, cel 
mult bune, în concepția guvernanților de 
atunci ai țării, să mobileze un muzeu al 
curiozităților. Și „Studiul unei uzine hidro
electrice la Stejaru (lingă Bicaz)" de Dimi- 
tfiȘ'Leonida, inginer electrician, director 
al Societății „Energia" și a! Școalei de 
electricieni și mecanici, tipărit la Bucu
rești, în 1908,. a devenit, într-adevăr, o pie
să de muzeu. Centrala electrică de la Ste
jaru, însă, este astăzi o realitate.

M>ărturisesc deschis că, ori 
de cîte ori privesc hărțile care 
consemnează realizările antici
pate de planurile succesive 

de electrificare a țării, mă 
simt atras mai mult de stelele 

mici decît de cele mari. Pe o hartă a po
tențialelor energetice o stea mare și albas
tră semnifică o hidrocentrală mare, iar o 
stea mică și, de asemenea, albastră, semni
fică o hidrocentrală mică și, dacă în cei 
25 de ani de glorioasă existență a orîndui- 
rii socialiste ne-am deprins să considerăm 
firești construcțiile hidroenergetice de am
ploare, trebuie să mărturisim deschis că 
vîlva care le-a înconjurat și presa de care 
s-au bucurat acestea ne-au abătut sistema
tic atenția de la obiective similare ca efica
citate economică, dar mai reduse ca, di
mensiuni. Cine, dintre cei care n-au in
clus aceste obiective în traseele lor de va
canță, își mai amintește, de pildă, de ba
rajul și de lacul de acumulare de la Mo- 
roieni, una dintre primele construcții hi
droenergetice desăvîrșită în anii socialis
mului ? Sau de hidrocentrala și de lacul de 
acumulare de Ia Văliug ? Sau de Aștileu, 
sau de Sarlu, sau, în sfîrșit, de Firiza ? Or, 
toate aceste hidrocentrale, însumate, în
seamnă 15 MW., 8,8 MW., 16 MW, încă o 
dată 15 MW și, în sfîrșit, ultima tradusă în 
alte unități de măsură, 10 milioane kh. 
anual. De asemenea, toate aceste hidro
centrale, așa zise mici, 
sute de mii de metri 
dislocată și beton turnat, sute de hec
tare de întindere de apă — lacuri monta
te ca niște safire în.munți — mai multe 
localități cu peisajul înconjurător moderni
zat și nenumărați oameni chemați la o 
nouă condiție umană, înnobilați și în ceea 
ce privește mentalitatea și peisajul lor in
terior. Iar dintr-un alt punct de vedere, pe 
care unii dintre noi s-ar putea să-l consi
dere cam abstract, ele reprezintă expresia 
concretă a uneia dintre trăsăturile funda
mentale ale acestui popor, chibzuință și, 

/ pentru a susține și printr-un argument pe
remptoriu această aserțiune, vom spune 
doar că înțelepciunea care a guvernat pla
nificarea de perspectivă a destinului hidro
energeticii românești a luat în considerație 
yi faptul că potențialul energetic al celor 
24 000 de kilometri de ape interioare ale 
țării, sau, într-o expresie consacrată „poten
țialul teoretic liniar al cursurilor de apă" 
nu poate fi valorificat cu eficiență numai 
prin centrale hidroelectrice mari.

mai semnifică 
cubi de rocă

entru că ziarele de altă
dată, oglinzi ale epopeilor 
socialismului, nu mai sînt la 
îndemîna oricui, să revenim 

.la muzeul din Bicaz în care, 
printre alte exponate, ne în

tâmpină și „Studiul" amintit al lui Dimitrie 
Leonida și să începem prin a cita, după un 

panou cu funcția de reper, întîile cuvin
te din fraza inițială a textului menit să 
prefigureze un nou capitol al istoriei noas
tre contemporane : „Consiliul de Miniștri, 
in ședința din. 13 noiembrie 1950, hotă
răște..." Acum, în perspectiva clară a isto
riei, să recunoaștem că aceste cuvinte de 
început, dincolo de lapidaritatea lor ofici
oasă, conțin o nuanță sacramentală. Consti- 
tuindu-se. într-un preludiu al gesturilor prin 
care urmau să se împlinească obiectivele 
preconizate de către planul de 10 ani al 
electrificării țării, ele vizau destinul acelei 
ape care, după spusele cronicarului Miron 
Gostin, „și-a luat numele de la repeziciu
nea ei“ — Bistrița, coloana vertebrală flui
dă a munților Țării Moldovei. Și astăzi, că
lătorind pe valea ancestrală a Bistriței, în 
această toamnă târzie și luminoasă» ne 
convingem încă o dată că nu trăim un timp 
al cuvintelor aruncate în vînt : „marea din
tre munți", așa cum au numit localnicii 
lacul de acumulare de la Izvorul Munte
lui-Bicaz, ne apare în cale ca un fapt de 
mult împlinit, ca o expresie dintre cele 
mai elocvente a forței germinative pe care 
o reprezintă cuvîntul partidului. Barajul 
înalt de 127 m., lung, la coronament, de 
435. m și cu un volum de 1625 000 rac 
de beton armat — un munte ivit între 
munți, lacul de acumulare cu o suprafață 
de 3 300 ha., cu un volum de 1 230 000 000 
mc, de apă, lung de 85 km, într-ade- 
văr veritabilă mare alpină și loca
litățile care, repliindu-se din adîncurile a-

BICAZ

: . , z’

z

cestei mări, au renăscut pe țărmurile ei 
însorite — Izvorul Muntelui, Potoci, Chiri- 
țeni și Buhalnița — reprezintă., împreună, 
dovada supremă a faptului că timpul de 
astăzi al țării, spre deosebire de cel care, 
odinioară, „era răbdător cu oamenii" se vă
dește a fi un timp al împlinirilor depline. 
Apoi, pentru a pătrunde mai adînc semni
ficația acestui timp, să ne întoarcem pri
virile spre Stejaru, unde ferestrele largi ale 
clădirii placată în piatră gălbuie a cen
tralei electrice, după expresia fericită a 
unor reporteri, incendiază noaptea „aidoma 
unui uriaș transatlantic", spre salba de 
lacuri, șapte la număr, care coboară pînă 
la întâlnirea Bistriței cu Șiretul — Pîngă- 
rați, Vaduri, Bîtca Doamnei, Racova, Gîr- 
leni, Lilieci și Șerbănești — spre casca
da hidrocentralelor, 12 la număr, din ava
lul barajului de la Izvorul Muntelui-Bicaz, 
ce sporesc cu o cifră pe care, într-un exces 
de modestie, s-o numim considerabilă pu
terea instalată la ieșirea conductei de aduc- 
țiune ce străbate, pînă Ia Stejaru, mun
tele Botoșanul. întoarsă, privirea, după cum 
de atîtea ori ne-am convins, alunecă dea
supra unui fluviu de lumină în care stră
lucirea, recunoscută din cele mai vechi 
timpuri, a apelor Bistriției se recunoaște 
de mii de ori multiplicată.

ir? popeea Bicazului, reeditată 
I y pe Argeș, reînvie pe Lotru.

<■ Lacul de acumulare Vidraru 
al hidrocentralei de pe Argeș, 
lung de 14 km și cu o su
prafață de 800 ha este desi- 

gui, mai mic decît cel de la Izvorul Mun
telui-Bicaz, dar barajul care determină a- 
ceastă nu mai puțin impresionantă reten- 
ție de apă, prin înălțimea lui de 165 m 
se situează printre primele 5 lucrări simi
lare din Europa. De asemenea, prin fap
tul amplasării centralei electrice din avalul 
acestui baraj în subteran, la o adîncime de 
104 metri pe verticala locului, complexul 
hidroenergetic de pe Argeș marchează un 
progres considerabil al tehnologiei con
strucțiilor de același gen. La rîndul lui, 
complexul hidroenergetic care se află în 
curs de edificare în apropierea Obîrșiei 
Lotrului înalță cu o treaptă mai sus arta 
împlinirii hidrocentralelor, pentru că, dacă 
Argeșul a preluat de la Bicaz, într-o for
mă aptoximativ asemănătoare, structura 
barajului, rezervîndu-și dreptul de a fur
niza energie printr-o instalație fundamental 
deosebită, Lotrul1 preia de pe Argeș, într-o 
formă aproximativ similară, doar sistemul 
de amplasare al instalațiilor energetice, re
zervîndu-și dreptul, exclusiv deocamdată, 
de a utiliza, în ceea ce privește barajul, o 
soluție originală : corp din arocamente, 
străbătut de un miez din argilă, la 1 300 m 

deasupra nivelului mării I Apoi, dincolo de 
Lotru, nu putem să ne mai întoarcem pri
virile decît spre cele 55—57 miliarde de 
kWh — de 28 de ori mai mult decît în
treaga producție de energie electrică a ță
rii din anul 1950 —, care vor reprezenta 
producția globală de energe electrică a ță
rii în anul 1975, dar asta înseamnă, în fapt, 
aprivi înainte. O treime din puterea care 
va fi instalată în unitățile noastre energeti
ce între anii 1969 și 1975 — arată direc
tivele celui de-al X-lea Congres al parti
dului — va proveni din hidrocentrale și 
acest fapt înseamnă, într-o optică în mod 
concret orientată, a ne oglindi privirile în 
salba de lacuri ce se va ivi, asemeni ce
lei din avalul Bicazului, în avalul lacului 
de la Vidraru — la Oiești, la Albești, L. 
Cerbureni — reeditând efortul de sistemati
zare prin care s-a „civilizat" Bistrița. în
seamnă a ne oglindi chipul de mîirie în 
apele lacura.or de acumulare de la Poiana 
Uzului șf de la Rovinari, care chiar dacă 
nu vor produce energie electrică în mod 
direct, vor răcori tâmplele termocentrale
lor din sudul Moldovei și din inima Olte
niei. înseamnă a ne recunoaște multipli
cată puterea viitoare în milioanele de metri 
cubi ale retențiilor de apă montană de pe 
Valea Doftanei, de la confluența Someșului 
Cald cu cel Rece, de la poalele munți
lor Gilăului, de pe Sebeș, din avalul Ol
tului, luînd ca punct de reper acea perlă 
a Carpaților pe care o numim Călimănești.

evenind la obiectul intrinsec
I yk al acestui reportaj, la semni- 

** ficația profundă a „mărilor
din munți" — uneori, ca în 
cazul Bicazului, impropriu 
denumite lacuri de acumulare 

și care ne ritmează rîndurile reportajelor 
asemeni unui leit-motiv ori de cîte ori ne 
referim la hidrocentrale si la energie — 
să ne aplecăm cu mai multă atenție asu
pra rosturilor lor de astăzi și de mîine. 
Și să începem prin relatarea unor fapte în 
aparență mărunte, de pildă, cu „sfada", au
tentic moldovenească, iscată în seara zilei 
de 5 noiembrie 1969, într-un restaurant din 
Bicaz, între un șofer, trecut de a doua ti
nerețe și ajutorul lui, adolescent, vinovat 
pentru faptul de a fi cerut reformarea 
unei anvelope.cu care, chiar pe dramul de 
altădată ce lega Bicazul de Piatra, s-ar 
mai fi putut circula 6 luni. Sau, poate, să 
începem prin a spune, că, în ultimii ani, 
deasupra ’ lacului de la Izvorul Muntelui- 
Bicaz și deasupra salbei de lacuri care 
»c încheie abia la confluența Bistriței cu 
Șiretul, în aerul pur și sticlos al acestor 
munți alțătuiți din rocă cristalină, au în
ceput să se rotească păsări neobișnuite, 
care, de regulă, își iau zborul tocmai din 
îndepărtata Scandinavic, dar acesta nici 
măcar în aparență nu mai poate fi conside
rat un fapt mărunt. Urcind spre Bicaz pe 
noile drumuri ale oamenilor acestui ținut în

care Țara de Sus a Moldovei se cumpă
nește cu Țara de Jos, încă nu bănuiam că 
peste fîșiile lor de asfalt, mulîndu-se leneș 
după curburile văii, se suprapune umbra 
înaltă a aripilor unor . păsări pînă acum 
necunoscute pe aceste meleaguri. Fiecare 
„mare din munți", însă, deja știam, se 
constituie într-un punct de convergență al 
unor drumuri noi, șosele sau căi ferate ; 
din țărmurile lor se preling, în paralel cu 
fluviile de energie • electrică amintite, can
titățile de apă, nedezmințindu-se în ceea 
ce privește constanța lor, destinate cîmpii- 
lor, menite, de pildă, să irige 300 000 de 
hectare numai în Lunca Șiretului și în nor
dul Bărăganului, 100 000 de hectare în Ar
geș.și 6 000 în sudul Văii Doftanei; loca
litățile din văile rîurilor al cărui debit l-au 
regularizat s-au eliberat pentru totdeauna 
de sub spectrul nefast al inundațiilor și, 
în sfîrșit, toate aceste nestemate azurii, 
montate în colierul Carpaților, izbutesc să 
spulbere, în ceea ce ne privește, închie- 
tudinea, „marea neliniște a lumii" cum o 
numesc planificatorii resurselor naturale de 
mîine, care ar putea rezulta din îndoiala 
asupra posibilității de a ne asigura necesa
rul de apă potabilă, și industrială pe care 
îl reclamă civilizația viitoare a țării. Iar 
dincolo de toate acestea, rutele rectificate 
ale migrațiilor de păsări ne semnalează 
realități cu mult mai puțin fruste, în ceea 
ce privește posibilitatea sesizării imediate 
a manifestărilor lor, dar nu mai puțin sem
nificative și, implicit, direct determinate de 
transformările însumate ale locurilor.

La Pîngărați, în incinta cas

telului ridicat de Alexandru 
Lăpușneanu alături de mănăs
tirea cu același nume, perso

nalul Stațiunii de cercetări 
hidrologice, geologice și geo

grafice „Stejarul" măsoară, consemnează și 
compară cele mai fine oscilații: climatice, 
hidrologice și existențiale ale văii rectifica
te a Bistriței. Inedită, munca cercetătorilor 
reuniți în această stațiune se constituie în
tr-o activitate-pilot, destinată să acumuleze 
experiența necesară de la care vor porni, 
ca de la un bun cîștigat, investigațiile pe 
care Ie vor întreprinde viitoarele stațiuni 
similare de pe Valea Argeșului, de pe Va
lea Oltului, sau din zona vastului’ lac de 
acumulare de la Porțile de Fier. Numele 
cîtorva dintre ei, fără a le aborda printr-o 
optică preferențială, merită a fi ammtite 
pentru că, dacă nimeni dintre cei care au 
lucrat la Bicaz nu își poate asuma con
strucția barajului, operă prin excelență 
colectivă, oamenii de aici întreprind cu 
răbdare și cu pasiune o investigație dintre 
cele mai specioase, menită să conducă spre 
concluzii care, în ultimă .instanță, își vor 
contura valoarea în funcție de forța de 

cunoaștere a individului ca atare, de per-

spicacitatea lui, de amploarea viziunilor 
sale. Ne-au încredințat de această realita
te discuțiile purtate cu Dan Munteanu, di
rectorul stațiunii, specialist în ornitologie, 
omul care a semnalat popasul regulat, din 
toamnă pînă în primăvară, al unor păsări 
acvatice nordice ce preferă, în urma apa
riției celor 8 lacuri de pe Bistrița, să-și 
scurteze migrațiile și să ierneze în arealul 
climatic românesc. De asemenea, ne-au 
convins de amploarea prefacerilor, acestui 
ținut relatările tînărului cercetător hidro
log Virgil Apopei, care ne-a inițiat în de
taliile regimului termic al oglinzilor de apă 
din aval de Piatra Teiului, în detaliile re
gimului nivelelor lor, al precipitațiilor și 
al evaporației, de care depinde direct va
loarea bilanțului hidrologic al văii. Apoi, 
ihtiologul Klaus Battes ne-a dezvăluit com
plexitatea procesului de readaptare a peș
tilor la noile condiții pe care le oferă zona 
rectificată a rîului și, implicit, dificultăți
le, speranțele și certitudinile care se con
turează în raport cu perspectiva populării 
cu soiuri piscicole noi, valoroase din punct 
de vedere economic, al unui străvechi drum 
fără pulbere. în sfîrșit, studiile meteorolo
gului stațiunii ne-au oferit date inedite cu 
privire la periodicitatea diurnă a vînturilor 
locale, cunoscută sub denumirea de circu
lația de munte-vale, iar Antoneta Șerban, 

specialistă în problematica atât de actuală 
a poluării cursurilor de apă, definindu-ne 
cîteva direcții pe care întreprinderile indus
triale din aval și amonte influențează apele 
salbei de lacuri, ne-a completat imaginea 
de astăzi a văii milenare a Bistriței. Și, 
avînd în vedere această imagine, să ne 
mai mirăm că, dacă în anul 1937 Bicazul 
a fost vizitat numai de 120 de turiști, toți 
oaspeți ai familiei regale, în anul 1969 nu
mărul turiștilor care au vizitat țărmurile 
lacului de la Izvorul Muntelui a depășit 
cifra de un milion ? Să ne mai mirăm, 
adică, de faptul că, dincolo de toate în
treprinderile industriale și înlesnirile civi
lizatoare determinate de socialism, care au 
transformat satul Bicaz, obscur altădată, în 
oraș: și pe locuitorii lui în membrii cu ni
mic mai prejos decît ceilalți ai familiei din 
care se împlinește țața, industria turistică, 
de la un an la altul, devine o sursă din 
ce în ce mai substanțială a prosperității a- 
cestui ținut ? Evident nu ne vom mira, 
pentru că, pe domeniile de altădată ale fa
miliei regale, de la Bicaz și Borca, însu- 
mînd peste 20 000 ha și pe fosta moșie a 
prințului Sturdza, de 48 000 ha, oamenii 
de astăzi știu să-și întâmpine oaspeții așa 
după cum, prin faptele lor — care au ză
mislit și barajul de la Izvorul Muntelui, și 
„marea dintre munți", și centrala electri
că de la Stejaru, și șoselele care se între
taie în aerul ozonat al văilor renăscute, și 
însuși orașul Bicaz — aii Știut să-i atragă.

e ]■ acă . anț început acest re
fl portaj printr-o mărturisire, a-

1M <4^ lunci se cuvine să-l încheiem 
tot printr-o mărturisire. Cu 
alte cuvinte, încercăm să re
cunoaștem, în' ultimul capi

tol al acestui reportaj, că ne-am cam ju
cat cu cuvintele, că am numit „mări" 
cîteva retenții de apă, existent?, și viitoare, 
care, din punct de vedere dirgetrsional — 
adică, să ne înțelegem, dintr-un punct de 
vedere net deosebif de cel economic — 
nu înseamnă nimic, sau aproape nimic. 
Termenul de referință care ne obligă la a- 
ceastă schimbare de optică îl. reprezintă, 
desigur, suprafața și volumul de apă al vii
torului lac de acumulare de la Porțile de 
Fier, pentru că, dacă barajul de la Izvorul 
Muntelui-Bicaz a fost ridicat în calea unui 
rîu cu un debit de 18 000 mc de apă pe 
oră, barajul de la Gura Văii va bara calea 
unui fluviu cu un debit de 36 000 000 mc 
de apă pe oră, care ar umple cuveta din 
umbra Ceahlăului — aceeași cuvetă pe 
care Bistrița. a umplut-o în mai mulți ani 
— în mai puțin de o zi și jumătate. Ceea 
ce ne-a interesat, însă, nu a fost dimensiu
nea lor ca atare, într-o accepțiune fizică, ci 
dimensiunea transformărilor înnoitoare prin 
care, cîteva dintre cele mai ignorate văi ale . 
Carpaților românești, au fost chemate la 
o viață nouă și ridicate, printr-un efort con
structiv, metodic și tenace, la nivelul con
diției celor mai favorizate• ținuturi ale țării. 
Din punctul acesta de vedere, o călătorie 
pe care o întreprindem astăzi pe Valea 
Bistriței nu se arată a fi prin nimic mai 
prejos decît o călătorie pe mult bătuta . 
Vale a Prahovei, după cum o vacanță la 
Bicaz nu poate fi prin nimic inferioară va
canțelor pe care, pînă în urmă cu cîțiva 
ani, preferam să le petrecem la Sinaia. De 
asemenea, cu nimic mai prejos se vor do
vedi a fi, atunci cînd se vor desăvîrși ame
najările proiectate,' vacanțele noastre vii
toare de pe malurile lacului Vidraru și, 
apoi, cele de pe sălbatica Vale a Lotrului 
sau din preajma Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier, pe țărmu
rile a ceea ce va deveni, atunci cînd ape
le', Dunării vor fi complet zăgăzuite, una 
dintre cele mai voluminoase retenții de 
apă ale bătrînului nostru continent. Con
strucțiile hidrotehnice și energetice care au 
înnobilat peisajul Munților Carpați au des
chis toate aceste zone spre viitor, pentru 
că însăși aceste construcții se prezintă ca 
expresii materiale palpabile ale viitorului, 
pentru că toate instalațiile aferente lor — 
drumuri, căi ferate, orașe și centre de cer
cetare științifică — reprezintă zestrea, , 
profund obliterată de spiritualitatea aces
tui timp, pe care prezentul țării o trans
mite viitorului ei, pentru că toate conse
cințele majore ale edificării lor — ca sub
stanță a viziunilor clare și a proiectelor rea- jj 
liste spre realizarea practică a cărora ne 
conduce cu înțelepciune partidul — prin | 
însăși scadența lor temporală, aparțin vii- ț 
torului. g
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Elementul esențial al eredității, GENA, este răspunzătoare de 
transmiterea unei caracteristici individuale a fiecăruia dintre 
noi. Modificarea lanțurilor imense de acizi nucleici care for
mează genele ar aduce corectarea ți, de ce nu, dirijarea ere- 

Este posibil oare acest lucru ?

OMiUL va sintetiza
in laborator

• Mecanismul prin care acizii nucleici dirijează sinteza pro- 
.inelar în organism se poate uza, cu timpul, în cursul luncțio- 

îârii neîntrerupte, de zeci de ani, a „complexului uman . 
îmbătrînirea este oare o consecință a acestei uzuri, o defec
țiune a „matriței" vieții? Școala româneasca de biochimie a 
obținut succese de prestigiu în inhibarea apariției precoce a 
proceselor îmbătrînirii.

C* unoașterea structurii și a 
mecanismelor de funcțio
nare a acizilor nucleici a 

dus la aplieații extrem de inte
resante în domenii variate cum 
ar fi agricultura, medicina, zoo
tehnia, chimioterapia etc. Acest 
domeniu nou de cercetare a des
chis perspective extraordinare 
în rezolvarea unor probleme 
esențiale ale umanității. Una 
dintre acestea o constituie, fără 
îndoială, studiile care se fac^ în 
prrizent pentru combaterea îm
bătrînirii organismului uman.

Se admite astăzi ipoteza că 
una din cauzele îmbătrînirii ar 
constitui-o „uzarea acizilor 
nucleici — în special a acidului 
dezoxiribonucleic (A.D.N.), „ti
parul" după .care, conform in
formației genetice, sînt sinteti
zate în organism proteinele. 
Este posibil — sînt de părere 
oamenii de știință — ca prin 
repetarea îndelungată a transmi
terii informațiilor genetice în 
procesul de sinteză a proteine
lor. (proces esențial al vieții) de 
care sînt răspunzători acizii, nu
cleici. aceștia să „obosească". în 
consecință, informația genetică 
nu va mai fi transmisă corect 
iar în celulă se vor sintetiza 
proteine „bolnave", diferite de 
cele necesare organismului. Per- 
turbațiile care ar apare în sin
teza proteinelor, ar produce 
astfel fenomenul îmbătrînirii.

Una din cauzele îmbătrînirii, 
studiată de către colectivul pe 
care îl conduc, este acumularea 
în timp. în celula vie, a unor 
grupări disulfidice- Apariția lor 
este însoțită de tulburări în ac
tivitatea enzimelor. biocataliza- 
torii proceselor vitale. Ca urma
re apare un dezechilibru biochi
mic general al organismului, 
manifestat în sinteza proteică, 
în asimilarea vitaminelor, în 
elaborarea hormonilor.

Acest fenomen de acumulare 
a grupărilor disulfidice odată cu 
îmbătrînirea, precum și rolul lor 
în acest proces, a fost observat 
și demonstrat de noi prin nume
roase teste pe animale, plante, 
microorganisme și chiar ne oa
meni. Este vorba deci despre un 
fenomen biologic general, carac
teristic proceselor de îmbătrînire 
ale tuturor organismelor vii. FI 
reprezintă, asa cum am reușit 
să demonstrăm pe un model ex
perimental. una din cauzele 
esențiale ale îmbătrînirii.

Desigur, de mare interes teo
retic și chimic, ar fi combaterea 
acestui proces biochimic de acu
mulare în celulă a grupărilor 
disulfidice. Studiile noastre 
ne-au permis să tragem conclu
zia că prin reducerea pc cale 
enzimatică a grupărilor disulfi
dice la grupări tiolice se poate 
inhiba apariția precoce a îmbă
trînirii. Intr-adevăr. în îmbă
trînire. sinteza proteică este de
reglată datorită unor tulburări, 
a unei „oboseli" în activitatea 
acizilor nucleici. Refacerea activi
tății enzimatice. printre care și a 
nucleazeloi — acele enzime care 
participă la sinteza acizilor nu
cleici — devine posibilă sub ac
țiunea grupărilor tiolice. Prin 
reducerea biochimică a grupă-

Prof. dr. docent 
SIMION OERIU

Născut în anul 1902, 
absolvent al Univer
sității din Viena, 
prof. SIMION OE
RIU, membru cores
pondent al Academi
ei, șeful catedrei de 
biochimie de la Fa
cultatea de medicină, 
membru al Societății 
Internaționale de Bio
chimie, al Societății 
Europene de Biochi
mie, este un specia
list cunoscut în do
meniul studiilor me
canismului biochimic 
al procesului de îm- 
bătrînire Și al biosti- 
mulatorilor la plante 
și animale.

rilor disulfidice se obține o re
activare a proceselor enzimatice, 
o restabilire a echilibrului între 
acizii nucleici — într-un cuvînt, 
o restabilire a echilibrului bio-

chimic al organismului, o înti
nerire a acestuia.

Cercetările noastre au demon
strat că medicamentele a căror 
administrare are un efect de 
revitalizare a organismului îm- 
bătrînit, sînt folicisteinele. Ele 
s-au dovedit substanțe active 
care eliberează în organism, pe 
cale enzimatică, grupări tiolice. 
Eficacitatea lor, dovedită prin 
numeroase teste, a 
noile medicamente 
preparate pe această 
fie larg solicitate în 
străinătate.

Succesele de pînă 
școlii românești de 
dintre care 
tului profesor C. I. Parhon cu 
privire la corelația dintre 
structura chimică și activi
tatea biologică sau cele ale prof. 
Mihai Vanghelovici 
tezei colesterolului, 
numai cîteva dintre 
cunoscute exemple, 
posibilitățile mari de 
acestui domeniu de 
în țara noastră. Ele

Fotomontaj de O. PLECAM

rjentru biologia modernă stu- 
p diile întreprinse astăzi în 

vederea cunoașterii struc
turii și a funcțiilor biologice ale 
acizilor nucleici sînt extrem de 
importante. Realizările obținute 
în această direcție sînt, de pe a- 
cum, de natură să deschidă per
spective extraordinare în ceea ce 
privește viitorul acestei științe, 
în ultimii ani, de exemplu, a fost 
cercetată și stabilită structura 
chimică a peste 15 acizi ribo- 
nucleici cu un rol biologic extrem 
de important. în ultima vreme 
numeroase grupuri de cercetă
tori investighează structura unor 
acizi nucleici mult mai com- 
plexi, atingînd greutăți molecula
re de peste un milion. Importan
ța cercetărilor apare, cred, pe de
plin, dacă luăm în considerație 
faptul că ne-am apropiat de „li
mitele de greutate" ale virusuri
lor. Cunoașterea constituției chi
mice a acizilor nucleici este ex
trem de prețioasă în stabilirea 
funcțiilor lor biologice — atît de 
complexe și de importante pentru 
viața unui organism.

în acest context se înscriu și 
studiile efectuate în institutul 
nostru cu plivire la determinarea 
structurii chimice a acizilor ribo- 
nucleici de transfer. Studii ase
mănătoare au fost întreprinse și 
în alte țări. Unele dintre ele, cum 
au fost cele ale americanului

Prof. A. A. BAEV

Născut în anul 1904, 
prof. A.A. BAEV, 
membru corespon
dent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., 
este absolvent al Fa
cultății de medicină 
a Universității din 
Kazan. Lucrările sale 
și ale colectivului de 
cercetători de la In
stitutul de biologie 
moleculară din Mos
cova pe care îl con
duce sînt larg cunoș» 
cute în lumea știință 
fică internațională.

făcut ca 
românești 
bază 

țară și
să 
în

aleacum 
biochimie, 

lucrările regreta-

asupra sin- 
constituie 

cele mai 
dovedesc 

afirmare a 
cercetare 

constituie, 
pentru tinerii cercetători de as
tăzi și de mîine, un imbold și o 
obligație.
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Robert Hooke descoperea ce
lula — unitatea fundamenta
lă a lumii vii. Componentele 
ei : membrana, citoplasmă, 
nucleul.

• DIMENSIUNILE CELU
LEI : aproximativ 0,0001 cm 
în lungime și 0,00001 g în 
greutate.

• CELULA UMANĂ este de 
aproximativ o sută de mii de 
ori mai lungă decît o mole
culă obișnuită. Un virus : de 
aproape 500 de ori.
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în numeroase laboratoare ale lumii, mii de cercetători stu- 
a mortalității 

zilelor noastre. Care este mecanismul apariției acestei 
boli?

CANCERUL
diată cancerul, a treia cauză, ca frecvență, 
omului 
teribile

a
u na

O

O ipoteză fascinantă a biologiei contemporane a fost pe de
plin confirmată : în microstructura chimică a acizilor nucleici se 
găsesc „planurile de construcție" ale unui organism viu ! Cum 
poate fi folosiiă această constaiare în agricultură, pentru îm
bunătățirea soiurilor de plante și animale ?

Modificarea „combinațiilor * genetice
va revoluționa agricultura

Se știe astăzi că acizii nu
cleici au un rol deosebit de 
important în metabolismul 

plantelor și animalelor. In struc
tura chimică a unor acizi nu
cleici sînt cuprinse „datele" de 
dezvoltare viitoare ale plantelor 
sau animalelor, caracteristicile lor 
biologice individuale.

Pentru a studia structura aci
zilor nucleici cu rol important în 
fiziologia plantelor agricole este 
necesară izolarea lor. Or, deși a- 
cest lucru este deja posibil și re
lativ ușor în cazul microorganis
melor și celulelor animale, meto
dele „clasice" de separare 
dau rezultate mulțumitoare 
cazul plantelor.

Principalul impediment în 
lea obținerii de acizi nucleici
tacți și puri din materialul vege
tal este activitatea enzimatică 
mult mai mare care are loc în 
plante. Problema centrală care se 
ridică este inhibarea activității 
erenazei — enzima care „răspun
de" de descompunerea acizilor 
nucleici în procesul vital.

Cercetări îndreptate în acest 
scop au făcut obiectul studiilor

Dr. FERENC
SOLYMOSY

CANDIDAT ÎN STIINTE
BIOLOGICE

nu
în

ca- 
in-

Născut în anul 1932, 
absolvent al facultă
ții de biologie-chimie 
a Universității din 
Szeged, dr. F. Soly- 

> mosy. de la Institu
tul pentru fiziologia 
plantelor al Acade
miei de Științe a Un
gariei, din Sudapesta, 
este specialist in do
meniul biologiei aci
zilor nucleici ai plan
telor.

ce se desfășoară și în Institutul 
pentru fiziologia plantelor din 
Budapesta. Noua metodă de ex
tragere a acizilor nucleici din 
plante elaborată în institutul nos
tru se bazează pe folosirea unei 
combinații chimice noi — dietil-

pirocarbonatul — care este un 
inhibitor mult mai puternic al 
erenazei decît ceilalți compuși 
folosiți în prezent.

Sperăm că datorită noii noastre 
metode vom reuși să izolăm în 
condiții din ce în ce mai bune 
acizii nucleici din materialul ve
getal. Vom putea astfel cunoaște 
mai bine atît structura cît și 
funcțiile biologice ale acizilor nu
cleici din plante. Prin aceasta 
vom reuși să oferim o bază știin
țifică mult mai largă pentru îm
bunătățirea soiurilor agricole.

Ceea ce aș vrea să subliniez în 
încheiere este importanța tot mai 
mare pe care studiile asupra aci
zilor nucleici o vor dobîndi în a- 
gricultură. Agronomia viitorului 
va beneficia tot mai mult de a- 
portul geneticii și al biochimiei. 
Agronomii anilor viitori vor de
veni adevărați geneticieni care, 
pentru a obține soiuri noi, îm
bunătățite, de plante și animale 
vor trebui să stăpînească tehni
cile delicate ale chimiei acizilor 
nucleici, să cunoască în amănun
țime alcătuirea genelor și cromo
zomilor.

Holly, au fost distinse cu Premiul 
Nobel. Recent, pentru contribuții 
la rezolvarea unor probleme de 
structură, colectivul nostru de 
cercetare a primit Premiul de 
Stat al U.R.S.S. pe anul 1969.

Deși nu au aplicații practice 
imediate, cercetările noastre vor 
putea contribui, în viitor, la re
zolvarea unei probleme extrem de 
importante — aceea a pioducerii 
pe cale artificială a proteinelor.

în prezent, omul își ia protei
nele necesare hranei mai ales din 
surse animale. Eficiența acestui 
sistem, după opinia savanților, 
este extrem de scăzută. De aceea, 
în unele țări se studiază astăzi 
posibilitatea producerii proteine
lor cu ajutorul unor microorganis
me — în general diferite tipuri 
de bacterii Această cale depășeș
te de cîteva mii de ori viteza pe 
care o atinge „prepararea" pro
teinelor pe cale „clasică", în or
ganismele animale. Dar nici acest 
mod, mult mai rapid, nu este 
încă, după părerea oamenilor de 
știință, suficient de eficace. As
tăzi — și statisticile internaționale 
dovedesc, din păcate, pe deplin 
acest lucru — cea mai mare parte 
a omenirii se află în condițiile li
nei subnutriții cronice. Oamenii 
de știință speră ca prin sinteza 
directă a proteinelor — 'cale mult 
mai eficientă chiar decît „creș
terea" de microorganisme — a- 
ceastă problemă vitală a omeni
rii va putea fi rezolvată.

S-au obținut, de asemenea, încă
^ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/J

• UN VIRUS CÎNTĂREȘTE § 
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de proteine cu greutăți mole- § 
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de pe acum, succese deosebite șî 
în sinteza în laborator a acizilor 
nucleici. Datele pe care le deți
nem în prezent ne îndreptățesc 
să afirmăm că, nu peste multă 
vreme, înseși genele •— acele 
„cartoteci" miniaturale în caje 
sînt depuse informațiile genaifce 
ale organismului — vor pute» fi 
sintetizate „in vitro". Din punct 
de vedere chimic aceasta însea*m-  
nă realizarea sintezei undi lanț 
enorm de poliaeizi nucleici. Pînă 
în prezent numai natura a creat 
gene. Astăzi acest fapt apare ca 
deplin realizabil și pentru om, pe 
cale artificială.

Dacă din punct de vedere chi
mic o asemenea realizare poate fi 
considerată ca un mare succes, 
din punct de vedere medical sin
teza unor gene deschide perspec
tive care par aproape incredibile, 
fantastice, pentru zilele noastre. 
Aceste realizări ne permit să spe
răm că, mai devreme sau mai tir- 
ziu, oamenii de știință vor reuși 
să creeze în laborator gene care 
să înlocuiască genele „defecte" 
ale unui organism bolnav. Va fi 
posibil să se corecteze, în acest 
mod ereditatea umană. Vor pu
tea fi tratate astfel, cu deplin 
succes, boli ereditare considerate 
astăzi ca incurabile : diabetul ere
ditar, galatozemia, boala lui 
Down etc. Mai mult chiar, se vor 
putea introduce, probabil, gene 
„noi" în organismul omenesc. Ele 
vor elimina bolile genetice ș*ț  deși 
este încă destul de greu de între
văzut această posibilitate, omul 
<și va perfecționa, probabil, însăși 
natura sa biologică.

Nu aș vrea să închei înainte de 
a atrage atenția tinerilor cititori 
ai ziarului dv. asupra importanței 
deosebite pe care o are pregă
tirea de specialiști în această ra
mură științifică. Biologia molecu
lară este prin excelență o știință 
de graniță. Un bun specialista^- 
acest domeniu trebuie să aibă âv 
noștințe din numeroase ramuri ale 
științei, unele, aparent, fără legă
tură între ele. Pentru a stăpîni 
tehnicile cu totul speciale care 
intervin în acest domeniu, cerce
tătorului îi sînt necesare cunoștin
țe temeinice de fizică, chimie, 
matematică, biologie, medicină.

Noua știință așteaptă o nouă ■ 
generație de cercetători, care să 
descopere și să stăpînească tai
nele lumii vii, pentru progresul 
și propășirea umanității.

o ll
A .Genetica medicală. O știință a cărei existență nu putea fi 

nici măcar bănuită cu numai cîțiva ani în urmă. Care sînt cele 
mai noi direcții de cercetare în acest domeniu, ce surprize va 
oferi ea omenirii ?

, • cîn-
abia IO-20 pînă la

cu

ceasta uzină a vieții — 
tăresc t U! “
10-3S grame.

® DUPĂ APRECIEREA „ 
noscutului savant american 
Linus Pauling, corpul uman ar 
fi constituit din aproximativ 
100 000 de proteine diferite. 
Dintre acestea astăzi nu cu-

sintezei acizilor nucleici TERAPIA CU ACIZI NUCLEICI SINTETICI
dintre cele mai intere

sante direcții de cercetare 
care se deschide viitorilor 

specialiști în domeniul biochimi
ci este investigarea rolului aci
zilor nucleici în boala cance
roasă.

Se admite astăzi, în lumea 
științifică, faptul că boala can
ceroasă apare ca rezultat al de
reglării procesului de diviziune 
a celulelor. Dezvoltarea celulei 
— unitatea de bază a întregu
lui organism — este însă extrem 
de' dependentă de sinteza acizi
lor nucleici. Așadar se poate 
considera că însuși cancerul este 
rezultatul unor perturbații ale 
sintezei acizilor nucleici. Urma
rea o constituie apariția unor 
„celule rebut" care, multiplicîn- 
du-se rapid, invadează organis
mul.

Dr. docent
PETER LANGEN

într-adevăr, încetinind sau 
oprind dezvoltarea sintezei aci
zilor nucleici, se încetinește dez
voltarea celulei bolnave. Acesta 
este principiul de bază al obți
nerii unor importante medica
mente anticanceroase — așa-nu- 
mitele citostatice.

Inhibitorii sintezei acizilor 
nucleici, prin faptul că „blo
chează" procesul la nivel celu
lar afectează mai ales acele 
celule care au o viteză de divi
ziune foarte mare. Or, acesta 
este cazul țesuturilor tumorale. 
Prin administrarea unor astfel 
de medicamente, dezvoltarea 
țesutului canceros poate fi în-

Născut în anul 1929, 
dr. docent P. Langen, 
absolvent 
sităților 
wald și 
de secție 
de Biochimic al Aca
demiei Republicii
Democrate Germane, 
este cunoscut pen
tru lucrările sale in 
domeniul biochimiei 
acizilor nucleici.

al univer- 
din Greifs- 
Berlin, șef 
la Institutul

cetinită sau chiar oprită.
Problema cea mai importantă 

care se ridică este însă găsirea 
unor inhibitori care să aibă o 
selectivitate cit mai mare pentru 
celulele canceroase, care, să afec
teze cit mai puțin celulele nor
male ale organismului.

“ Doate nici 0 ramură 
p științifică nu a beneficiat, 

• într-o măsură atît de mare,
de dezvoltarea extraordinară din 
ultimii ani a biologiei molecula- 

Are, ca medicina. Studiile efectua- 
™ te în diferite laboratoare de cer

cetare ale lumii asupra acizi
lor nucleici au permis apariția 

@unei noi ramuri științifice : gene
tica medicală. Cu numai 20—30 
de ani în urmă, ipoteza modifi- 

• carii eredității umane ar fi părut 
de domeniul fantasticului. Astăzi, 
datorită cunoștințelor mereu mai 

® numeroase și mai amănunțite pc 
care le deținem cu privire la 

— structura și rolul biologic al unor 
™ acizi nucleici, se conturează tot 

mai mult posibilitatea ca oame- 
• nii de știință să intervină direct 

în „reglarea" acestui mecanism a- 
tît de fin care este ereditatea. în 
prezent medicul poate combate 

wcu șanse de succes din ce în ce

Prof. DAVID SCHUGAR

mai mari boli ereditare conside
rate pînă nu de mult ca incu
rabile. Un astfel de exemplu îl 
constituie hemofilia.

Un alt domeniu în care studiul 
acizilor nucleici a produs o ade
vărată revoluție este combaterea 
bolilor virale. în infecțiile cu vi
rusuri, este extrem de important, 
din punct de vedere medical, să 
se „prepare" o formă modificată, 
„atenuată" a acestuia, care să fie 
întrebuințată ca vaccin, 
tr-adevăr, introducînd în 
nism virusuri atenuate — 
rită reacției imunologice a 
nismului care va neutraliza „in
trușii" prin prepararea de anti
corpi specifici — o infecție ulte
rioară cu asemenea virusuri va 
deveni imposibilă. Studiul acizilor 
nucleici virali și modificarea lor

Specialist de renume 
mondial, cunoscut pen
tru lucrările sale în 
domeniul structurii și 
al activității biologice 
a acizilor nucleici, D. 
Schugar, membru al 
Academiei de științe 
a Poloniei, este profe
sor Ia Facultatea de 
biologie a Universi
tății din Varșovia.

In- 
orga- 
dato- 
orga-

controlată, pentru a conferi imu
nitate organismului, este de o im
portanță covîrșitoare pentru com
baterea bolilor virale.

Un deosebit interes a stîrnit în 
lumea științifică, constatarea — 
destul de recentă, de altfel — că 
introducerea în corpul omului a 
unor acizi nucleici, speciali, sinte
tizați în laborator, complet diferiți 
de cei „specifici" organismului,

stimulează „prepararea" acelor 
proteine care asigură imunitatea. 
Este vorba despre stimularea sin
tezei de interferon — proteina 
„specializată" în anihilarea viru
surilor, elementul esențial al reac
ției imunologice. Avantajul deo
sebit al metodei reiese clar dacă 
luăm în considerație faptul că 
interferonul combate toate virusu
rile. avînd valoare de „vaccin" 
universal. Experiențe pe animale 
tind să confirme ipoteza că acest 
nou mod de terapie, cu acizi nu
cleici sintetizați in laborator, t:n 
revoluționa tratamentul bolilor 
virale.

Acest domeniu de cercetare 
extrem de actual și, evident, de 
o importanță clinică deosebită, 
constituie, la fel ca și pentru alte 
institute de specialitate din nu
meroase țări ale lumii, preocu
parea de bază a colectivului nos*  
tru de cercetare.
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.Mai presus de toate teoriile — 
oricît de fascinante ar fi fost —, 
dincolo de toate modele — ori
cît răsunet ar fi avut —, teatru) 
a trăit întotdeauna prin acel 
„element de primă însemnătate, 
de eficacitatea jocului căruia de
pinde reușita spectacolului1' 
(cum îl numește Artaud), care 
este actorul. Totul, în teatru, nu ' 
poate fi gtndit decît în funcția 
de actor — factorul prim și ho- 
tăritor prin care se realizează 
comunicarea în actul scenic.

Este, poate, de prisos să mai 
spunem că teatru! românesc a 
înflorit, în toate momentele 
isteriei sale, grație unui inesti
mabil rezervor de talente acto
ricești, a căror punere în va
loare a determinat toate mari
le succese ale scenei noastre. 
Astăzi, cele 40 de teatre drama
tice din țara noastră, conduse, 
potrivit unei politici cultural- 
f.rtistice limpezi, susținute și 
subvenționate de stat, oferă un 
cîmp larg de desfășurare forței 
creatoare. a actorilor din toate 
generațiile. Tn acest peisaj poli
crom. glasul actorilor tineri se 
face auzit cu din ce în ce mai 
multă autoritate. Numeroasa 
spectacole, dintre acelea care au 
stîrnit un viu ecou în rîndurile 
publicului și ale opiniei teatrale 
din țară și de peste hotare, se 

. bizuie. în bună măsură, pe a- 
portul lor.

Un cercetător atent al vieții 
teatrale nu poate, însă, să nu 
observe că o bună parte dintre 
actorii tineri se află într-o stare 
de dezorientare, care-i face să 
umble din teatru în teatru, în 
căutarea „locului potrivit". Fe
nomenul are explicații multi
ple, pe care am încercat să le 
descoperim printr-o cercetare la 
obiect, solicitînd opiniile unor 
oameni de teatru precum și 
mărturisirile directe ale celor în 
cauză. De altfel, chestiunea mi- 
grației actorilor tineri a fost a- 
bordată în diverse rînduri în 
crasă, dar ea continuă să existe, 
ba chiar amenință să se stabi
lizeze într-un fel de derută, cu 
consecințe nefaste atît asupra 
actorilor, asupra teatrelor, cît 
și asupra nivelului valoric al 
mișcării teatrale românești.

Că nu e vorba doar de cîteva 
cazuri izolate ne-o demonstrea
ză. printre altele, următorul 
exemplu : ■ din totalul de 35 de 
actori care au absolvit Institutul 
de Artă Teatrală și Cinemato
grafică „I L. Caragiale" cu doi 
ani în urmă, în promoția 1966— 
1967 taflați. deci, înăuntrul obli
gației legale a stagiului de trei 
ani), doar 17 mai sînt în teatre
le în care au fost repartizați. 
Evident, cu cît coborîm în tre
cut. pe firul promoțiilor, rapor
tul este și mai defavorabil ce
lor stabili. Avem deci de-a face 
cu un fenomen de instabilitate 
în masă, nu doar cu cîțiva ..pa
sageri". Fenomenul a dat în
totdeauna bătaie de cap direc
ției si directorilor teatrelor. în
trunit este clar că el împiedică 
formularea unor ginduri limpezi 
de viitor, a unor perspective re
pertoriale certe, a unor soluții 
de continuitate care să meargă 
de la o stagiune Ia alta. în fine, 
el impietează asupra cursului 
normal al unor cariere actori- 

silindu-le, anual sau o dată 
la doi ani, să ia totul de la ca
păt.

Un răspuns viabil nu se poa
te da. după părerea noastră, 
decît punînd problema în ter
menii profesiei. Orice altă 
raportare este, prin natura 
lucrurilor, falsă. Tntr-o a- 
semenea lumină, devine limpe
de că migrația unor actori (a- 
vînd îndeobște, drept punct ter
minus, Bucurcstiul) este un fe
nomen profund dăunător însăși 
evoluției lor profesionale. în re
petate rînduri au fost amintite 
numele unor actori tineri cart, 
după cîteva realizări merituorii 
în teatrele unde au fost repar
tizați, se transferă sau pleacă 
prin demisie la un teatru din 
Capitală, unde sînt angajați, dar 
nu vor îi utilizați într-un mod 
care să le asigure o dezvoltare 
normală. Există încă, în con
cepția unora, ideea că dusul tă
vii într-un teatru de pe Maghe- 
ru implică o cantitate mai marCi 
de artă decît o suită de roluri 
principale în provincie. Tn ca
zul altora, nici măcar această 
aparență, cît de cît onorabilă, 
nu mai e Întreținută. Pentru a 
ajunge în București, tînărul ac
tor este gata să accepte o înde
letnicire străină profesiei sale 
(să spunem redactor ia Televi
ziune sau metodist Ia o casă de 
cultură), să rupă punțile care-l 
legau de scenă, să renunțe la 
asîprațiile sale și ale profeso
rilor săi din institut. în. teatrul 
de unde pleacă, el lasă un gol 
care se va umple cu mari difi
cultăți : distribuții descompleta
te. „emploi“-uri descoperite, 
spectacole scoase de pe afiș și, 
mai ales, un mare volum de 
speranță și de încredere pe care

• n-a onorat-o...
Aceasta este latura etică a 

chestiunii, și ea nu pote fi esca
motată cu firave pretexte extra- 
artistice. ca „apropierea de fa
milie". și nici măcar cu pretexte 
aparent, situate în sfera artei. 
Venind într-; •' colectiv teatral, 
actorul tînăr • i-a asumat impli
cit obligații morale și artistice 
față de publicul locului respec
tiv. față de cole.gi, față de con
ducere, și a-ț,i uita aceste obli
gații la prima tentație însemnă 
a-ți dezminți propriul statut 
profesional.

*
Nu este însă mai puțin adevă

rat că. adeseori, migrația tineri
lor actori are la originea sa îm
prejurări care ies din aria ra
porturilor morale.

Sistematizînd oarecum lucru
rile, rădăcinile — să le spunem 
asa — ..obiective" ale instabili
tății par a fi înfipte incă în 
perioada de formare a viitorului 
actor, în anii petrecuți în con
servatorul dramatic. Nu există, 
pînă la ora actuală, nici o for
mă organizată, temeinică, de 
stimulare a interesului teatre
lor pentru viitorii actori, și 
al acestora pentru viitoarea sce
nă pe care vor juca, tn afa
ra unor prospecte pe care 
teatrele — și nu toate, și nu me
reu — le trimit la institut, pre
cum și în afara unor efemere 
colaborări născute din inițiati
ve personale, studenții nu au 
nici un prilej să cunoască mai 
îndeaproape atmosfera, stilul, 
preocupările, care, vreme de ce] 
puțin trei ani, vor fi și ale lor. 
într-o anchetă publicată de

„Scînteia tineretului" în urmă 
cu doi ani, Radu Nicolae, direc
torul Teatrului Național din 
Craiova, propunea ca ultimul 
an de studii al viitorilor actori 
să se transforme intr-un an de 
practică, nu numai la studioul 
„Casandra" ci — măcar cîteva 
luni — în teatrele din provincie. 
Astfel s-ar putea naște atașa-

tr-un spectacol realizat în con
diții absolut asemănătoare 
(Ilagi Tudose) cîteva figurații 
și două-trei apariții întâmplă
toare, improvizate in două zile, 
cu ocazia îmbolnăvirii unor 
„titulari". Nimic din toate ace
stea nu dovedește necesitatea 
răminerii actorului H.G. în tea
trul respectiv. Dar, solicitat de

ței lui H. G. în figurația piese
lor de deplasare. Ea ora actua
lă, H. G. se află încă la Timi
șoara.

Mihai Butnariu — promoția 
1967 — a primit repartiție pen
tru Teatrul din Sibiu. In două 
stagiuni, practic, nici un rol. A 
renunțat la teatru, pentru ca în 
aceasta stagiune să i se încre-

singur rol, într-o piesă, de a- 
semenea, „de serviciu" (va tre
bui discutată o dată și această 
secționare arbitrară a reperto- 
riilor unor teatre, în „piese de 
prestigiu" și „piese de serviciu"!) 
Și este vorba despre unul din 
talentele remarcabile ale ultime
lor promoții. în prezent, S. P.

CONDIȚIA MORALĂ SI ARTISTICĂ A MESAGERILOR THALIEI

DE CE RĂTĂCESC
ACTORII TINERI

PE DRUMURILE AFIRMĂRII ?
mente artistice reale, s-ar putea 
crea legături sufleteștii durabi
le. N-a fost însă, singura sugestia 
pe care forurile noastre teatrale 
n-au auzit-o...

Despre modul inadecvat în 
care se oficiază repartizarea 
viitorilor actori s-a vorbit, ds 
asemenea, foarte mult (inclusiv 
în coloanele acestui ziar), și tot 
atît de fără rezultat. RecapitU- 
lînd foarte sumar, vom aminti 
că notarea riguroasă, cu un deo
sebit accent pe materiile teore
tice, care constituie actualmente 
singurul criteriu al repartizări
lor, este nerelevantă în cazul 
aprecierii talentului. Din acea
stă pricină, atunci cînd un ac
tor este repartizat într-un tea
tru,, în acel teatru este repar
tizată o abstracție, suma unor 
notări în catalog, și nicidecum 
actorul X, 
are nevoie 
intenții de 
de profil.

Teatrul din Arad într-un spec
tacol în care 
rol principal
rol I), direcția teatrului' a re
fuzat cererea, motivîridu-și 
fuzul prin obligativitatea prezen-

un
un
re

dințeze un rol pe scena Teatru
lui Ciulești, în Comedia zorilor, 
unde face o creație elocventă.

Sorin I’ostelnicu — promoția 
1967 — a ales Teatrul din Bacău, 
In două stagiuni a primit un

de care teatrul Y 
în perspectiva unor 
repertoriu, de stil,

★
practic, posibilitatea 

efective, după criterii r....-..... 1.. _
Neavînd, 

alegerii < 
strict profesionale, a colectivu
lui de al cărui profil se simte 
atras, actorul va căuta să con
cilieze efectele unor posibile 
erori printr-o integrare trepta
tă. Lucrul este, fără îndoială, 
mai mult decît posibil, și este 
suficient, pentru a o dovedi, să 
amintim numele unor artiști 
(unii dintre ei nici nu mai sînt 
foarte tineri) care, stabiliți de 
mai mulți ard într-un colectiv 
teatral, au găsit acolo prilejul 
unei afirmări plenare a resurse
lor lor de talent : Teo-fil Vîlcu 
(Iași), Silvia Ghelan, Valentino 
Dain și Melania Ursu (Cluj), Va- 
sile Costița, Ton Pavlescu și Pe
tru Gheorghiu (Craiova). Dan 
Herdan și Ileana Ploscaru (Con
stanța), Sebastian Papaiani (Si
biu) și mulți alții.

Există însă, din păcate, destul 
de numeroase cazuri în care tea
trele — fie ele din provincie 
sau din București — nu pot sau 
nu vor să acorde actorilor ti
neri condițiile unei evoluții nor
male. Cauzele sînt mai multe ; 
înainte de a pătrunde în terito
riul lor, să examinăm cîteva ca
zuri :

Horia Georgescu — promoția 
1966 — și-a făcut debutul în Tea
trul „Matei Milîo" din Timișoa
ra într-un spectacol submedio
cru (Ochiul babei), pus în scenă 
de un regizor de ocazie și desti
nat (ciudată concepție !) depla
sărilor. A urmat un alt rol în-

fă ce parte în continuare din tru
pa băcăuană.

Exemplele de mai sus sînt a- 
lese din categoria celor a căror 
conștiinciozitate n-a cedat pri
mului impuls de a părăsi locul 
unde au fest repartizați. Dar, 
mai devreme sau mai tîrziu, ne
mulțumirea își spune cuvîntul. 
Bunăoară :

Mihai Mihail, promoția 1962 
— a fost repartizaț la Teatrul 
din Galați, unde a jucat, vre
me de șapte ani, numeroase ro
luri principale, și care se află în 
București. în căutarea plină de 
incertitudini a unui nou colec
tiv. »

Ovidiu Schumacher — promo
ția 1965 —, unul dintre cei mai 
dotați actori ai promoției, a ju
cat vreme de cîțiva ani la Tea
trul clin Bacău, într-o perioadă 
în care acesta traversa o lungă 
criză de- concepție șl de reper
toriu. O. S. a părăsit Ba
căul și a acceptat, deocamda
tă. un loc de asistent la I.A.T.C.

Prin Teatrul din Constanța, 
s-au perindat, în anii trecuți, 
Melania Cirjc, Ștefan lordache, 
Șerban Cantacuzino, nume care 
astăzi sînt cunoscute și prețuite, 
dar cărora, la vremea aceea, nu 
li s-a acordat nici o atenție...

Exemplele s-ar putea înmulți. 
Ceea ce se impune cu evidență 
din examinarea lor este faptul 
că, în destule cazuri, hazardul 
pare a îi singura lege ce guver
nează afirmarea și consacrarea 
actorilor. Numeroase teatre (din 
provincie, ca, de altfel, și din 
București) nu-și folosesc în 
chip judicios potențialul crea
tor : conducerile lor uită 
cu bună știință că, în 
momentul în care își aduc în 
colectiv un actor tînăr. obliga
țiile sînt reciproce. Neutilizați 
sau prost distribuiți, nu puțini 
actori tineri se plafonează. Mai 
ales în cazul celor ieșiți de 
pe ' băncile institutului cu o 

modestă, 
, uneori, 

și obtuzi- 
în care 

Repertorii 
în care pre- 
gen Ileidel-

în cazul 
institutului 

pregătire intelectuală 1 
starea se accentuează, 
pînă la semidocție 
tate ' în momentul 
ajung în teatru, 
prost concepute, 
domină titlurile „... ____
bergul de altădată sau Paharul 
cu apă, în montări întîmplă- 
toare, lipsite de exigență artisti
că. turnee „expediate" în care 
cabotinaju! devine un reflex a- 
totstăpînitor, nu fac decît să ac
centueze un trist proces de de
gradare a condiției mesagerilor 
Thaliei...

Firește, nu putem fi de acord 
nici cu mentalitatea unei afir
mări scutită de orice dificultăți, 
cu abandonarea locului ocupat 
într-un teatru pentru că o pe
rioadă lucrurile merg prost în 
acel teatru iar actorul nu se a- 
firmă. Credem că dificultăți de 
natura celor relatate mai îna
inte pot fi înlăturate și cu con
cursul actorului tînăr, dator să 
contribuie la promovarea în 
teatrul unde lucrează a norme
lor și atmosferei favorabile a- 
firmării întregului colectiv ar
tistic al teatrului. Nu putem fi 
de acord, deci, cu fuga din fața 
greutăților, cu părăsirea unu.' 
colectiv atunci cînd el se află 
tn impas. Afirmarea profesio
nală nu este străină, dimpotrivă, 
de angajarea morală în viața 
teatrului, angajare care în
seamnă interes pentru treburile 
teatrului, solidaritate profesio
nală, spirit critic, contribuție la 
îndreptarea defectelor organiza
torice sau de altă natură.

Să nu punem, însă, totul pa 
seama incidentelor survenite, din 
vina i ■ ■" ‘ 
moral de 
dintre actori și teatre Migrația 
actorilor tineri spre Capitală, 
imposibilitatea evoluției lcr fi
rești în unele teatre, au și pri
cini care depășesc această sferă.

Să numim mai întîi, în acord 
cu criticul Valentin Silvestru 
care le dedica recent un comen
tariu amănunțit, anomaliile actu
alei hărți teatrale, poate prea 
extinsă în raport cu nevoile și 
cu posibilitățile reale. In strînsă 
legătură cu aceasta este și re
partiția fatalmente inechitabilă 
a regizorilor buni,'precum și ac
tivitatea lor sporadică și întîm- 
plătoare în teatre, în locul unei 
munci susținute pe o mai mare 
perioadă de timp în cadrul unei 
trupe. Ar fi timpul să ne obiș
nuim cu ideea că regizorul este 
ur. animator, un coordonator al 
unei trupe de a cărei dezvolta
re este răspunzător. Tot în sea
ma regizorului ar trebui să intre 
și activitatea extrascenică, înțe- 
legînd prin aceasta nu 
experimentul de teatru, 
Cesar, dar și un program 
cm al actorului.

De cele mai multe ori.
tatea teatrelor din provincie se 
desfășoară într-un anonimat ra
reori depășit, și atunci la întîm- 
plare. „Un spectacol prost din 
București e recenzat de toată 
presa. Un spectacol bun din pro
vincie e recenzat dc unul—doi 
cronicari dramatici" (Lucian 
Giurchescu). Nu se mai aude ni
mic sau aproape nimic de nume
le unor actori ca Eliza Tozser, 
Constantin Dolian, Cristina Sta- 
mate, Mircea Ăndreescu, Ileana 
Dunăreanu, promisiuni certe în 
momentul absolvirii institutului. 
Situați dintr-o dată pe o pozi
ție inferioară colegilor din Capi
tală. lipsiți de „binefacerile" ra- 
dio-ului și televiziunii, absenți 
din atenția regizorilor de la Buf
tea, actorii sînt mai ușor tentați 
de mirajul Capitalei.'

Și să admitem în fine că, din
colo de toate acestea, mai există 
și acel element nevăzut de care, 
cum zicea un dramaturg, „de
pind într-o măsură uimitoare 
mai toate cele văzute", și care 
se numește climat.

Nu este aici locui și nici mo
mentul să indicăm soluții pen- 
ti u reorganizarea activității tea
trelor. Am avut în vedere doar 
o singură latură a sa — cea a 
valorificării talentelor tinere. 
Dar, cum ne spunea unul din 
interlocutorii noștri. „Nimic mai 
trist decît surplusul de grăsime 
adus de vîrsta pe un trup clădit 
pentru pantomimă, sau decît ri
durile de pe obrazul ingenuei 
care a dus decenii tava, atunci 
cînd ea fusese chemată s-o joace 
pe Julieta. Căci, o recunoaștem 
sau nu, Julieta are 14 ani, și 
cred că fiecare actriță înzestra
tă trebuie să încerce s-o joace 
pe Julieta, nu oricind și nu ori
cum. Nu-i mai rămîne, atunci, 
decît oriunde".

păjțilhr. în contractul 
colaborare artistică

numai
ne- 

de lu-

activi-

ROXANA PANA 
STERE GULEA

i)

de ILIE CONSTANTIN

UNITA TE Șl
CONTINUITA TE

STILISTICĂ
O prezență foarte plăcută în 

poezia noastră din ultimul dece
niu este Alexandru Andrițoiu. 
Tipul său de lirică te derutează 
de la prima vedere din pricina 
sfidării unor vechi prejudecăți : 
intr-adevăr înclinația acestui 
transilvănean este preponderent 
„muntenească". Dacă asemenea 
împărțiri de ordin geografic pot 
fi luate în seamă, ne vom mi
nuna că Andrițoiu, Crișan prin 
naștere, tînjește nu spre arta mai 
greoaie în plan formal a unui 
Blaga, Spre poezia orientată cu 
gravitate și forță pe calea ideilor, 
ci, dimpotrivă, este atras de se
nioriala stăpînire a limbii și mij
loacelor artistice a Iui Arghezi și 
a divinului Mateiu Caragiale.

Ne îngăduim o mică digresiu
ne a memoriei : cu ani în urmă 
mulți dintre colegii noștri aveau 
plăcerea să-1 asculte pe Al. An
drițoiu lansat în lungi tirade en
tuziaste despre „cuvintele potrivi
te" : era de neoprit și știa să ne 
facă și pe noi, ascultătorii, să de
gustăm în mod rafinat asemenea 
miracole de metafore : „toți sfin
ții zugrăviți în tindă / cu acua
relă suferindă". Mai ales suprema 
concentrare din „acuarela sufe
rindă" îl fascina ca un triumf al 
plasticității în exprimarea poetică.

S-ar putea spune.că afinitățile 
acestea, opțiunile printre marii 
poeți ai țării și ai lumii, sînt un 
fapt de conștiință artistică. „Spu
ne-mi cu cine te aduni ca să-ti 
spun cine ești", iată un proverb 
care în planul literar s-ar putea 
traduce : spune-mi ce autori îți 
populează sufletul, ca modele re
cunoscute ori nu, și-ți voi da li
niile directoare ale artei tale (fie 
și numai ca intenții artistice). 
Desigur, se cunosc șl cazuri para
doxale de autori care detestau 
arta unor clasici ori contemporani, 
fiind cu toate astea, adevărate 
„rude" ale celor respinși de ei.

Parcurgînd selecția publicată 
de Al. Andrițoiu în răspîndita 
colecție „cele mai frumoase poe
zii" (Editura tineretului, 1968) am 
încercat mai întîi satisfacția că 
autorul a știut să aleagă din nu
meroasele sale volume acele pie
se care să configureze un profil 
poetic caracterizat prin unitate și 
continuitate stilistică. Mărturisim 
că dintre volumele sale anterioa
re nrețuisein cu deosebire unul, 
apărut în 1963, cu titlul „Conste
lația lirei" : mare ne-a fost în- 
cîntarea să constatăm că în cule
gerea sa de anul trecut Al. An
drițoiu a pus drept coloană 
vertebrală a selecției sale tocmai 
„Constelația lirei". De lăudat este 
și faptul că o reală exigență a 
triat abundenta producție de prin 
ani.

în prefața la această ediție Ion
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tă a fi oprită în loc spre a 
deveni permanență și rațiu
ne a existenței noastre. Este 
tinerețea neiertătoare cu fal
surile, gata să se dăruie a- 
devăratelor valori, tinerețe 
care vibrează în fața desă- 
vîrșirii atît de profund și 
puternic incit faptul poate da 
noi și definitive dimensiuni 
caracterului. S-ar putea spu
ne că tinerețea este și vîrsta 
capodoperelor, cum este și a- 
ceea a întîlnirilor care nu se 
mai uită : prima dragoste, 
prima decepție, primul erou ; 
întîlniți în viață sau în lite
ratură, vii Și aceștia din 
urmă, eroii asemenea cărora 
am vrea să fim la vîrsta cău
tărilor și a opțiunilor.

Discutînd despre educația 
prin cultură, sau mai exact 
despre stimularea, facilitatea 
cunoașterii și pătrunderii va
lorilor culturale, se cuvine 
să precizăm de la început că 
cultura presupune o infinita
te de aspecte, de fapt 
totul, de la artă, la știin
ță și tehnică, de la a dori să 
știi la a ști, de la virtutea 
de a acoperi poezia oriun- 

. de este, la aceea de a con
tribui la o existență poetică, 
elevată. Cultura aduce. ca 
principal rezultat, o modali
tate de existență ; ea începe 
însă totdeauna o dată cu ti
nerețea, cu cunoașterile ei. 
cu ceea ce rămîne din mul
tul parcurs sau văzut. De a- 
ceea au acum, în anii ei, a- 
tît de mare importanță valo
rile definitive, de aceea 
ne-am permis să o numim 
vîrsta capodoperelor, ale a- 
cestor creații ale geniului li
man care își verifică supre
ma lor capacitate de a fi 
prin ceea ce dau, mereu ti
nere în existenta lor secu
lară, tinerelor generații.

Departe de noi gîndul de 
a privi tineretul cu ochi bă- 
trini, departe de a gîndi di
dactic sau de a idealiza si
tuațiile și posibilitățile. Dar 
nu putem uita cu nici un 
chip că el este tineretul u- 
nor ani în care se deschid 
orizonturi noi în evoluția o- 
menirii. Ei văd și nu rămîn

opaci la năzuința către pro
gres și cooperare a marii 
majorități a oamenilor, simt 
forța reprezentată de nobila 
și atît de umana tendință 
către pace și înțelegere între 
popoare. Ei, martorii și e- 
roji împlinirii unor vise mi
lenare ale omenirii, sînt în
dreptățiți să creadă în posi
bilitatea înfăptuirii celorlalte. 
Știm toate acestea, știm că 
este vîrsta la care angajarea 
se impune ca o ardentă ne
cesitate, că e perioada vieții 
în care faptele contempora
neității au ecouri profunde, 
uneori dramatice, mai ales 
cînd violentează conceptul 
de adevăr și pe cel de fru
mos, totdeauna pure, înăl
țate chiar în sfere ideale, ale 
tinereții. Este vîrsta care nu 
acceptă fricile, desfide cal
culele mărunte, e vîrsta 
splendorilor, a ceea ce azi 
ne face să fim cei de mîi- 
ne, mereu frumoși și tineri, 
așa cum ne dorim fiecare, 
iar frumusețea veșnică nu 
este decît cea spirituală și-n 
făurirea ei arta și literatu
ra, ca parte a culturii, 
își au un loc statornic, 
de neînlocuit, datorită dispo
nibilităților general umane 
cărora le răspund, caracteris
tice și din ce în ce mai pro
prii omului modern, tînăr 
sau vîrstnic-

Tinerilor a căror viață spi
rituală începe atît de degra
bă, care dețin un bagaj bo
gat de informații, în pronun
țata nevoie de autenticitate 
caracteristică vremurilor mo
derne, nu le mai ajunge să 
știe „despre ce este vorba", 
pentru că dispun de nenumă
rate posibilități de a ști, în 
condițiile permanentei mul
tiplicări a mijloacelor infor
maționale, plecînd de la ti
par și pînă la cele mai per
fecționate modalități audio
vizuale. Tinerii doresc să va
dă capodopera dacă e în 
marmoră, frescă sau — monu
ment arhitectonic, s-o simtă 
„în carne și oase" cînd este 
dedicată scenei, să se lase 
vrăjiți de perfecțiune esteti
că, prinși în atmosfera aceea 
miraculoasă de care 
conj oară aceste flori 
niului uman.

Este vorba aici de

a

se în- 
ale ge-
accesul

la creațiile de structură ale 
culturii umaniste. Ia operele 
din care ne .alcătuim spiri
tualicește, care ne-au prile
juit nouă și altor generații 
dinaintea noastră adevărate
le revelații ale culturii, ră- 
mînîndu-ne ca valori stator
nice, reale, în ciuda caracte
rului lor inefabil, vii și pline 
de prospețime în ciuda pa
tinei timpului trecut. Tine
retul, mai cu seamă, are ne
voie de valori structurale, 
veșnice prin adevărurile u- 
mane conținute și prin per
fecțiune. Este ceea ce doresc 
mai cu seamă, chiar dacă nu 
toți sînt conștienți de aceasta 
și caută și ceea ce, din feri
cire, în acest domeniu are 
funcție totodată de abecedar 
cît și de suprem tratat, căci 
una din definitivele trăsă
turi ale capodoperei o repre
zintă accesibilitatea și ală-

doperele ? Cînd contestă, ti
neretul o face cu lucrările 
încă nedefinite, nu cu ceea ce 
oamenii, la vremea lor toți 
tineri, au atestat de-a lungul 
a sute de ani. Este, subli
niem, o modalitate și. repe
tăm, nu unica. în procesul 
cunoașterii și formării tine
retului, aceea de a o face cu 
ajutorul valorilor, adică al 
operelor verificate, al certi
tudinilor. Nu pledăm, evident, 
pentru exclusivitate clasicis
tă care ar duce la unilatera
litate, ci pentru valori certe 
de ieri și de azi, convinși 
fiind că tineretul nu acceptă 
compromisurile, că respinge 
hibrizii.

Accesul la capodopere I 
Chestiune aparent complica
tă ; aparent doar, deoarece 
astăzi cea mai mare parte a 
acestora ne sînt accesibile 
Nimic, nici o piedică nu se

MAREA BUCURIE
A INTlLNIRII

turi de ea capacitatea de con
taminare și de elevație. Ca
podopera literâr-artistică se 
relevă pe înțelesul tuturor 
celor care au minimul de ca
pacitate receptivă al omului 
civilizat, evoluat în mod co
respunzător, și-și păstrează 
calitățile peste secole, după 
ce alte secole au atestat-o.

Este o cale, nu unica de
sigur, dar sigur printre cele 
mai importante, prin care 
arta și literatura, sau mai 
larg, cultura, pot ocupa în» 
viața tineretului locul cuve
nit. Ni se va spune că la ti
neret dorința firească de a- 
firmare și de originalitate se 
manifestă și prin contestare 
și oarecare teribilism. Dacă 
e așa, tot tineretului îi este 
proprie nevoia de modele, 
de certitudini și cine să-i 
ofere certitudini pe planurile 
vieții spirituale decît capo-

A

mai află între tînărul dor
nic de a le cunoaște și ge
niul lui Shakespeare, al lui 
Balzac, Tolstoi, Eminescu sau 

. Hemingway, nimic de natură 
materială. Bariera limbii ? 
Aceasta n-ar mai trebui să fie 
nu numai datorită traduce
rilor, ci posibilității celor mai 
mulți de a învăța pentru ei, 
pentru inegalabila bucurie 
de-a avea acces fără mijlo
citor la capodoperă. Nu exis
tă nici o barieră în calea ce
lor ce vor să-i asculte pe 
Beethoven. Haydn, Mozart, 
Bach sau Brahms, pe Wagner 
sau Verdi. Este tocmai ceea 
ce — printre altele — ca
racterizează contemporanei
tatea, dătătoare a celor mai 
largi posibilități de acces di
rect la capodoperă, este ceea 
ce e propriu mai cu seamă 
contemporaneității socialiste, 
în care cultura este cu ade-

vărat un bun al maselor. Nu 
sîntem departe de trecutul 
în care pentru mulți muzica 
era omonimă cu lăutarul sa
tului, cînd sunet de pian nu 
se auzise pe-acolo niciodată. 
Și cît de departe totuși !... 
Apare cu atît mai surprinză
tor faptul că astăzi sînt ti
neri și nu puțini, care-și în
chipuie că muzica e una și 
aceeași cu ceea ce produc 
chitarele electrice și fornăie 
adormit sau răcnește tempe
ramental cite un gurist fără 
voce, lără simț muzical și, 
evident, fără educație, dar 
cu... personalitate. Este o 
luptă în care facilitatea și 
prostul gust sînt, din păcate, 
mai active, mai agresive, iar 
cei care ar trebui să le stă
vilească prin valori, nu prin 
acte administrative sau pro
iecte, n-o fac. Și ar trebui 
s-o facă și nu e greu, atîta 
vreme cît în țara aceasta e- 
xistă, pare-mi-se, vreo 20 
de orchestre simfonice, dintre 
care multe se plîng să n-au 
public. Credem că se pot 
face considerații asemănătoa
re și în legătură cu teatrele 
dramatice, în' număr de ase
menea impresionant, fie că 
este vorba de Capitală sau de 
celelalte orașe. Am reaminti 
necesitatea creării „reperto
riului permanent", adică al 
pieselor de valoare, am zice 
de structură, pe care tinerii, 
școlari ai vieții, le-ar putea 
frecventa stagiune după sta
giune, o dată cu fiecare nouă 
generație sau serie, care ră- 
mîne ciuntită în formația sa 
dacă nu-i cunoaște pe Oedip 
și Antigona, pe „Maitre Pa- 
thelin", pe Hamlet — și 
Hamlet cu extraordinară în
dărătnicie nu se joacă de ani 
și ani de zile, pe Romeo, Ju- 
lieta, Richard al III-lea, pe 
Harpagon, Tartuffe sau Don 
Juan, pe Don Rodrigue, pe 
Andromaca, pe Figaro. pe 
Karl Moor, pe Luise Miller, 
pe Hernani sau Ruy Bias, pe 
Ităzvan. ce Anca, pe Nil, pe 
Satin sau pe Verșinin, pe 
Ștefan, Cărăbăț sau Luca

Arbore și încă pe atîția și 
atîția alții. N-au teatrele ce 
juca ? Au, slavă domnului. 
N-au pentru cine ? Pentru 
această splendidă tinerețe do
ritoare de cultură care, fi
resc, în acest domeniu, al ca
podoperelor, așteaptă să fie 
îndrumată și vrea să 1 se a- 
rate și să i se dea tot ceea 
ce e mai bun. Permiteți-ne 
să nu credem că tocmai ge
nerațiile de azi, după ce zeci 
și sute au făcut-o, nu sînt 
impresionate pînă la a reți
ne și a cita vorbele spuse de 
Rodrigue, Gontelui de Gor- 
mas : „Je suis jeun, il est 
vrai, mais aux âmes bien 
năes, la valeur n’attend pas 
le nombre des anees",... său 
în a nu reține motive ale u- 
nor concerte celebre sau 
simfonii. Nu credem, prea 
isînt frumoase și prea au fost 
revelatoare și definitive pen
tru cei care le-au cunoscut, 
dar sîntem siguri că nu fa
cem destul pentru ca ele să 
ajungă la toate sufletele.

Rămîn capodoperele artelor 
plastice. Mai dificil de cunos
cut in original, dar nu im
posibil, ținînd seama că în 
raport cu ele sîntem oricînd 
tineri. Lăsînd gluma de-o 
parte, la noi chiar, în mu
zeele noastre, se află nu pu
ține asemenea valori. Le 
cunoaștem oare ? în țara 
noastră există splendori ale 
artei vechi românești, mă
năstiri ca Voroneț, Sucevița, 
Vatra Moldoviței, capodopere 
de valoare universală și cîte 
altele.

Am fi recunoscători 
teii tineretului" dacă ____
da posibilitatea ca în pagini
le sale să încercăm a-i a- 
trage pe cititorii săi către a- 
semenea valori, mai întîi că
tre cele aflate în țara noas
tră, apoi peste hotare. Am 
fi fericiți să trezim pentru 
ele interesul, deoarece nu ne 
îndoim de marea bucurie pe 
care o vor încerca toți cei 
cîștigațî să le cunoască di
rect. Marea bucurie a întîl- 
nirii cu „capodopera".

„Scîn- 
ne-ar

NOTA REDACȚIEI
Răspunsul nostru se află conținut în însăși apariția acestei „Pre

fețe la o încercare". Care, odată intrată în rotativă, devine pur 
fi simplu Prefață, în vreme ce „încercarea" devine promisiune.

Negoițescu, sigur ca întotdeauna 
în gust, spune lucrurilor pe nu
me atunci cînd afirmă că Andri1 
țoiu : „nu se sfiește a împreuna 
banalul cu prețiosul, sigur pa 
sensibilitatea-i autentică".

Intr-adevăr, lexicul său e foar
te căutat, cu adieri dinspre biblio
tecă (foarte eclectică) : nu spune 
mirosind ci „amirosind", nu 
„buciiră-mă" ci „îmbucură-mă" 
etc., acele prefixe părîndu-i că a- 
duc o nuanță nouă. O nesfîrșită 
panoplie de arme lirice orientale 
îl transformă adesea într-un poet 
pe'rsan de peste veac (ca pe Bo- 
iintineanu ori Alecsandri, odinioa
ră). Obsesia culturii eline, a evu
lui mediu occidental și a renaș
terii italiene, necontenitele referir 
la civilizația populară românească 
și la vechile noastre'monumentț 
de cultură, iată cîteva trăsătur 
caracteristice ale poeticei lui An
drițoiu. Am putea spune că sim
țirea acestui autor nu este direc
tă ci mediată : el nu rămîne ma 
niciodată singur cu obiectul ci î 
vede necontenit în relație. „Ce; 
mai frumoasă lună e în lac", iati 
o limpede poetică a sa, urmați 
cu fidelitate și, mai ales, cu au 
tenticitate. Și, ca să fim și ma 
expliciți, obiectul este văzut nt 
în orice fel de relație ci în uni 
de ordin livresc : toamna este, în 
tr-un faimos vers al său, „ma 
galbenă ca palia de la Orăștie". 
iubita este zugrăvită „ca-ntr-< 
prerafaelită I stîngăcie de pictu 
ră“, fîntîna este „oarbă ca Ho 
jner". Nimeni n-a privit în zes 
trea de cultură a secolelor romă 
nești cu mai multă inspirație pro 
prie : „Calofilii / cu steme ș 
paftale, cu păsări și zambile, // c 
tristă luminare v-a înstelat ci 
seu / pe-a literelor floare cu-nco 
lăciri frumoase, / în punctii 
ca un strigăt uitat de Dumne 
zeu. / pus după fraze scumpe ș 
zodii firoscoase ? („Cărți vechi' 
p. 98).

Ca un adevărat poet, Al. An 
drițoiu știe că în ceea ce alț 
pot vedea la el drept slăbiciun 
stă, de fapt, forța sa, și o spun 
răspicat : „Iubesc epigonia accs 
tor moșteniri / și aura prin car 
mă-ncumet la vorbire, / căci as 
cultîndu-i limba cu-alese împle 
tiri, / sînt patriei tulpină de sprri 
și cinstire". „Epigonia" aceasf 
conștientă nu-i totuna cu epige 
nismul ci este recunoașterea apai 
tenenței la o familie spirituală.

Intr-o antologie ideală ar tre 
bui cuprinsă, printre alte poez. 
ale Iui Al. Andrițoiu, una în cat 
inspirația sa este foarte bine ser 
vită de toate mijloacele atristic 
(pe care el le stăpînește cum pi 
țini la noi) : e vorba de „Romar 
tica". Aici totul îi reușește, pin 
cînd și excesele de ordin forma 
Un umor superior scaldă ainint 
rea vremurilor cînd : „dansa In 
Picul carioca / la balurile popi 
lare“ și „Stînd în dumbravă 1 
strimtoarea / unde-au avut îr 
frîngeri turcii, / le amintea priv 
ghetoarea / de Amelita Gallicun 
/ Lingă bunic, bunica tristă 
desfoliase margareta, / și se vis 
mereu artistă / de cinema ca Ga 
bo Greta". Un verb pretențios <. 
„desfoliase" e folosit aici cum n 
se poate mai nimerit, și stă ir 
castrat în vers fixat de o mină nt 
spus de fină. Ce păcat că, di 
discutabile necesități de rotunj 
me, Andrițoiu nu oprește „Rc 
mantica" la strofa următoare 
„Bunicii mei sînt suvenire, / înc. 
mă tem să-i strig pe nume / c 
mina de poet subțire / le spulbt 
urma prin albume", ci se baza 
dează într-un distih total plat 
„Ei nu mai sînt 1 Se duse voga 
acelor vremuri visătoare" etc.

Există și un alt Al. Andrițoi 
decît cel pe care am încerci 
să-1 definim pînă acum. Uni 
care nu se rupe de matca sa <' 
se continuă altfel, mai interior 
zat, mai grav, renunțînd la unei 
„grații" ce-i vin foarte bine, cui 
am mai spus. în „Reverie", d 
pildă, celălalt Andrițoiu se reve 
lează cu pregnanță : „Zvîcnin 
fereastra mi se limpezi" (...) „V*  
bra în jur ceva melodios, / urabl 
prin toate o mișcare lină / O 
biectele dublate de lumină / a 
veau, ca fructa, seva de prinos, 
căci era totul sfînt și de prisos*  

într-un superb distih final în 
suși poetul intuiește o nouă cal 
de gravitate, pentru sine : „Și î 
oglindă mă priveam, cu dor, 
parcă privindu-mă în viitor". Sin 
tem tentați să credem că acest 
este drumul pe care Al. Andrițoii 
se va apropia de imaginea s 
viitoare. Confirmări avem și îi 
alte poeme, ca într-o fluidă „Eu’ 
ritmie" : „Iată, azi, prin min< 
cum luna trece / ca pe-un ce 
fluid ce, plecînd revine / Sîng< 
am de aur și-n el petrece / sete; 
de tine". Important este că evolu 
ția acestui poet a fost și va con-, 
tinua să fie organică, personali 
și, în felul acesta, exemplară.
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PERSONALITĂȚI DESPRE^

Anchetă internațională de CAROL ROMAN

MIRCEA MALIȚA
Mircea Malița s-a 

născut la Oradea la 
2(1, februarie 1927. 
Urmează studiile li
ceale în mai multe 
orașe ardelene : Ora
dea, Făgăraș, Beiuș, 
pe care le termină la 
liceul „Gh. Lazăr" 
din București. își 
continuă pregătirea 
universitară urmind 
cursurile facultăților 
de științe și filozofie 
din București, deve
nind licențiat în ma
tematici. De la ter
minarea facultății 
activează în cadrul 
corpului universitar 
predînd la Facultatea 
de matematici.

între 1950—1955 a 
fost director al Bi
bliotecii Academiei 
R.S. România. în 1956 
a intrat în diplomație 
fuhcționînd consilier 
la Misiunea Română 
pe lingă O.N.U. (1956 
—1960) și a participat 
la sesiunile Adunării 
Generale (1956—1969). 
Din 1962 este adjunct 
al ministrului aface
rilor externe.

în ultimii ani s-a 
preocupat și a apro
fundat o seamă de 
probleme teoretice 
ale relațiilor dintre 
state. în prezent, se 
ocupă de teoria rela
țiilor internaționale.

ținînd conferințe pe 
această temă în țară 
și străinătate. Este 
secretar general al 
Asociației pentru 
Drept Internațional 
și Relații Internațio
nale.

Publicist remarca
bil, Mircea Malița 
colaborează regulat 
în paginile revistelor.

în ultimii ani de 
sub pana sa au fost 
încredințate tiparului 
o seamă de lucrări 
cu precădere eseisti
ce ce denotă erudiție, 
dezvoltat spirit cri
tic, simț științific de 
observație, un larg 
suflu umanist. Prin
tre lucrările sale apă
rute se află „Pagini 
din trecutul diploma
ției românești" (1966) 
în colaborare, „Re
pere" (1968), „Sfinxul" 
(1969) „Programarea 
pătratică" (1968) în 
colaborare. Sub tipar 
se află o seamă de 
lucrări ale căror tit
luri denotă perime
trul larg al preocu
părilor sale : „Di
plomația, școli și in
stituții", „Cronica a- 
nului 2000“, „Intro
ducere matematică la 
știința organizării".

TOADER NINA, profesoară, Școala generală din 
com, Vîlcele, Buzău : „Am fost înștiințată că la con
siliul popular al comunei noastre s-a primit un te
lefon clin partea dumneavoastră p'in care mi-ați ce
rut să vă scriu despre felul în care se prezintă ele
vul Dinică Valeriu în urma vizitelor făcute de dum
neavoastră și de noi.

Fiind tratat aproape cu indiferență de către tatăl 
său, cred că a rămas impresionat și totodată mulțu
mit că a fost înconjurat de oameni care s-au inte
resat de el și care au fost preocupați de suferința 
lui. Intre timp l-am vizitat pe Valeriu de mai multe 
ori împreună cu copiii, colegii lui de clasă, cu tova
rășul director al școlii și alți tovarăși profesori. Știin- 
du-l o fire sensibilă și foarte receptivă la ce se pe
trece în jurul său, am evitat discuțiile care l-ar pune 
pe gînduri și l-ar indispune. Am căutat să discut cu 
el despre școală, despre colegii lui, despre întâmplări 
petrecute în timpul cînd venea și el la școală. Am 
observat că îi place să-și amintească despre aceste 
lucruri, că îi dă satisfacția că poate să participe la 
aceste discuții, la fel ca și la școală. Copiii au fost 
cit se poate de apropiați în discuțiile lor și au dat 
dovadă că știu să fie buni colegi atunci cînd tre
buie. L-au antrenat. în discuții, povestindu-i toate 
întâmplările din fiecare zi de școală, cu note bune și 
rele, cu întâmplări școlărești; au cîntăt împreună cu 
muzicuța și, in general, i-au creat o bună dispoziție. 
In continuare voi antrena elevii clasei lui să-l vizi
teze mereu, pentru că în aceste clipe grele discu
țiile purtate de ei sînt de un real folos, îl scot din 
sfera gîndurilor triste și-i dau siguranța că nu e 
singur. Desigur că despre evoluția bolii nu ne pu
tem pronunța în nici, un fel. Cred că medicii de la 
spitalul „Grigore Alexandrescu" v-au informat des
pre felul în care va evolua boala. Mi-am propus ca 
în continuare să-l vizitez pe Valeriu cit mai des po
sibil pentru că în aceste clipe o mîngîiere, un cuvînt 
bun, o discuție veselă contribuie la ridicarea moralu
lui său zdruncinat și-l ajută să treacă mai ușor peste 
aceste clipe.

P. S. Vă anunț că pînă acum copilul n-a primit 
nici tm medicament pentru tratament din partea 
Buzăului.-Am făcut această mențiune pentru că Va
leriu mi-a spus: „în ziar scria că o să-mi trimită 
medicamente, dar n-am primit nimic pînă acum".

la unul, cînd la. celălalt. Dar mai mult îmi plăcea să 
spun că am totuși mamă și tată. Fiecare în parte, 
și mama și tata, îmi dădeau sfaturi. Dar am trecut 
și aici peste momente dificile. Eram pus deseori în 
situația de a mă simți obligat să părăsesc pe unul 
sau pe celălalt, influențat fiind de una din părți, 
că nu am ce căuta dincolo, sub pretext că el sau 
ca este vinovat. Știți care a fost răspunsul meu ? 
Nu. Nu pot. In primul rînd că îmi place să-i știu 
lingă mine pe amîndoi (cel puțin cu gîndul), iar în 
al doilea rînd, eu ca copilul dumneavoastră nu am 
voie să-mi judec părintele. Fiecare este obligat să se 
învîrtă în universul pe care îl creează, luînd ca 
prima temelie ceea ce a găsit. Copiii vor lua de la 
părinți ce e bun, iar greșelile lor vor fi o cale 
pierdută pe care nu va merge nimeni".

Scrisoarea acelui tată a- 
nonim a mișcat pe mulți 
cititori și se pare că vom 
putea înfiripa chiar o dis
cuție pe tema relațiilor 
dintre părinți și copii, ve
che de cînd lumea, nouă 
întotdeauna.

Frumos și pilduitor e- 
xemplul dumneavoastră și 
nu mă pot abține să nu 
laud delicatețea și buna- 
cuviință de care ați dat 
dovadă în relațiile ci pă
rinții despărțiti. Voi în
drăzni totuși să nu fin ală-

vor explica în fața copiilor 
pentru faptele lor. Nu văd 
nimic grav în faptul că 
părinții se vor scuza în 
fața copiilor pentru un 
schimb necuviincios de 
cuvinte, pentru un gest 
pripit și nedelicat. Ches
tiunea devine jalnică din 
clipa în care Dărinții comit 
asemenea fapte îneît pri
virea sinceră și stupefiată 
a copiilor îi deranjează și-i 
scoate din sărite. Tragic 
este atunci cînd copiii nu 
mai au motive ca să-și sti-

chinuiește din ce în ce mai mult. Acum e pensio
nar și l s-a prescris din nou să intre în sanato
riu, însă el refuză, medicul are o atitudine ca să zic 
așa neutră, a spus să-l lămurim noi să intre în sa
natoriu. Insă noi dacă spunem așa ceva zice că vrem 
să intre în spităl. ca să scăpăm de el. Nu îmi pot 
da seama cum medicul admite să stea acasă cu fa
milia cînd chiar dinsul a spus că tata e foarte bol
nav și că boala e contagioasă. Bea mereu Și toată 
ziua e amețit, lucrează și acum, cu toate că e bol
nav. Iar acum vine partea cea mai grea. Cred că 
prin viu grai n-aș avea curajul să vă spun, însă în 
scris e mai ușor. Tata crede că mama are un „a- 
mant“, ceea ce nu e adevărat, am fost convinsă și 
m-am convins: e t/n.lucru la auzul căruia mama a 
rămas nemișcată, s-a uitat fix la tata, iar pe urmă 
ochii i s-au împăienjenit și ne-a privit pe fiecare pe 
rînd ca să citească în ochii noștri dacă credem sau 
nu. Și bineînțeles noi n-am crezut niciodată ce ne-a 
spus tata. Asta l-a înfuriat foarte rău, ne înjură și 
ne adresează cuvinte- foarte urîte. Toate acestea nu 
le știe nimeni, pentru că tata se ferește de străini, 
să nu afle nimeni. Acum sîntem acasă numai trei, 
sora cea mare e la școală. Situația e din ce în ce 
mai grea, nu mai putem suporta așa ceva, mai ales 
că eu și sora mea cea mai mică avem nevoie de 
liniște sufletească acum, cînd sîntem în preajma unor 
examene hotărîtoare. Vă spun despre mine care am 
foarte mult de învățat, învăț pînă seara foarte târ
ziu, deoarece sînt obligată să aud și ce spune tata. 
Tata spune că nu ne mai ajută să mergem mai de
parte și de aceea visul meu de a deveni profesoară 
de istorie s-a năruit cu totul, însă mama mi-a spus

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

DE CE „STUPEFACȚIA 
SOCIOLOGIEI"?

de MIRCEA MALIȚA

Vă rog să primiți mulțu
mirile noastre pentru gri
ja pe care î-o dovediți lui 
Valeriu, dumneavoastră și 
elevii clasei. Sîntem în
durerați de vestea că bol
navul nu a primit nici pînă 
acum medicamentele pro
mise de către Direcția sa
nitară județeană Buzău. 
Am luat chiar acum legă
tura telefonică cu respecti
va instituție și ni s-a pro

mis din nou că se va tri
mite de urgență un medic 
cti medicamentația necesa
ră în ajutorul lui Valeriu. 
Vă rog -să ne mai scrieți.

MARIA RADUCANU, 
profesoară, Liceul Petrila, 
Petroșani: Nlulțumindu-vă 
pentru caldele cuvinte de 
încurajare pe care mi le 
transmiteți, public mai jos 
rindurile adresate lui Va
leriu Dinică :

De la OM la OM
turi de dumneavoastră a- 
tunci cînd spuneți că co
piii nu au voie să-și jude
ce părinții. Eu cred că 
părinții nu-și vor leza nici
odată autoritatea dacă se

de ION BĂIEȘU

meze Dărinții și despărțirea 
sufletească se petrece de
finitiv. Atunci, orice fel de 
sfaturi, precepte și inter
dicții nu mai au nici o 
valoare.

Nu este nici o îndoială că tineretul și-a în
scris problemele pe lista preocupărilor de natu
ră socială ale țărilor, la loc de frunte, foarte 
sus. Fenomenul e limpede. Are explicații demo
grafice : acum douăzeci de ani în populațiile de
cimate de război tineretul nu avea ponderea de 
astăzi. Nici peste douăzeci de ani nu va avea 
o greutate specifică atît de mare din cauza ex
pansiunii omenirii nu numai pe linia natalită
ții, ci și a longevității. Pentru moment sînt sta
te în care mai bine de jumătate din populație 
intră în categoria „tineret". în al doilea rînd 
s-a produs o accelerare a maturizării biologice. 
Unii invocă în acest sens efectele nutriției. Nu 
sînt neglijabile nici consecințele schimbării me
diului informațional vizual care bombardează 
tineretul cu o cantitate de cunoștințe superioare 
oricărui nivel de informații dobîndit în era cu- 
vîntului scris. în sl'îrșit este gradul ridicat de 
participare la treburile sociale și politice. Fac
torii de mai sus acționează peste tot în lume 
și e normal să aibă incidențe similare.

Cu toate acestea, îndeosebi în țările occiden
tale au apărut pe fondul ponddrii crescute a ti
neretului cîteva simotome cărora sociologii nu 
le dau de capăt. Oboseala, dezgustul, refuzul 
obligațiilor elementare inclusiv școlare, consti
tuirea în mici formațiuni gregare asociale, ne
garea semnelor exterioare ale civilizației de la 
igienă pînă la ultimul convenționalism, și în 
sfîrșit gesturi ce neagă și instinctul de conser
vare cum ar fi intoxicarea cu stupefiante produc 
perplexitatea sociologilor.

„Crizele internaționale, îmi mărturisea un 
cunoscut din Occident, ni le explicăm și le în
țelegem. Mai grav decit orice conflict ni se pare 
atitudinea tineretului nostru. Nimeni nu ne spu
ne de ce se poartă astfel. Intre generații a exis
tat întotdeauna o ușoară discontinuitate. Aceas
ta este, însă, o prăpastie de mari proporții".

Ani auzit de asemenea că în euforia coborîrii 
omului în lună, cineva și-a pus întrebarea dacă 
metodele care au îngăduit o victorie tehnică a- 
tît de mare, nu sînt in măsură să fie aplicate 
și la rezolvarea problemei tineretului.

O asemenea problemă există în tot occidentul. 
La început a reformat gusturile în muzică și 
vestimente. De la beatnici s-a trecut la hipies. 
Aceștia revizuiesc în mod drastic atitudinile so
ciale față de faptele de bază ale vieții în socie
tate, iubire, familie, educație, și utilități pe scara 
valorilor. Axiologia lor e alta, dacă există. Co
lonii de tineri pot fi văzuți despuiați la soara 
în grotele insulelor egeene și înghețați de frig 
la poalele Himalaiei.

Nu am împărtășit niciodată „stupefacția so
ciologiei". Dar nici nu am încercat să expun co
erent o explicație. îndrăznesc să o fac în cîteva 
rînduri, răspunzînd anchetei de față.

Marea anxietate a tineretului apusean nu 
este produsul colateral al acelei bune stări, care 
definește „societatea afluență". Nici nu este mu
tația biologică care anunță dezastre iminente în 
specia umană. Cînd ne apropiem de al treilea 
factor deseori citat și care este suprasolicitarea 
tineretului de către mediile de informație (re
viste, cinema, televiziune) începem să ne a- 
propiem de sursa explicației. Dar nu volumul 
acestei informații înmiite în raport cu trecutul 
este prilej de dezintegrare mintală, căci omul 
este apt, după ultimele cercetări să înregistreze 
și mai multe semnale din lumea exterioară. Tra
gedia începe cînd această informație conține con
tradicții ireductibile. Omul în virstă nu reac
ționează nici pe departe la contradicția logică. 
El o dizolvă ușor într-un sistem mai general și 
uneori sceptic. O minte tînără este literalmente 
zguduită de fapte ce nu se pot concilia.

Iată cîteva contradicții, ce impresionează ecra
nul proaspăt al unui tînăr, în măsură propor
țională cu pătratul volumului de informații ce 
le cuprinde : 1. Risipă — mizerie. Resurse 
imense de bogăție coexistînd cu precaritatea 
vieții de toate zilele a unor pături. Reflectarea 
contradicției pe plan internațional prin decala
jul între țări bogate și sărace. 2. Triumf știin
țific — arme de distrugere în masă. Nici o altă 
generație nu s-a născut sub semnul posibilității 
stingerii speciei umane. în fața acestei perspec
tive, proclamarea victoriilor științei par o sini
stră farsă. Era atomică a creat suspiciune față 
de realizările tehnologiei. Există teamă de cal
culatoare și mai ales de cercetările actuale în 
biologie sau studiul creierului. 3. Bucuriile vieții 
— moartea în termen scurt. Conflict profund 
între dorința de a gusta din plin ceea ce astăzi 
viața oferă (cunoștințe, orizont universal, posi
bilitate de mișcare și comunicare, proiecte atră
gătoare) și mobilizarea intr-un conflict ca cel

din Vietnam, cu sfirșitul in mlaștină fără nici 
o explicație plauzibilă. 4. învățămînț scolastic 
— școala vieții. Tinerii își trag cunoștințele pe 
calea empirică, din discuțiile cu adulții și prin 
conectarea la sistemul lor de informații. Pro
gramele școlare cu reminiscențele lor scolastice 
par niște constrîngeri ridicule și inutile. 5. Con
venții vechi — realități noi. Toatt instituțiile se 
adaptează încet. Ritmul prefacerilor a luat azi 
omenirea prin surprindere. Este cunoscută ten
dința tineretului de a întreba de ce ?. pină a- 
junge la adevărurile prime. Ei bine, explicațiile 
ce tin de natura convențioijplă a multor acte 
în relațiile între oameni nu mai rezistă în ochii 
exigenți ai tinerei generații.

Toate contradicțiile de mai sus (am enumerat 
cele ce rezultă dintr-o conversație cu un tînăr 
din occident) împiedică formularea unui 6biec- 
tiv rațional, zădărnicesc trasarea unei perspec
tive și fac ca viitorul să apară opac și impene
trabil. Constatările nu le însoțesc de obișnuita 
condamnare, căci dedesubtul tuturor manifestă
rilor anarhice se dezvăluie un neobișnuit val de 
bunătate, neviolență, și în general lipsă de vicii, 
O mare aspirație spre umanitate răzbate în ciuda 
incapacității de a o formula cu claritate.

La acest punct al argumentării noastre se B 
ivește întrebarea dacă noile curente sint un fe
nomen local sau universal ?

Chiar dacă recunoaștem că unele trăsături ale 
problematicii tineretului sînt larg răspîndite, nu 
putem accepta teza că anxietatea sa se răspin- 
dește indiferent de națiune și dincolo de situa
țiile ei specifice. în statele tinere, îndeobște în 
curs de dezvoltare, apelul luptei pentru conser
varea independenței și a dezvoltării economice 
răsună cu aceeași intensitate cu care cauza lup
tei ănticoloniale își exercita atracția in trecutul 
apropiat și pînă în zilele noastre. Desigur o 
problematică a tineretului algerian, bunăoară, 
există, dar ar fi absurd să o putem enunța in B 
sensul hipismului care chiar in occident este I 
departe de a fi generalizat. Iată de ce credem | 
că în ciuda circulației largi a unor trăsături la fi 
modă, atitudinile de bază ale dezorientării tine- B 
retului în statele capitaliste nu sînt exportabile. B 

în țările socialiste, ritmul înalt al industria
lizării și dezvoltării economice, accesul tinere
tului Ia perfecționare și specializare, perspecti
va utilității muncii sale sînt dimensiuni speci
fice care fac ca problema tineretului să se enunțe 
altfel.

Să luăm de exemplu situația tineretului din 
țara noastră. Valența sa de impetuozitate este 
pe deplin satisfăcută de o dezvoltare al cărui U 
ritm face ea România să ajungă în scurt timp 
la nivelul pe care cu un ritm antebelic l-ar fi 
atins prin anul 2035. El nu poate fi dezamăgit 
de o civilizație, cara este în curs de a fi desă
vârșită și care este definită pe baze de armonie 
cu cerințele de umanism socialist. Nu găsesc ni
mic mai mobilizator ca ideea de a schimba pei
sajul țării noastre într-un peisaj industrial, de 
a ridica Ia viață modernă satul ce a stat îm
pietrit secole și care acum se trezește. în acest 
proces unealta, mașina și instrumentul mecanic 
și electronic, eminamente pașnice, sînt aliate și 
prietene și nu ascund primejdia alienării. Nu 
întotdeauna societatea oferă cadru de împlinire 
a unei dăruiri generoase, cheia de explicație a 
unei personalități. Acum, cînd prilejul se oferă 
în toate capitolele de înnoire ale societății noas
tre, tineretul iși găsește rațiunea de a-și cana
liza energiile spre idealuri bine conturate pe 
intervalul lung al unei existențe.

O asemenea atitudine nu cere neapărat so
brietate protestantă. Cunoașterea funcționează 
mai bine la temperatura ridicată a entuziasmu
lui, Iar acesta la rîndul său este întreținut optim 
în condiții de voioșie, agilitate, dezbateri libere, 
sport și antren colectiv.

Tineretul de la noi, ea și în alta țări, mani
festă un Interes deosebit pentru problemele in
ternaționale. Am distins de atîtea ori clocotul 
indignării împotriva ruperii arbitrare a păcii, 
agresiune, exercitarea abuzivă a foiței, ca și 
speranța că rațiunea va triumfa, matură, în do
menii în care statele s-ati mișcat instinctual și 
primar. Aceasta a doua coincidentă între ceea ce 
o minte tînără intuiește prin vocație, cu poli
tica deliberată a statului nostru de a promova 
depășirea impasurilor din viața internațională 
este încă o circumstanță de încurajare a unei 
orientări pozitive și constructive a tineretului 
nostru.

Tineretul lumii își împărtășește deci o mare 
parte- din teze, dar nu coincide în reacție și nu 
fraternizează în oboseală și decepții. Ceea ce 
nu micșorează imensa sa dorință do a comunica 
și coopera în sensul marilor vocații generoase 
pe o planetă din ce în ce mai mică.

„Dragă Valeriu, puțina-mi experiență m-a învățat 
să privesc întotdeauna dincolo de orice val puternic 
adus în calea mea de aprigul destin. Vei învinge, Va
leriu 1 In primul rînd pentru că nu ești singur pe 
lumea asta. Pe urmă, se pare că ești un băiat inteli
gent, viața te-a învățat să-fi pătrunzi sensul. Iubești 
școala si asta înseamnă enorm de mult pentru tine. 
Vei fi vindecat, sînt sigură, iar dacă destinul a fost 
pecetluit prin atitudinea nemiloasă a tatălui tău, nu 
uita că există atîtea și atîtea meserii pe cate le 
vei putea practica și tu. Pe un elev al meu care fu
sese operat de splină l-am îndreptat spre mecanica 
fină și radiofonie, iar acum e fericit. Știu că în a- 
ceastă luptă ai mare nevoie de a/utor material șt mai 
ales de căldură sufletească. Personal am încredere 
deplină în frații tăi, în tovarășa dirigintă a ta și în 
colegii tăi de clasă. Mă înscriu și eu pe lista priete
nilor tăi adevărați. Scrie-mi și te voi ajuta cu 
ce pot".

CEORCE P., Moreni: „Permiteți-mi să vă pun și 
eu o întrebare: oare de ce mecanismul acesta uman 
prezintă atîtea diferențieri de caracter, făcînd atât de 
complexă și de dificilă psihologia omului ? Să nu 
credeți cumva că încerc să fac filozofie sau psiho
logie în această scrisoare, dar la aceste întrebări vîr- 
sta mea 'medie vrea să le afle un răspuns. Mă nu
mesc George P. Citind in rubrica dumnea
voastră necazurile unui „tată anonim", cît și păre
rea dumneavoastră personală, cu îngăduința dum
neavoastră, îmi permit ca în cîteva 'înduri să vă 
scriu nu părerea mea personală, ci o mică poveste 
a copilăriei mele. Sînt sigur că din această mărturi
sire copiii acelui tată anonim care a fost obligat de 
împrejurări să vă scrie- dumneavoastră, vor afla cîte 
ceva util. La vîrsta de nouă ani m-am văzut dus în 
fața instanței (cu numele, bineînțeles) caie trebuia 
să hotărască care din cei trei copii vor rămîne ma
mei si care vor pleca cu tata. Cum frații mei erau 
mai mici, ei au rămas cu mama, iar eu cu tata. 
Dar cum tata se purta ca un aventurier, plăcîndu-i 
să cutreiere, țara, am fost reținut de către una dintre 
bunici, mama tatălui. De altfel, acestei bunici îi 
datorez totul. Faptul că am avut totuși o copilărie 
lipsită de griji, am învățat, o meserie și am teșit cu 
capul sus să înfrunt viața, toate aceste lucruri le 
datorez ei, avînd pentru dînsa o nețărmurită stimă. 
Mă veți întreba : dar părinții ? Părinții ce au făcut 
pentru tine ? Aș putea să vă răspund scurt: nimic. 
Nimic din punctul de vedere al ajutorului material. 
Dar nu este chiar așa ușor. Veți vedea în continua
re cum argumentez eu acest lucru. Locuim cu toții în 
aceeași localitate,- dar la adrese diferite. In scurtul 
meu timp liber îmi vizitam părinții, mergînd cînd

A. OLARU, București: „Consider incalificabile 
manifestările jignitoare ale fiilor acelui tată anonim. 
Am întâlnit, din nefericire, și eu cazuri de totală 
lipsă de respect față de părinți, mai ales la acei co
pii care după ce au trecut de 14 ani ajung să le 
spună părinților „babaci", „bătrini", să-i jignească, 
să se creadă mai deștepți decit cei care i-au crescut.

Profit de această ocazie Și aș vrea să mă adre
sez prin intermediul rubricii dumneavoastră tineri
lor din orașul Tecuci cu o rugăminte. Există în 
acest oraș un tînăr care are doar 18 ani, dar care a 
ajuns într-o anumită stare de decepție și disperare 
din cauza conduitei sale pe care nu poate Să Și-o 
înfrîneze. Omul acesta a umblat mult prin diverse 
orașe și a învățat multe lucruri urîte de la tot fe
lul de oameni fără căpătâi. Anul acesta i-a murit 
tatăl. Bătrînul îl iubea mult și înainte de a muri i-a 
vorbit fiului despre maică-sa, despre faptul că el n-a 
avut nici o satisfacție în familie, ceea ce l-a făcut 
pe băi'at să înceapă să-și disprețuiască mama. In luna 
septembrie băiatul acesta a plecat din nou de-a- 
casă și s-a angajat la Brașov, apoi la Bod, dar pînă 
la urmă a fost adus cu miliția înapoi la Tecuci, 
unde are domiciliu forțat. Omul acesta are nevoie 
de ajutorul unui colectiv, de ajutorul unui om în 
care să aibă încredere. Mi-a spus că vrea să înve
țe, dar nu are cine să-l ajute, să-i dea un sfat. Cei 
care vor să-l ajute și să fie alături de el îl găsesc 
in Tecuci, strada Văleni nr. 18, iar numele lui este 
Marin. Eu l-aș fi ajutat, dar sini prea departe, lo
cuiesc în București".

M. S., Alba : „Sînt o tînără de 17 ani, mai multe 
amănunte despre mine nu pot să vă dau și acest 
lucru îl veți desprinde din cele ce vor urma. Citesc 
cu regularitate rubrica „De la om la om" și sînt 
foarte impresionată de modul în care răspundeți ce
lor ce vă solicită ajutorul. M-a impresionat foarte 
mult cazul copilului Valeriu Dinică din județul Bu
zău, a cărui scrisoare m-a decis să vă cer sfatul. 
Sîntem patru frați: trei fete și un băiat. Cea mai 
mare este de 20 de ani și e la o școală tehnică 
de doi ani, apoi sînt eu care frecventez liceul, în 
ultimul an, apoi cea mai mică dintre fete, în clasa 
a opta și băiatul, de zece ani. Situația noastră a ajuns 
foarte grea, deoarece tata se poartă foarte urît cu 
noi și cu mama. Seară de seară ne ține „discursuri" 
în care folosește cele mai josnice și mai vulgare cu
vinte ce le-am auzit vreodată, ne înjură, iar pe mama 
vrea s-o bată ; cred că o făcea de mult dacă nu 
eram noi acasă. Tata a fost bolnav de TBC și, de 
fapt, și acum e bolnav, a stat mult timp într-un sa
natoriu, iar de astă vară, de cînd a venit acasă, ne

să învăț ca să pot intra în facultate, că mă susține 
dînsa, face tot posibilul. Mă închid în cameră să 
nu mai aud ce spune tată, însă el strigă așa de tare 
că nu mai înțeleg nimic din ce citesc,nu mai pot 
învăța, mă gîndesc numai la asta. Uneori stau și mă 
gîndesc, mai bine-zis visez fericirea pe care nu o 
am, iar pe urmă, cînd nlă trezesc din visare, plîng. 
Așa cum plîng și acum cînd vă scriu această scri
soare. Sînt foarte, foarte demoralizată,. nu mai cred 
în nimic, am nevoie de cineva care să-mi reînvie în
crederea în viață, cineva care să-mi dea un sfat, 
care să mă îndrume. E firesc să mă întrebați în 
ce mod am acționat, cum m-am manifestat (față ds 
tot ce spune tata. Am încercat dă-i arăt ce vorbește, 
însă întotdeauna se răstea la mine, gata să mă bată, 
îmi poruncește să mă izolez în altă cameră, îmi a- 
dresează niște cuvinte atât de josnice îneît în scris 
mă sfiesc să le spun, l-am spus mamei să ne des
părțim, mama e de acord, însă n-avem bani ca să 
plătim și apoi tata nu vrea să se despartă. Pînă a- 
cum, în fiecare an am fost premiantă, însă acum 
nu-mi pot închipui deloc cum am să trec aceste două 
examene în fața cărora mă aflu, tot timpul mă gin- 
desc la noi și la mama, cîțe îndură și cum, .face lo
trii numai ca noi să putem învăța, ne cumpără cărți 
de care avem nevoie pe ascuns de tata, pentru că 
tata nu ne dă voie să dăm banii pe cărți. Ambii 
părinți sînt muncitori, mama lucrează ca femeie de 
serviciu și ca să vă puteți da seama cît dorește de 
mult să putem învăța, stă seara târziu după ce se 
culcă tata și mă ascultă la istorie, îmi pune între
bări, facem recapitulare. In acele momente e așa de 
frumos, așa de minunat incit cînd mă trezesc am 
impresia că a fost un vis care aș vrea să nu se mai 
termine niciodată. Asta îmi dă foarte mult curaj și 
mă ajută să învăț. Insă dimineața sînt foarfe obosi
tă, mama la fel, ea nu spune, dar eu văd totul. Chiar 
acum tata mi-a poruncit să nu - ies să mă vadă, a 
spus că nu mă mai crește și nu mai trimite băni pen
tru întreținerea surorii mele care e la. școală. , Vă 
rog foarte mult, too. Băiești, ajutați-mă într-un fel, 
nu mai pot suporta situația în care mă aflu și nu 
știu ce să fac, mama e tot mai slabă,, iar ceilalți doi 
frați plîng mereu, deși încerc să-i jac să nu se mai 
gîndească. însă nu reușesc. Mă gîndesc la fratele 
mai mic de zece ani care aude, toate trivialitățile 
rostite în casă și care vine plîngînd la mine și mă 
strînge în brațe. Încerc să mă stăpînesc însă nu mai 
pot și izbucnesc în plîns. Vă rog din tot sufletul 
faceți ceva, dați-mi un sfat".

Mă abțin să mai comen
tez în vreun fel scrisoarea 
dumneavoastră în care se 
spun atîtea grozăvii în- 
cremenitoare. Cred că nu 
există o altă soluție de a 
vă salva pe dumneavoas
tră, mama și frații decit să 
vă adresați organelor sani
tare locale, celor judicia

re și, mai ales, autorității 
tutelare de ne lingă Con
siliul popular, cerîndu-le 
să vă ajute. Aceasta este 
singura soluție. Apelați la 
ea fără întîrziere. Va rog 
să-mi mai scrieți. Aștept 
vești, cu dorința fierbinte 
de a fi vești bune.

Două caricaturi de
CORNEL TABACU
...Și nu puteam să apar în 

fața logodnicului mereu cu 
aceeași rochie.

— Și ți-ai făcut mai multei3
— Aș, am schimbat logod

nicul.

— Vorbiți în somn ?
— In somnul meu nu. In 

al altora.
— Cum adică ?
— Sînt conferențiar!

Dialoguri în de ION HOBANA

,,Ei au descoperit de asemenea două stele mai mici sau sateliți 
care se învîrtesc în jurul lui Marte. Cel mai apropiat se află la 
o distanță egală cu trei diametâe ale lui Marte de centrul planetei, 
iar cel mat îndepărtat, la o distanță de cinci diametre. Primul sa
telit are o mișcare de rotație de zece ore, iar al doilea de douăzeci 
și una de ore și jumătate. Astfel, pătratele epocilor lor periodice 
cresc aproximativ în aceeași proporție cu cuburile distanțelor de 
la centrul lui Marte, ceea ce dovedește, indiscutabil, că ele sînt 
guvernate de aceeași lege a gravitației care influențează celelalte 
corpuri cerești"-

— Exact. O progresie infirma
tă, de altfel, de descoperirile 
ulterioare. Astăzi știm că Jupi
ter are 12 sateliți, iar Saturn 
— 10. Dar pentru Swift, ca și 
pentru Voltaire, raționamentul 
lui Kepler se întemeia pe date 
la acei moment incontestabile.

— Trebuie să vă mărturisesc 
că întrebarea mea inițială era un 
artificiu menit să declanșeze

Gulliver și Lu
Reluăm astăzi explorarea Mu ■ 

zeului nostru Imaginar. Obiec
tul discuției: un pasaj din Călă
toriile lui Gulliver. Interlocutor, 
Ion Corvin Sîngeorzan, direc
torul Observatorului Astrono
mie Popular din București.

— Istoria astronomiei consem
nează, la capitolul închinat sa
teliților lui Marte, numele des
coperitorului, Asaph Hali și ri
nul descoperirii, 1877. Existența 
sateliților pare să fi fost cunos
cută, însă, cu mult înainte. Ea 
este menționată în micul roman 
Micromegas al lui Voltaire, apă

rut în 1752, și, mai devreme 
încă, în capodopera lui Jona
than Swift, Călătoriile lui Gulli
ver care a văzut lumina tiparu
lui în 1726. Care ar putea să fie 
explicația acestor mențiuni a- 
nacronice ?

— înaintea lui Voltaire și 
a lui Swift, in secolul al XVII- 
Ica Kepler, formulase următorul 
raționament: „Dacă Pămintui 
are un satelit, Jupiter patru și 
Saturn opt, Marte trebuie să 
aibă doi".

— După cît se pare, e o pro
gresie geometrică: 1,2, 4, 8...

discuția. Cunoșteam și eu „pro
gresia" kepleriană și o conside
ram o explicație satisfăcătoare în 
legătură cu menționarea exis
tenței sateliților. Pasajul din Că
lătoriile lui Gulliver nu se re
zumă însă doar la atît.

— Willy Ley, cunoscut specia
list în astronomie și astronauti- 
că, scrie în cartea sa, „Observa
torii Cerului" » : „Faptul uimitor 
care a fost deseori discutat nu 
constă in aceea că Swift vorbeș
te despre două Luni ale Iui Mar
te, (căci. în această privință au 
ex.istat precedente) ci în aceea



TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Re
publicii Liban, CHARLES HELOU, următoarea telegramă :

PRIMIRE IA PREțEDINTEEE 
KIIIUIUI »[ Mini, 

ION GHEORGHE MARRER

Cu prilejul sărbătorii naționale a Libanului, am deosebi
ta plăcere să vă adresez, Excelență, în numele poporului ro
mân și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune 
urări de fericire personală și prosperitate pentru poporul 
libanez.

Îmi exprim speranța că relațiile româno-libaneze se vor 
dezvolta continuu în interesul reciproc și al păcii in lume.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România. Ion Gheorghe 
Maurer, a primit vineri dimi
neața delegația Conferinței Fe
derale a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugo
slavia, condusă de Liubcio, 
Arsov, vicepreședinte al Confe
rinței Federale, care, la invi
tația Consiliului Național al 

rugbiul’ii

în 
are în 

cunoscut, 
Demian

vor 
de 
aspectul 

excepția lui 
Wusek, în locul cărora 

evolua Daraban și Gh.

Rapid — Progresul (feminin) ; 
duminică — sala Floreasca, fi
rele 9.30 . I.E.F.S. - Crisul 
Oradea (feminin) . orele 11 : 
Dinamo — Rapid (masculin) : 
orele 12,30 ; Steaua — Politeh
nica Galați (masculin).

MERIDIAN Primul meci din cupa F. I. R- A

a

PROGRAM COMPET1TIONAL

Cluj

1
1
1
1

X
1
1
1

X
1

X
X
X

• FOTBAL : Cea de-a XIII-a 
etapă a campionatului diviziei 
A, programează o singură par
tidă în Capitală ; Dinamo — 
C.F.R. Cluj. Ea va avea loc pe 
stadionul din șos. Ștefan cel 
Mare și va începe la orele 
14,30. fiind precedată de meciul 
„juventiștilor“.

I

I
prezenta 

mîine

• BASCHET • In prima cate
gorie a țării, programul etapei 
de astăzi și de mîine arată ast
fel : sîmbătă — sala Giulești, 
orele 18 : Politehnica — A.S.A. 
Cluj (feminin) : orele 19,30 :

• RUGBY : Mîine, duminică, 
pe terenul din Parcul Copilu
lui, începînd de la orele 14,30, 
prima partidă oficială a Cupei 
F.I.R.A. : România — Ceho
slovacia.

„U“ Cluj — Rapid
Steagul roșu — „U“ Craiova
Farul — Steaua
Dinamo Bacău -- Jiul
U.T. Arad — F.C. Argeș
Politehnica — A.S.A. Tg. M. 
Petrolul — Grisul
Dinamo Buc. — C.F.R. 
Genoa — Reggma
Mantova — Catanzaro 
Monza — Pisa
Perugia — Catania

PRONOSTICUL NOSTRU 
pentru concursul Pronosport

nr. 47 (23 noiembrie 1969)

Arezzo — Varese

Distanțele față de centrul planetei (în diametre)
Swift Valorile reale

1,365
3,430

Phobos
Deimos

3
5

Perioadele de revoluție 
Swift Valorile reale

Phobos 
Deimos

10 h
21 h 30 m

7h39m
39hl8m

ui le lui Marte

Frontului Unității Socialiste, 
face o vizită pentru schimb de 
experiență în țara noastră.

La primire, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, tovă
rășeasca. a participat Vasile 
Potop, secretar al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

A fost de față Iso Njegovan. 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

avut loc convorbiri oficiale între 
ministrul Cornel Burtică, și mi
nistrul Nikolai Patolicev.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

La invitația Ministerului învă- 
țamîntului, a sosit vineri în Ca
pitală prof. dr. Ivan T. Tolev, 
prorector al Institutului de me
dicină și farmacie din Plovdiv.

Timp de două săptămîni, oas
petele bulgar va vizita institute 
de medicină și farmacie, spitale 
și clinici din București și din alte 
centre universitare.

ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA
Mîine, duminică, începînd de 

la orele 14,30, terenul din Par
cul Copilului va găzdui prima 
partidă oficială contînd pentru 
ediția 1969-1970 a Cupei F.I.R.A. 
Inaugurată cu . cîțiva ani in 
urmă și cîștigată la ultimn ei 
ediție de echipa României, care 
a învins in meciul decisiv de 
anul trecut Franța cu 15—14 
tradiționala competiție întru 
nește cele ma» bune echipe re 
prezentative din Europa con
tinentală, constituind astfel un 
prețios mijloc de stimulare și 
întrecere între țările partici
pante. Astfel. în turneul final 
de 4 echipe se vor întîlni de 
data aceasta reprezentativele 
Franței, României. Italiei și 
Cehoslovaciei Țara noastră va 
susține, în ordine, meciuri eu 
Cehoslovacia, apoi cu Franța, 
la 14 decembrie la Tarbes 
(Franța) și în sfîrșit în Iun» 
martie a anului viitor ultimul 
joc contra Italei. probabil la 
Roma.

Meciul de mîine cu Cehoslo-

o comparație între valorile lui 
Swift, șj cele reale. In acest 
scop, am întocmit două tabele:

noanelor severe ale comunicări
lor științifice.

— E o ipoteză seducătoare — 
dar numai atit.

— De acord. Să trecem, a- 
tunci. le perioadele de revoluție.

— Nici aici diferențele nu sint

strigătoare la cer. De altfel, ceea 
ce mi se pare deosebit de impor
tant este că, dincolo de necon- 
cordanțele semnalate, coordona
tele swiftiene ale celor doi sa
teliți sînt coerente.

— Adică?
— Așa cum precizează scrii

torul insuși, ele se înscriu în 
sfera de acțiune a cunoscutei 
legi a lui Kepler: pătratele pe
rioadelor de revoluție planeta
re sînt proporționale cu cuburile 
semiaxelor mari ale orbitelor.

— Sînt nevoit să vă cer lă
muriri suplimentare, în numele

• O corespondență sosită zi
lele acestea din Franța vestește 
că Academia de Arte Frumoase 
din Paris a atribuit, premiul 
„Bernier", de istoria artei, lu
crării „Istoria artelor plastice 
în România".

• Sub titlul „Caiete de geo
grafie pentru clasele a V-a și a 
VI-a“, în Editura didactică și 
pedagogică au apărut noi tipă
rituri Axate pe probleme cu
prinse in programa de specia
litate și cuprinzînd schițe cu 
caracter aplicativ, ele sînt utile 
școlarilor atît în fixarea cu
noștințelor teoretice, cît și în 
formarea unor deprinderi de lu
cru cu harta, de localizare spa
țială a unor obiecte și fenomene 
geografice.

O piesă a lui Bertolt Brecht, 
, puțin cunoscută publicului româ
nesc, intitulată „Dispariția lui 
Galv Gay“ sau „Un om egal uri 
om“, și care aparține perioadei de 
tinerețe a scriitorului, a fost pre
zentată vineri seara, în premieră, 
la Teatrul de Comedie. Versiunea 
românească a piesei este datora-

vacia va conta, desigur, pentru 
clasament, dar în același timp 
va oferi un bun prilej de ve
rificare și pregătire pentru a- 
propiata confruntare, și deci
sivă credem noi, cu puternica 
reprezentativă 
francez.

Formația pe care antrenorii 
noștri o 
partida 
general 
cu 
Și 
vor 
Nica. De asemenea, pe postul 
de mijlocaș la deschidere se 
va prezenta dinamovistul Nico- 
lescu ce va trebui să confirme 
în această partidă creditul cp 
urmează a i se acorda pentru 
partida cu Franța. Reținem, de 
asemenea, apariția, în același 
scop. a stiloului Drăgulescu. 
dar regretăm absența tinerilor 
Fugigi și Marinescu, pe deplin 
verificați în dificilul meci con
tra Franței B. Va arbitra 
francezul D. Filiatre. (D. M.).

• VOLEI : Divizia A. în Ca
pitală sînt programate urmă
toarele partide : sala Progresul, 
orele 8,30 : Progresul — Penici
lina Iași (feminin) : orele 9,30 : 
Progresul — Unirea Tricolor 
(masculin) ; orele 10 : Rapid — 
Politehnica Galați (masculin) : 
orele 11,30 Rapid — Voința 
Miercurea Ciuc (feminin) ; Sala 
Dinamo, orele 8,30 : Dinamo — 
Ceahlăul Piatra Neamț (femi
nin) : orele 9,30 : Medicina 
I.E.F.S. (feminin).

• ••••••••••
meu și al cititorilor mai puțin 
familiarizați cu formulele meca
nicii cerești.

— Să incercăm, atunci, o de
monstrație aplicativă .. Pe baza 
acestor coordonate, masa plane
tei Marte poate fi calculată cu 
o aproximație acceptabilă: 
0,082 din masa Pămintului, față 
dc valoarea reală 0,168. Bineîn
țeles, acceptfnd ideea substitu
irii incidentale a razei prin di
ametru și operînd rectificarea 
cuvenită!

— Am stabilit, deci, că coordo
natele swiftiene sînt destul de 
apropiate de cele reale și că sînt 
coerente Să fie vorba de o sim
plă coincidență ?

— Văd că vreți să ne întoar
cem la ipoteza „descoperirii 
fortuite".

— La sugestia lui Swift însuși, 
care spune despre astronomii 
din Laputa : ..Ei își petrec cea 
mai mare parte a vieții cerce- 

tind corpurile cerești cu ajuto
rul unor lunete ce le întrec cu 
mult pe ale noastre. Căci deși 
cele mai mari telescoape ale lor 
r.u sînt mai lungi de trei picioa
re, totuși, ele măresc mult mai 
mult decît telescoapele noastre 
de o sută de yarzi și arată ste
lele cu o mai mare claritate".

— Credeți, adică în existența 
unui instrument optic capabil 
de performanțe superioare celor 
înregistrate în acea epocă ?
.— E și aceasta o ipoteză... Ar 

fi existat însă condiții pentru o 
observație fericită? 

tă Marianei Șora și lui Mircea 
Șeptilici.

în Capitală au început vineri 
dimineața lucrările Conferinței 
naționale de psihiatrie, orga
nizată de Uniunea Societăților 
de Științe Medicale. Participă 
academicieni, profesori, cerce
tători, specialiști din întreaga 
țară, precum și oaspeți sosiți 
din 17 țări ale lumii.

ADMITEREA LA DOCTORAT
Intre 15 și 30 ianuarie 

1970 va avea loc admiterea 
la doctorat pentru anul 
universitar 1969 1970. în
scrierile Se fac intre 15 și 
30 decembrie a.c., la insti
tuțiile de invățămînt su
perior și la institutele și 
centrele de cercetare ale 
Academiei Republicii So
cialiste România și Acade
miei de Științe Medicale, la 
care este organizat doctora
tul. Cei interesați pot primi 
Ia aceste instituții informa
ții privind condițiile de ad
mitere, specialitățile la care 
se organizează, disciplina de 
admitere la fiecare speciali
tate, tematica disciplinei, 
data ținerii examenului sau 
colocviului.

(Urmare din pag. 1) 

consiliului de conducere al coo
perativei agricole, după încheie
rea recoltatului la porumb și 
la sfecla de zahăr, și-au conti
nuat activitatea, asigurînd trans
portul și distribuirea îngrășămin- 
‘«lor.

Cîmpul grupează. în aceste zile, 
numai pe tractoriști și ici colo, pe 
cei care deservesc atelajele cu 
care se transportă îngrășămintele. 
Timpul s-a răcit, ziua s-a scurtat. 
Orele bune de lucru sînt folosite 
la maximum, nu numai la Ge
meni și Dîrvari. La Aurora, fia- 
na, Grincea, Prisăceana, Pirstol, 
Gruia, Gîrla Mare, Salcia, se ară 
ultimele suprafețe. Și, aproape 
peste tot îi întîlnim pe tineri pre
zent! acolo unde se pregătește 
viitoarea recoltă. La Oprișor, Ma- 
r'n Prodan, secretarul comitetului 
comunal U.T.C, vorbindu-ne dc 
contribuția tinerilor în această 
campanie, ne conduce la parcul 
de furaje, unde șirele de fînuri și 
coceni, alături de silozurile bine 
executate, e o rezervă ce asigură 
hrana pentru cei puțin doi ani 
pentru efectivele de animale 
proprietate obștească. Aici e în
corporată și munca celor 300 de 
uteciști care au lucrat zi și noap
te la recoltare , transportarea și 
depozitarea acestei mari cantități.

— Am strins fir cu fir, tot ceea 
ce se putea aduna. Anul trecut, 
în cumpăna iernii am rămas fără 
furaje. Am pățit o dată și am în
vățat să prețuim orice resursă. A- 
cum. obiectivul muncii noastre, a 
tinerilor din cooperativă, e fertili
zarea solului. Peste 100 de ate
laje transportă gunoi de grajd și 
îngrășămintele minerale.

•— în situația de la direcția a- 
gricolă, am intervenit noi. coo
perativa dv. trece printre unită
țile rămase în urmă cu arătura.

— Dacă judecăm după pro
cente, 55 la sută înseamnă pu
țin. Dar cum aceste procente în
fățișează peste 1 200 de hectare 
arate în condiții de secetă, să a-

(Urmare din pag. I) 

nu obsesia de a avea în fată o 
hîrtie ne îndemna să insistăm. 
Poate că existenta programului 
nu făcea decît să ne deruteze 
trimițîndu-ne la acțiuni fantomă, 
sau să ne îndemne să acceptăm 
ușor diferitele motive invocate la 
rubrica „nerealizat". Poate I Așa, 
am abordat discuția pe viu și 
răspunsurile ne-au sosit, în cele 
din urmă, pe șleau :

— Nici nu m-a solicitat ni
meni, nici nu m-a îndrumat ni
meni. De aceea n-am făcut nici 
programul de activități, nici al
tele. Munca U.T.C. a fost rezu
mată la o singură persoană. Co
mitetul U.T.C., format din S 
persoane, nu mă ajută.

S-a pronunțat în cursul discu
ției expresia „munca U.T.C. a 
fost neglijată". A neglija presu
pune că ai făcut totuși ceva și ai 
trecut peste alte lucruri. Terenul 
nedefrișat în cazul de față este 
însă, atît de mare îneît termenul 
său complementar, „realizările", 
sînt într-adevăr de neglijat. Ea 
conține marele adevăr deși nu-1 
exprimă decît în parte. Deoarece 
în cazul de față neglijențele sînt 
la adresa unor probleme cu deo
sebită influentă asupra mersului 
normal al treburilor în între
prindere.

PĂDUREA NEVĂZUTA 
DIN CAUZA COPACILOR

Este fabrica din Cîmpulung 
locul unde intervenția organizați
ei U.T.C. să-și permită amînări 
incredibile ca cele de mai sus ? 
Să derulăm împreună cîteva as
pecte. întreprinderea și-a recru
tat aproape în întregime perso
nalul din mediul neindustrial. Din 
capul locului apar două direcții 
precis mațeate de acțiune : dis
ciplinarea industrială a salariați- 
lor direct productivi (începînd cu 
inocularea normelor elementare 
de conduită în incinta fabricii, 
cu asimilarea urgentă a tehnicii 
securității muncii) și calificarea, 
respectiv perfectionarea profesio
nală.

precim totuși efortul tractoriști
lor ! Au lucrat mereu cu un sin
gur brăzdar. Oricît ar fi fost de 
îndemînatici, de harnici, nu pu
teau face mai mult. Noi am dis
cutat de cîteva ori situația arătu
rilor. Comitetul U.T.C. le-a cerut 
celor aproape 30 de tractoriști ti
neri să intensifice ritmul. Consi
liul de conducere al cooperativei 
a rezolvat orice problemă legată 
de aprovizionarea cu carburanți 
și fiare de plug ascuțite. Mai 
mult nu a fost posibil să se reali
zeze. Abia acum, dună ploaie, 
sîntem siguri că ritmul va fi a- 
cela pe care îl doream. (Tn cele 
două zile ce au urmat discuției 
noastre, la Oprișor au fost arate 
peste 200 de hectare — cît în 

LA
ARAT!
întreaga săptămînă ce a precedat 
ploaie — n.a., ceea ce înseamnă 
că la această unitate se lucrează 
cu mult interes).

Zilele acestea coincid cu pe
rioada de vîrf a executării arătu
rilor de toamnă. Surprinde faptul 
că nu în puține locuri rezultatele 
sînt departe de a reflecta posibi
litățile. Și cum le-ar putea re
flecta, de pildă, la Breznița, cînd 
în ultimele 10 zile nu s-a arat 
nici un hectar, tractoarele fiind 
deplasate, din dispoziția condu
cerii I.M.A. Șimian, la zeci de ki
lometri pentru a „sprijini" pe cei 
rămași în urmă, iar cîteva trac
toare demontate așteaptă zile în 
șir piese de schimb ! Sau la Iz

— Cartea a apărut în 1726. Iar 
ultima mare opoziție Pămînt — 
Marte avusese loc in 1719. Cro
nologic vorbind... Dar de ce a 
trebuit să treacă 150 de ani pînă 
la, să zicem a doua descoperire 
a sateliților ?

— Poate că instrumentul folo
sit era unic și tăinuirea, sau dis
pariția lui accidentală...

— Greu de crezut. De altfel, 
în timpul marii opoziții din 1862, 
Asaph Hali dispunea de un te
lescop superior celui din 1877 și 
Marte se afla mai aproape de 
Păniînt. Iar in ajunul observației 
decisive, telescoape mai mari 
n-au descoperit nimic.

— Văd că furnizați argumente 
pentru o ipoteză și mai îndrăz
neață. formulată de cunoscutul 
astronom R.S. Richardson, în 
1954: Phobos și Deimos sînt cor
puri artificiale, lansate în ziua 
descoperirii lor de către Hali.

— Astrofizicianul I. S. Șklov- 
ski a adus noi argumente în 
sprijinul acestei ipoteze susți- 
nînd că sateliții se apropie în
cet de suprafața planetei. Or, 
dacă ar fi existat dintotdeauna, 
ar fi atins de mult solul marți
an. Este o opinie impărtășită 
de exobiologul Frank Salisbury.

— Și de dumneavoastră ?
— Toată problema ar merita 

un studiu special, pe care nu 
l-am întreprins, Admițînd însă, 
ca ipoteză de lucru, originea ar
tificială a sateliților și lansarea 
lor în ziua observației hotărî- 
toare a lui Hali, se ridică o în
trebare care nu mai ține de as
tronomie, ci de logica elemen

— Eu cred că nu există pro
blemă în care organizația noastră 
U.T.C. să nu aibă ceva de fă
cut în a ne sprijini, mărturisește 
tov. ing. Traian Lucuța. Există 
atîtea greutăți, începînd de la fo
losirea timpului de lucru, de la 
mînuirea sculelor, la întreținerea 
mașinilor, la stăpînirea lor. Sînt 
tineri, uteciști, absolvenți de 
școală profesională. Ei ar putea 
fi folosiți drept veritabili profe
sori pentru colegii lor.

Am reprodus în extenso decla
rația tovarășului director pentru 
că ea ni se pare a exprima ca
drul în care cei însărcinați cu 
coordonarea muncii în organiza
ția U.T.C. ar fi trebuit să zbur
de, existînd condiții dintre cele 
mai favorabile pentru a culege 
fără întîrziere roadele.

CUM VĂ
INTEGRAT!?

Am crezut la început că inter
locutorul nostru, tovarășul Necul
ce, nu cunoaște aceste probleme. 
Prezent la discuția lărgită din 
cabinetul tovarășului director 
ne-a arătat însă că este pe fază 
cu ceea ce frămîntă fabrica, con
ducerea ei. Mai mult chiar. Con- 
statînd că despre împliniri se 
poate spune atît de puțin, am 
procedat la folosirea optativului : 
ce ar putea să facă organizația 
U.T.C. ? Și răspunsul a venit 
clar, invidios de sistematic : a) 
să fie învățat tînărul să-și orga
nizeze locul de muncă; b) la 
noi se lucrează în acord și de a- 
aceea este cu atît mai necesar ca 
tinerii să cunoască normele de 
producție ; c) să insistăm pentru 
întărirea disciplinei.

Ne oprim, aici cu reproducerea 
discuției. După cum observați, 
maistrul Aurel Neculce știe bine 

vorul Bîrzei, unde deși arăturile 
de toamnă au fost executate doar 
pe 30 de hectare, cele 12 trac
toare, după cum ne spune se
cretarul comitetului comuna] de 
partid, Constantin Gică, stau de 
11 zile la sediul secției, obosite 
parcă după executarea însămîn* * 
țărilor. La Crăguiești, unde trac
toarele fac tot felul de transpor
turi, iar în cîmp n-au mai tras 
o brazdă din perioada însămîn- 
țatului ! Și, asemănător, la Vrata, 
Tîmna, Ilovăț, Șișești, Ciorobo- 
reni, Corlățel, Hinlova ?

La invitația ministrului co
merțului exterior. Corne] Bur
tică. vineri dimineața a sosit 
m Capitală ministrul comerțu
lui exterior al Uniunii Sovieti
ce. Nikolai Patolicev. Oaspete
le este Însoțit de consilieri și 
experți.

★
Cu același avion s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la 
Moscova. ministrul Cornel 
Burtică, care a participat la 
lucrările Comisiei permanente 
a C.A E.R. pentru comerț exte
rior.

★
>.- în cursul după-amiezii, la Mi

nisterul Comerțului Exterior au

• La Zagreb au început 
campionatele balcanice de 
scrimă. La floretă masculin 
victoria a revenit campionului 
olimpic Ionel Drîmbă, care în 
turneul final a totalizat 5 vic
torii. Pe locurile următoare 
s-au clasat Ursovlci (România) 
— 4 victorii și Malcev (Bulga
ria) — 2 victorii. Titlul de 
campion balcanic în proba de 
sabie a fost cîștigat de spor
tivul bulgar Spiridonov cu 4 
victorii, urmat de Octavian 
Vintilă (România), Dan Irimi* 
ciuc (România) și Atanasov 
(Bulgaria) — toți au cîte 3 vic
torii.

Proba individuală de spadă 
din cadrul campionatelor bal
canice de scrimă, ce se des
fășoară la Zagreb, a fost cîș
tigată de sportivul român An
ton Pongraț.
• Potrivit știrilor transmise 

de agențiile internaționale de 
presă, federația de fotbal din 
Grecia intenționează să orga
nizeze în vara anului viitor un 
turneu de consolare pentru 
echipele care nu s-au califi
cat în turneul final al cam
pionatului mondial din Mexic. 
Pe de altă parte, președintele 
federației din Grecia, George 
Dedes, a anunțat că la 3 de
cembrie va avea loc la Atena 
o reuniune. în cadrul căreia se 
va discuta reluarea campio
natului balcanic de fotbal 
interțări.
• Celebrul portar spanio! de 

fotbal Ricardo Zamora a fost 
internat în stare gravă ’a un 
spital din Barcelona.

că ficțiunea să se apropie atit 
de. mult de realitate", (s. n.)

— Tocmai voiam să vă propun

Ce observație puteți face pe 
ma. ginea lor 1

— In ceea ce privește distan
tele. mă întreb dacă Swift nu a 
confundat diametrul cu raza e- 
cuatorială a planetei, unitatea 
de măsură folosită de Obicei in 

astfel de calcule astronomice...
— Și care ar fi consecința?
— Valorile swiftiene 3 și 5 ar 

corespunde valorilor reale 2,73 
și, respectiv, 6,86. Aproximația 
ar fi deci, și mai mică, iar fap
tul și mai „uimitor", după ex
presia lui Ley.

— Pornind, probabil, de la a- 
ceastă constatare, unii comenta
tori consideră că e vorba de o 
„confuzie" premeditată, cu 
scopul de a păstra secretul unei 
descoperiri fortuite, care nu a 
putut fi verificată potrivit ca-

— Cum explicați rămînerile în 
urmă la arături, care la nivelul 
județului înseamnă aproape 
20 000 de hectare, l-am întrebat 
pe tovarășul Constantin Bulugiu, 
directorul direcției agricole jude
țene.

— I.narările din această toam
nă s-au suprapus. Tractoarele au 
fost suprasolicitate. Defecțiunile 
s-au ținut șir, iar reparațiile în 
multe secții s-au executat cu în
tîrziere. N-am avut suficiente 
piese de schimb, ne-au lipsit 
foarte multi tractoriști.

— Da, dar nici tractoarele a- 
flate în stare bună nu au fost 
judicios folosite. In județ am în- 
tîlnit numeroase astfel de cazuri.

— Am luat o măsură să lichi
dăm rămînerile în urmă. La 1 de
cembrie vom încheia aratul.

Reținem această dată cu ob
servația că e necesară conjuga
rea eforturilor tuturor factorilor 
pentru ca să fie respectată. Orice 
întîrziere e de natură să reducă 
producțiile în anul viitor. Defi
ciențele de organizare a muncii 
se cer grabnic înlăturate. Aceste 
importante lucrări să se execute 
la cei mai înalți indici calitativi, 
asigurîndu-se astfel premise te
meinice viitoarei recolte. Organi
zațiile U.T.C. din comunele cu 
rămîneri în urmă la arături au 
datoria să mobilizeze toți tinerii 
a căror prezență în aceste zile pe 
ogoare înseamnă un aport sub
stanțial la buna reușită a campa
niei.

tară: despre ce „stele mai mici" 
vorbește Swift?

— Vă răspund tot cu o ipoteză 
de lucru: despre altele, care au 
dispărut între timp.

— Pentru a nu ne încurca la 
numărătoare?

— Vă înțeleg rezerva și scep
ticismul, devreme ce am pătruns 
pe un tărîm atît de alunecos. 
Să ne lăsăm însă o clipă în voia 
unei fantezii raționale.’ „Sateli
ții' lui Swift" ar fi putut dispare 
din cauze naturale, prăbușin- 
du-se pe suprafața planetei, așa 
cum se va întîmpla cu Phobos 
și Deimos, potrivit lui Șklovski, 
sau ciocnindu-se cu corpurile 
meteorice gigantice ale căror 
urme crateriforme ne-au fost 
revelate în anii aceștia... în a- 
cest caz, diferențele dintre va
lorile swiftiene și cele de as
tăzi s-ar datora nu unor erori 
de calcul, ci orbitelor diferite 
ale celor două cupluri de sate
liți.

— Ceea ce este, mai curînd, 
ideea unei lucrări științifico- 
fantastice.

— Așa cum călătoria „de la 
Pămînt la Lună" și „împrejurul 
Lunii" era o idee științifico-fan- 
tastică, acum un secol.

— Evident. Dar nu orice anti
cipație se confirmă.

— Tocmai de aceea, vă propun 
o înțelegere solemnă: să reluăm 
discuția, în momentul în care 
solii Pămintului vor constata 
la fața locului adevărul despre 
sateliții lui Marte.

— De acord.
*) Editura tineretului, 1968. 

care sînt cerințele bunului mers 
al producției. Numai că același 
om, ca secretar al comitetului 
U.T.C., n-a mișcat un deget pen
tru a-și aduce aportul, prin me
canismul ce-1 are la îndemînă'— 
activul U.T.C. — la înfăptuirea 
lor.

Ne amintim cuvintele tovară
șului director referitor la munci
torii din fabrică.

— Avem avantajul de a lucra 
totuși ou oameni care vor să facă 
treabă. Dar nu știu. Trebuie deci 
să-i învățăm, folosind toate mij
loacele pe care le avem.

Este, într-adevăr, un mare a- 
vantaj. Cunoscut și de tovarășul 
Aurel Neculce și de ceilalți 
membri ai comitetului, de ceilalți 
tineri maiștri. Ei știu la fel de 
bine că numărul mediu scriptic 

este depășit (116 Ia sută), că de 
la începutul anului s-au înregis
trat pînă la data documentării 
noastre 526 om/zile absențe ne
motivate. Mai era necesar să vină 
cineva din afară să „solicite", „să 
îndrumede vreme ce pădurea 
de probleme se află sub proprii 
ochi ? Am reținut că cei aleși în 
organele de conducere ale U.T.C. 
din fabrică, inclusiv secretarul, 
sînt apreciați. bine cotati pe li
nie profesională. Să înțelegem că 
este vorba de rea credință în în
deplinirea sarcinilor obștești ce 
le revin ?

Șl TOTUȘI CE RĂMÎNE 
DE FĂCUT?

Așa cum spuneam, fabrica de 
mobilă traversează un reviriment 
în drum spre momentul intrării în 
parametrii proiectați. Organizația

„DRAGĂ NUȚI"
(Urmare din pag. I)

angajez la „Pionierul", dar iar 
a venit tata, iar m-a luat înapoi, 
iar certuri, pînă cînd, în tine, 
m-am întors la vocația mea — 
metropola. Am intrat, așa cum 
ți-am spus, la „Dîmbovița", ur- 
mîțid sâ fac liceul la seral. Asta 
era prin septembrie. Cîștigam 
binișor. Maj aveam ceva bani 
și de-acasă. Colegii de muncă 
mă simpatizau, știi doar... S-a 
întîmplat însă că tni-am pierdut 
Buletinul și am primit 10 zile 
învoire, să mă întorc în sat, 
să-mi dea altul nou. L-am luat, 
m-am întors... Atunci te-am cu
noscut și pe tine, ții minte ?.. 
Ce frumoase au fost întîlnirile 
noastre — ce vorbe, ce îmbră
țișări, ce filme vedeam (sau nu 
vedeam) împreună !... La 15 sep
tembrie trebuia să mă întorc la 
lucru. Dar eram încă obosit. 
M-am dus să-mi văd foștii co
legi de la „profesională". 
M-am întîlnit cu Ștefan Viorel
— ți-am povestit eu despre el, 
dar nu tot, Mi-a spus că între 
timp făcuse închisoare — nu 
mult, cîteva luni, primise un an, 
dar i-au eliberat înainte, condi
țional. în seara aceea, cînd am 
rugat-o pe gazdă să-l primească 
și pe el la mine, mi-a spus tot ce 
făcuse. N-aș face așa ceva pen
tru nimic în lume ! am ripostat 
eu. Mi se făcuse dor de fabrică. 
Dar Viorel nu stătea deloc rău 
cu banii, . și mai avea și niște 
obiecte, mai ales umbrele, era 
mort după umbrele, pe care le 
vindea la preț bun. Avea, spu
nea el, o verițoară care le-a 
adus din străinătate, din alea 
rabatabile, știi tu... La fabrică 
m-am dus de-abia după o săp
tămînă, la 27, ca să-mi iau un 
rest de bani. M-a cam certat 
maistrul, dar mai ales șeful de 
echipă, spunea că el răspunde 
pentru mine și că, dacă nu vin 
la lucru chiar de a doua zi, 
mă bate. Dar . tocmai pe atunci, 
cercul nostru se lărgise : îl știi 
pe „țiganul" — de fapt. îl 
chema Sandu Gheorghe. Dar pe 
Dan, „blondul", îl mai ții minte ? 
Și ei aveau bani, ai mei înce
peau să se cam termine, mai 
ales că, vorba aia vinul costă, 
romul costă... Pe urmă l-am în
tîlnit și pe al doilea Sandu — îl 
știi și pe ăsta — îl chema de 
fapt Baba Alexandru. închipu- 
ie-ți, cîte necazuri avuseseră și 
ei, mereu prin închisori 1 Dar 
rămîneau veseli, plini de viața 
și de idei. în seara aceea, du
pă ce au plecat cei doi Sandu, 
am rămas cu Viorel. Pe urmă, 
m-am despărțit și de el, că 
aveam întîlnire cu tine. Dar 
ne-am înțeles să ne vedem iar, 
după ce te duc acasă. Mi-era 
cam sete. Am băut, eu și Viorel, 
în afară de rom, vreo trei sticle 
de vin. începea să aibă și el 
greutăți financiare, trebuia fă
cut ceva... Pe o stradă mai fe
rită era parcată o mașină. Mi-a 
explicat el cum se forțează gea
mul din față-stînga, destul de 
ușor n-aș fi crezut pe urmă, 
portiera se deschide imediat, pe 
dinlăuntru. în mașină erau două 
„fișări" și o haină. Le-am dat, 
de dimineață, destul de ieftin, 
vreo. 300 toate. Au picat bine 
banii, dar eu am spus că nu 
mai vreau, mi-ajunge, mă te
meam că mă prinde și n-o să 
te mai văd. în seara următoare
— era sfîrșitu] lui septembrie — 
am fost la cinematograf noi doi, 
ții minte ce frumos ?...,

Pe urmă au mai fost trei ma
șini. Eu nu prea m-am băgat, 
mai mult ei, ceilalți, că se pri
cepeau, eu făceam, cum să-ți 
spun, pe plantonul. Stăteam „de 
șase", așa zic ei. aveau haz băie
ții ăștia. Erau și umbrele, pa
siunea rhi Viorel !

La 2 octombrie l-am văzut ul
tima dată. Viorel se întîlnea cu 
fata lui, iar eu... Nu te su
păra, era o alta, am întîlnit-o 
la coadă la Wafe, pe urmă am 
fost la „My fair lady"... Știi, se 
întîmplă, ale tinereții valuri... 
Eu însă tot pe tine te iubeam. 
Mai mult ca pe cea din Berceni
— asta nu era cea cu Wafe — o 
ălta, dar nu ceva așa de serios 
ca relația cu tine.

•
U.T.C. nu poate rămîne în afara, 
eforturilor care se fac în acest ... 
sens. Noi ne. și așteptăm să găsirii»; 
lucrurile canalizate pe făgașul ce- 
rut. Plenara C.C. al U.T.C. din’' 
octombrie a.c. a făcut recoman-^-.- 
dări speciale la acest capitol. Nu- * 
mai că tovarășul secretar r>u a-^> 
flase încă de... lucrările ei, pla- 
sînd-o prin luna... aprilie. mJ-

Ne-am interesat de legăturile 
comitetului U.T.C. ett comitetul 
orășenesc.

— Tovarășul secretar Ion Ar- 
deleahu vine aici o dată pe lună, , 
Uneori de două ori pe lună, alte- * 
ori niciodată. Săptămîna trecută 
a fost, a stat în fabrică vreo cî
teva minute și mi-a spus să am 
grijă de cotizații. M-a întrebat și 
de programul de activitate și 
i-am spus că nn-1 am. Și a 
plecat.

Am stat de vorbă cu tovarășul.» 
Ardeleanu. Tunete și fulgere ’H 
adresa lui Aurel Neculce :

— Secretarul U.’LC. al fabtl?’.' 
cii așteaptă să fie împins de făj, 
spate. I-am atras atenția de nu-,.,r 
meroase ori să întocmească pro- 
gramul de activități. Mîine îl pun- 
în discuția activului U.T.C........ .. >

Și, drept încheiere, un frag- u 
ment din discuția cu tov. Ale
xandru Vomicu, șeful secției 
conomice din cadrul comitetului^ 
județean Suceava al U.T.C. : u „ ,, ,

— La fabrica de mobilă activi
tatea este nesatisfăcătoare din 
mai multe motive. Comitetul... 
U.T.C. al fabricii nu întreprinde- 
nimic sau aproape nimic. Iar se-i. 
cretarul comitetului orășenOSC . 
Cîmpulung nu trece prea des pe', ; 
acolo, nu impune rezolvarea safa‘4- 
cinilor. a propriilor angajamente. ‘

Să mai insistăm în a spune că. 
aprecierile în sine — fiecare -cu., 
punctul de vedere propriu — nu-., 
sînt de natură să împingă lucrti- 
rile mai departe? Invităm corni-' 
tetul județean să intervină opera-;' 
tiv. In interesul rezultatelor or- 
ganizației U.T.C. de la Fabrica 
de mobilă Cîmpulung Moldove
nesc, pentru o prezență activă a 
acesteia în atingerea parametrilor 
proiectați — obiectivul de pri®ă 
mărime a colectivului de munț$ 
de aici.

Apoi mă întîlnesc cu Sandu f ",
și II și-i întreb de Viorel. Cică '
e arestat. Cine știe c® prostie •
făcuse!... Mă mai văd cu ei 
ce mă mai văd, pînă în seara r
de 6 octombrie. A doua zi era în- 7
tîlnirea noastră... Dar în seara *
aceea l-am rugat pe Sandu I -să 
vină cu mine pînă la gară, s-o 
văd pe Caliopi, care făcea na- “ 
veta. Nn știi oine-i Caliopi ?... 
N-a fost nimic important între: . “ 
noi. poți să mă crezi, eu doar *■  
pe tine te iubeam, știi bine... Se - 
făcuse tîrziu, miezul nopții..,.., J 
Nu știu ce-i vine lui Sandu să- r 
mă întrebe dacă gazda mea dih 
strada Tîmpei are butelie de ; 
aragaz. .Erau oameni foarte de 
treabă, gazdele, mă înțelegeam 
foarte bine cu ei, dar butelie 
aveau. Zice Sandu că astea se 
vînd bine... Nu mai venea au
tobuzul, am luat taxi-ul, plătea 
Sandu. Am ajuns, gazdele dor
meau. Butelia era în bucătărie, , ; 
ușa avea lacăt, dar nu-i proble
ma. am scos două geamuri și 
s-a rezolvat .în cameră la mine 
mai dormea acum un băiat, o 
rudă a gazdelor, adus acolo de 
cînd Vidrei nu mai venea... ' 
Avea niște haine foarte fru
moase, ne-am gîndit să le luăm 
și pe ele. Butelia am ascuns-o 
într-un boschet dintr-un parc. 
Pe urmă am mers să dormim Ia 
Sandu, stătea cam departe, dar 
am găsit noi încă un taxi. So
ția lui Sandu (adică nu chiar 
soție, dar oricum) s-a bucurat 
de ce i-am povestit, o chema 
Vali, fusese și ea, nu de mult,, 
eliberată dintr-o colonie, pentru .’ 
vagabondaj. Dimineața. Sandu . ’ 
a găsit un client care oferea 
1490 lei. Ne-am dus cu el să.. ' 
luăm butelia dar tocmai atunci, 
ca din pămînt, a apărut Miliția. 
Eu n-am spus nimic, i-am lăsat. . 
să mă arestezfe — îmi veniseră . 
nu știu cum niște lacrimi, că 
era multă lume pe acolo. Sandu 
a sărit niște garduri, a scos cu
țitul... dar după aceea l-au prins 
și pe el. Era acasă, sub pat. 
Credea, prostul că n-o să-l caute 
sub pat ?...

Asta a fost explicația, dragă - 
Nuți, pentru care la 7 octombrie 
n-am putut veni la întîlnire. 
Nici acum nu pot. Sper să te 
întîlnesc după aceea — cei ■ 
de-aici cred că nu voi sta prea 
mult, am circumstanțe atenuan
te. Și eu zic că am ; nu vroiam să 
devin a.șa. eu aveam planuri de- ■ 
viitor frumoase, dar nu știu 
cum, influența, mediul... Orașul 
ăsta prea mare, care m-a ame
țit... Nici tata nu știe nimic. Va : 
fi înștiințat. Cei doi ofițeri care 
m-au prins, domnii (că aici 
n-am voie să spun „tovarășii") , . 
Olteanu și Petre, se poartă cu 
mine mai prietenos decît cu 
ceilalți... Spun că eu am ..altă 
stofă", sînt recuperabil pentru 
societate, și că toate astea. ' 
mi se vor părea, mai tîrziu. ca 
un vis urît. Mie mi se par de ‘ 
pe acum... Dar încă nu am con- , 
aițiile, ca să pot spune : „m-am 
trezit, a trecut". Cînd voi ieși, 
va trebui mai întîi să învăț, să-i 
privesc pe oameni în ochi : pe 
tine, pe tata, pe maistrul, pe șe
ful de echipă (îl las să mă 
bată !..) gazdele din strada Tîm
pei... Dar nu-mi strică să mai 
roșesc puțin... Tie îți voi spune » 
„dragă Nuți, rămîi cu ale tale- . 
eu cu ale mele..." Fiindcă acum, 
sînt botărît : Săvineștiul, școala- 
medie... nimic nu mai are voie 
să fie ca înainte. $i eu n-am 
dreptul să te împovărez cu tre
cutul meu. Nuți, ai să poți să 
mă înțelegi ? Poți crede că, din
colo de tot ce s-a întîmplat, sînt 
d’e fapt un om de treabă? Da
că nu poți, nu-i nimic. Timpul 
ți-o va dovedi. Ți-o promit. 
N-am decît 18 ani, gîndește-te j

Al tău,
GHEORGHE GRIGOROAIE

P.S. Fiindcă n-am putut , 
să-ți scriu eu, cum as fi vrut 
(încep să constat că am prea 
puține studii) l-am rugat 
facă, în numele meu, pe ci
neva care vroia morțiș să 
stea de vorbă cu m’ne. Mi-a 
spus că-1 cheamă :

IONEL HRISTE^
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Intervenții ale 

reprezentanților 
României

Adunarea Generală a O.N.U. a 
abordat punctul „Cooperarea 
dintre Națiunile Unite și Organi
zația Unității Africane". Plenarei 
i-au fost supuse „manifestul asu
pra Africii de sud", cunoscut și 
sub numele de „manifestul de 
la Lusaka" și un proiect de re
zoluție semnat de 45 de state 
afro-asiatice.

în acest ultim document se cere, 
în esență, Adunării GenefSle să 
recomande manifestul atenției tu
turor statelor lumii și să reafirme 
hotărîrea O.N.U. ele a acționa 
in cooperare cu O.U.A. în vede
rea soluționării situației grave din 
Africa de Sud.

Luînd cuvîntul la dezbateri, re
prezentantul României, Constan
tin Ene, a dat o înaltă prețuire 
principiilor înscrise în manifest, 
arătînd că acestea exprimă preo
cuparea legitimă a statelor mem
bre ale O.U.A. de a se pune capăt 
odată pentru totdeauna regimu
lui colonialist anacronic implan
tat in sudul continentului african, 
exploatării, umilințelor și sufe
rințelor în care trăiesc popoarele 
din această regiune a lumii.

în încheiere, reprezentantul ță
rii noastre a declarat că Româ
nia sprijină cu fermitate, ca și in 
trecut, lupta justa contra opre
siunii străine și își exprimă soli
daritatea cu toate popoarele 
aflate sub dominație străină in
diferent în ce parte a lumii s-ar 
afla ele.

Supus votului Adunării Gene
rale, proiectul de rezoluție al ce
lor 45 de state afro-asiatice a lost 
adoptat cu o covârșitoare majori
tate. Doar Spania și Portugalia 
au votat împotrivă.

Comitetul pentru problemele 
economice și financiare al Adu
nării Generale a adoptat în una
nimitate un proiect de rezolu
ție inițiat de România și alte țări, 
printre care Algeria, Irak, Liban, 
Sudan, Pakistan, Polonia, R.S.S. 
Ucraineană, Iugoslavia. Zambia, 
privitor la măsurile ce trebuie 
luate de către Națiunile Unite și 
organismele din sistemul lor în 
vederea formării de cadre tehni
ce necesare industrializării țărilor 
în curs de dezvoltare.

Cu ocazia prezentării și discu
tării acestui document în cadrul 
comitetului, reprezentantul ro
mân, Constantin Niță, a Subliniat 
că succesul oricărui program de 
dezvoltare industrială este condi
ționat de existența unui personal 
tehnic național capabil să elabo
reze și să asigure îndeplinirea 
obiectivelor industrializării.

Frămîntările sociale 
din Italia

Frămîntările muncitorești din Italia care s-au permanentizat 
de două luni și jumătate își au izvorul în problemele social-eco- 
nontice nerezolvate, aminate la nesfîrșit de un guvern preocupat 
de jocul politic din sinul partidelor care au fost membre ale 
coaliției ministeriale. Luna iulie a acestui an a marcat dez
membrarea ultimei coaliții, împingînd în avant-scenă Partidul 
Democrat-Crc.știn, minoritar in parlament și promotor al unei 
politici care deocamdată nu poate da răspuns problemelor fun
damentale economice și sociale ale păturilor largi de italieni. 
Situația specificata milioanelor de italieni, amintind aici și pe 
cei 791 000 de șomeri înregistrați în anul acesta, a deschis larg 
evantaiul revendicărilor. Dintre cele mai importante revendi
cări sub semnul cărora s-a desfășurat și impresionanta grevă 
națională de miercuri, la care au participat 15 000 000 de itali
eni, ani putea enumera • modificări in prevederile contractului 
de muncă (sporirea salariilor, perfecționarea sistemului de ca
lificare și promovare a forței de muncă, îmbunătățirea condiți
ilor de lucru la locul de producție) și în mod particular stăvili
rea creșterii prețurilor, a impozitelor, taxelor și blocarea chiri
ilor care au ajuns să depășească o treime din venitul unei fa
milii. LE MONDE scria că mii de meridionali care au venit in 
căutare de lucru la Milano, Torino sau Napoli au închiriat veri
tabile cocioabe pentru care plătesc aproape jumătate din cîș- 
tigurile lor. Lipsa unor locuințe convenabile pentru bugetul 
mijlociu al muncitorului italian a fost remarcată cu insistență 
in ultimele luni, ea fiind declanșată de două cauze: pe de o parte 
ritmul foarte scăzut al construcțiilor de stat în domeniul lo
cuințelor și, în al doilea rînd, speculațiile înfloritoare cu tere
nurile urbane care scapă veșnic de sub controlul statului. Ma
niera prin care se încearcă a se da un răspuns acestor probleme 
inspiră, în oarecare măsură, neîncredere din cauza grabei de a 
face față circumstanțelor: un exemplu îl oferă reuniunea ca
binetului Rumor în preziua grevei naționale și în cadrul căreia 
s-a luat liotărîrea alocării unei sume de 1,6 miliarde de dolari 
pentru construirea a 100 009 de apartamente la prețuri mai scă
zute decît cele existente. Întrebarea pe care și-o pun mulți este 
dacă acest proiect este, intr-adevăr, realizabil și dacă da. de ce 
s-a așteptat atita timp. Ziarul INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE constata : „Este un truism ca această țară care se 
dezvoltă viguros este condusă de lideri politici care refuză să 
conducă în adevăratul sens al cuvântului, fiind prea mult pre
ocupați de luptele lor interne de putere. Ei au adus Italia în si
tuația de a avea a face cu o administrație minoritară în momen
tul în care frămîntările muncitorești cer un guvern puternic".

Democrat-creștinii dețin numai 265 de locuri în parlament din 
630, și sînt împărțiți în fracțiuni atît de opuse (unii observatori 
le apropie mai degrabă de alte partide politice decît unele de 
altele) îneît apogeul neînțelegerilor pare să fi fost atins în cursul 
alegerilor noului secretar al partidului, în persoana lui Arnaldo 
Ferlani. Referindu-se la cele 8 fracțiuni ale Partidului Democrat- 
Creștin, corespondentul ziarului TIMES remarca cu ironie : „Nu 
este nevoie să se aducă din afară parteneri pentru a forma o coa
liție din moment ce partidul însuși este o coaliție care se menține 
din necesitatea de a-i guverna și a-i ține departe de putere pe 
comuniști". Tatonările pentru formarea unei coaliții cu socia
liștii divizați și care nu și-au limpezit încă propriile lor pro
bleme, cu radicalii caic cu cei 9 deputați ai lor nu pot nici pe 
departe a cimenta o viitoare coaliție, se prelungesc steril, vi- 
zind totuși un punct terminus, primăvara lui ’70. Existența unor 
puternice organizații de stingă și a unei largi unități sindicale 
explică unele succese pe care le-au obținut muncitorii din ra
murile de construcții și metalurgie ca și cei de la uzinele „Pire
lli", producătoare de cauciucuri. Centralele sindicale în unitate 
de vedere crescîndă anunță în continuare acțiuni revendicative 
de amploare.

După cercetarea știin
țifică asupra solului se
lenar în Oceanul Furtu
nilor. astronauții Char
les Conrad și Alan 
Bean, împreună cu Ri
chard Gordon, așteaptă 
acum reîntoarcerea pe 
Terra.

Ziua încărcată de joi a fost 
compensată vineri printr-una 
mai calmă. După o binemeritată 
odihnă, Richard Gordon a pus în 
funcțiune propulsorul principal 
al cabinei de comandă, modifi
când planul orbitei lunare, pen
tru a permite .echipajului să fo
tografieze din toate pozițiile vii
toarele „piste” de aselenizare ale 
lui „Apollo-13“, „Apollo-14" și 
„Apollo-15“

Evoluția perfectă a lui „A- 
pollo-I2“ a permis obținerea u- 
nui plus de combustibil pe care 
cei trei pămînteni ar fi dorit 
să-l fi folosit pentru urgentarea 
întoarcerii lor pe Pămînt. „Cu un 
motor mai puternic poate am fi 
avut o șansă'', remarca cu nos
talgie Charles Conrad în con
vorbirea cu Centrul din Hous
ton. „Am fi rămas o zi mai puțin 
în laboratorul ri? recepție luna
ră", a adăugat Alan Bean, fă- 
cînd aluzie la cele 21 de zile de 
carantină la care vor fi supuși 
dună amerizare

Surplusul de combustibil a fost 
astfel calculat în ideea experi
mentării transportului unui sur
plus de greutate, situație în care 
se va afla nava „Apollo-17“ ce 
va avea la bord și mijloace au
tomate de deplasare pe Lună. 
Programul lui „Apollo-12“ nu va 
fi modificat, iar amerizarea va 
avea loc luni lă ,22,57 (ora Bucu- 
reștîului) în apele Oceanului Pa
cific.

Vineri, la ora 22,43 (ora Bucu- 
rcștiului) propulsorul principal al 
lui „Yankee Clipper" a fost pus 
în funcțiune pentru a smulge 
nava spațială de pe orbita luna
ră și a o înscrie pe traiectoria 
spre Pămînt. Manevra a fost în
deplinită cu succes. „Yankee Cli
pper" se îndreaptă acum spre 
Pacific cu „vînt de Ia pupa".

Unul din principalele rezulta
te tehnice ale misiunii „Apollo- 
12“ este faptul că a dat posibi
litatea omului să constate că se 
poate simți pe Lună ca și pe Pă
mînt, a declarat dr. Rocco Pe
trone. directorul programului „A- 
pollo". Un alt rezultat este reu- 
șirea unei aselenizări „la punct 
fix". Ușurința cu care astronauții 
Charles Conrad și Alan Bean au 
lucrat în cursul misiunii lor geo
logice de patru ore în Oceanul 
Furtunilor „a lăsat parcă/impre- 
șia că omul se găsește în mediul 
său natural". Aclimatizarea aștro- 
nauților, a spus el, este lucrul

care m-a impresionat cel mai 
mult. Astronauții n-au resimțit 
nici o oboseală, fapt care ne-a 
permis să le prelungim cu 30 de 
minute activitatea extravehicula- 
ră pe suprafața Lunii.

în interviul acordat gazetariloi 
prezenți la centrul spațial din 
Houston, Petrone și-a exprimat 
convingerea că în cursul viitoa
relor expediții lunare, astronauții 
vor consacra un timp mai redus 
pentru aclimatizarea la condițiile 
fizice ale Lunii și unul mai în
delungat pentru realizarea misiu
nilor Jor științifice. Cunoaștem în 
prezent particularitățile fizice ale 
Lunii, gravitatea sa. Aceasta va 
permite dirijarea viitoarelor zbo
ruri din programul .,Apollo" spre 
zone și mai accidentate.

Misiunile specifice ale navei 
spațiale „Apollo-I3“, a spus cl, 
vor putea fi precizate la numai 
două săntămîni de la reîntoarce
rea astronauților de pe „Apollo- 
12“ printr-o confruntare a date
lor cunoscute cu cele ce vor fi 
aduse de ei.

în timp ce. ..marele uitat" 
astronautul american Richard 
Gordon se rotea în jurul Lunii, 
în așteptarea celor doi explora
tori selenari, el a stabilit recor
dul S.U.A. pentru durata de zbor 
solitar în spațiu. Gordon a ră
mas singur la bordul lui „Yan
kee Cljpper" timp de 37 de ore 
și 41 de minute,, doborînd astfel 
recordul iui Gordon Cooper, 
care în zilele de 15 și 16 mai 
1963 a rămas la bordul unei 
nave „Mercury" timp de 30 de 
c.re și 20 de minute.

sărbătoarea
L1BAMILUI

Poporul libanez sărbăto
rește astăzj împlinirea a 26 
de ani de la data cînd și-a 
cucerit independența națio
nală (22 noiembrie 1943).

Deși atit din punct de ve
dere al suprafeței teritoriu
lui său (19 400 km.p.), cît și 
al populației (2,4 milioane 
locuitori), Libanul se situează 
în rindul țărilor mici prin 
poziția sa geografică favo
rabilă și prin tradițiile sale 
comerciale el ocupă un loc 
important în această regiune, 
ca țară a comerțului, bănci
lor și turismului.

In anii care au trecut de 
la cucerirea idependenței, 
Libanul a acordat multă a- 
tenție unor domenii econo
mice neglijate în trecut, 
cum ar fi industria energe
tică șî agricultura. In aceas
tă ultimă ramură se inves
tesc, în prezent, fonduri im
portante avînd drept scop 
realizarea, în cadrul unui 
larg plan de perspectivă, a 
unui modern și complex sis
tem de irigații, care să con
tribuie la modernizarea a- 
griculturii și ridicarea re
giunilor rămase în urmă. 
Această țară care a cunos
cut momente zbuciumate în 
istoria sa și care nu este lip
sită de dificultăți nici în 
prezent, își afirmă năzuința 
de a-și dezvolta econțlmia, 
de a realiza un progres 
multilateral.

Pe plan extern. Libanul 
duce o politică de neade- 
rare la blocuri și de dezvol
tare a relațiilor cu toate 
statele, conformă aspirației 
de pace a poporului libanez, 
tradițiilor și posibilităților 
sale.

între România și Liban se 
dezvoltă relații de prietenie 
și colaborare bazate pe prin
cipiul suveranității națio
nale, egalității în drepturi 
și neamestecului în trebu
rile interne, din 1966 cele 
două țări intreținînd relații 
diplomatice la nivel de am
basadă.

De ziua națională a Liba
nului, poporul român urează 
poporului libanez împlini
rea idealurilor de pace și 
prosperitate a patriei sale.

B. ST.

Protocol 
comercial 
româno- 
coreean

• ÎN URMA TRATATIVELOR 
PURTATE, la 21 noiembrie a 
fost semnat la Phenian, Proto
colul privind schimburile de 
mărfuri și plățile intre guver
nele Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare De
mocrate Coreene pe anul 1970. 
Potrivit documentului. România 
va livra diverse mașini și uti
laje, rulmenți, anvelope, cocs de 
petrol, diverse produse chimice 
și altele, iar R.P.D. Coreeană va 
livra mașini-unelte, diverse oțe
luri aliate, aliaje dure, produse 
minerale și metalifere și alte 
mărfuri.

GUINEEA-BISSAU : armament capturat de ostașii Frontului de eliberare de la trupele portugheze.

Masacrul de la Iu Cung
Aflata încă sub impresia marilor demonstrații de masa îm

potriva războiului din Vietnam, opinia publica americana se 
găsește acum în fota dezvăluirilor zguduitoare despre masacrul 
de la Tu Cung.

în martie 1968, după un tir 
de artilerie, care a durat circa 
douăzeci de minute, un detașa
ment de 60 de pușcași-marini a- 
niericani a pătruns în satul sud- 
vietnamez Tu Cung din apropie
rea orașului Quang Ngai și a 
înecat într-o baie de sînge 
populația pașnică. Locuitorii, 
bărbați, femei, copii, au fost 
scoși cu toții din’ case. împinși 
spre un Ioc viran și secerați cu 
armele automatei Casele, abso
lut toate, au fost incendiate sau 
dinamitate. După exact un 
sfert de oră operațiunea de ex
terminare era încheiată și uni
tatea americană părăsea locul 
asasinatului în masă. Tu Cung 
era un morman de ruine și o 
hecatombă de cadavre Puțini, 
foarte puțini din cei 580 de lo
cuitori ai satului reușiseră să 
supraviețuiască

După două zile a urmat „ope
rațiunea camuflare4*,  încercarea 
de a ascunde urmele crimei. O 
unitate specială americană în
soțită de doi „oficiali4* saigonezi 
a îngropat cadavrele fără să 
înregistreze numărul victimelor. 
Protocolul întocmit specifica la
conic : „uciși în urma bombar
damentului de artilerie44. Zona

După demisia 
lui Lodge

0 DECLARAȚIE A CASEI ALBE
PURTĂTORUL DE CU- 

VINT AL CASEI ALBE a a- 
anunțat că înlocuirea ambasa
dorului Henry Cabot-Lodge, 
care și-a prezentat demisia din 
postul de\șef al delegației ame
ricane la Conferința cvadri- 
partită de la Paris asupra 
Vietnamului, se va face în- 
tr-un interval de timp „rezo
nabil". El a menționat că se 
are in vedere numirea lui Phi
lip Habib, membru al delega
ției americane, drept succesor 
al lui Lodge.

Purtătorul de cuvînt ameri
can a declarat, de asemenea, 
că „diversele canale sint des
chise pentru continuarea ne
gocierilor de Ia Paris".

După anunțarea demisiei lui 
Cabot-Lodge din funcția de 
șef al delegației americane la 
Conferința cyadripartită de la 
Paris asupra Vietnamului, pre
ședintele Comisiei senatoriale 
pentru pi-oblemele externe, 
William Fulbright, și-a expri
mat speranța că președintele 
Nixon va. numi cît mai curînd 
un succesor, pentru, ca convor
birile privind soluționarea con
flictului să' fie reluate imediat.

O
COMITETUL PENTRU PRO

BLEME SOCIALE, umanitare 
și culturale al Adunării Gene
rale a O.N.U. a adoptat un pro
iect de rezoluție care cere Is
raelului „să pună capăt imediat 
practicilor și politicii represive 
împotriva-populației civile din 
teritoriile ocupate". Proiectul, 
prezentat de Congo (Brazza
ville), India, Guineea, Pakistan 
și Iugoslavia, a fost adoptat cu 
51 voturi, contra, 11 și 50 de ab
țineri.

• LA MADRID A ÎNCEPUT 
un proces intentat împotriva lui 
Horacio Fernandez Inguanzo, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al Partidului Comunist 
din.Spania. Inguanzo este acu
zat de a fi desfășurat „propa
ganda ilegală". în fața clădirii 
tribunalului, unde se-desfășoară 
procesul, și în alte localități 
din'Spania, au avut loc demon
strații de protest. 

din jurul satului-martir a fost 
declarată „foarte periculoasă" 
și accesul permis doar localnici
lor.

Urmele asasinatului in masă 
n-au putut fi, însă, șterse. în 
urmă cu circa două luni de zile, 
un colonel din armata saigoneză 
a făcut confidențe, pare-se sub 
influența alcoolului, unui cores
pondent al ziarului NEW YORK 
TIMES cu care se împrietenise. 
Interlocutorul militar saigonez 
spunea ziaristului american că a 
vizitat Tu Cung la două zile 
după așa-zisul „bombardament 
tragic", că distrugerile pe care 
le-a văzut nu aveau deloc as
pectul efectului unui bombarda
ment de artilerie și că toate ca
davrele iveau urme de gloanțe.

Cercetările făcute pe urmele 
acestor confidențe de doi repor
teri americani, „indiscreți", unul 
de la NEW YORK TIMES, altul 
de la U.S. NEWS AND WORLD 
REPORT au adus la lumină ma
sacrul de la Tu Cling în toate 
dimensiunile iui îngrozitoare. 
Reporterii au reușit să depisteze 
și să ia contact cu martori ocu
lari ai „băii de sînge", foști lo
cuitori ai actualului morman 
dc ruine, care se numea altădată 
Tu Cung. E vorba de patru băr
bați și o femeie care au supra
viețuit, prăbușiți printre cada
vrele consătenilor lor, în băltoa
cele de singe. Mărturiile, de un 
tragism profund ale acestor su
praviețuitori, care trăiesc acum 
îritr-un sat învecinat localității 
lor distruse, au provocat o pu
ternică emoție în rindul unor 
cercuri largi din Statele Unite.

în cercurile oficiale nu s-a 
luat încă nici o poziție în legă
tură cu dezvăluirile presei. Une
le surse vorbesc însă despre în
ceperea de către autoritățile mi
litare a unor cercetări și des
pre anchetarea locotenentului 
William Calley și a sergentului 
David Mitchell (staționați actual
mente în Georgia) acuzați de a 
fi răspunzători de masacrul de 
la Tu Cung.

Publicînd mărturiile unuia 
dintre supraviețuitorii din satul- 
martir sud-vietnamez NEW 
YORK TIMES conclude: , Fie ca 
șocul pe care baia de singe de 
la Tu Cung îl provoacă Americii 
să conducă la hotărîrea de a 
termina fără întîrzierc angaja
rea tragică in Vietnam". Este 
nu numai concluzia lucidă a in
fluentului ziar american. Este 
dorința și voința întregii ome
niri care cere încetarea războiu
lui barbar din Vietnam.

Tu Cung apare ca un simbol 
(tragic și sumbru simbol) al in
tervenției brutale în viața unui 
popor. Tu Cung siniă, totodată, 
ca o chemare Ia împiedicarea 
pentru totdeauna a unor noi tra
gedii de felul celei pe care-o 
trăiește astăzi poporul eroic al 
Vietnamului.

E. R.

r
• AGENȚIA CHINA NOUĂ 

INFORMEAZĂ că în ziua de 21 
noiembrie o navă de război a 
S.U.A. a pătruns în apele teri
toriale ale R. P. Chineze, în a- 
propierea insulei Hainan din 
provincia-Guandun.

în legătură cu aceasta, un 
purtător de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a fost împuterni
cit să dea un avertisment se
ver.

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
Richard Nixon, a semnat joi 
o lege prin care se alocă suma 
de 20,7 miliarde dolari pentru 
fabricarea de muniții, echipa
ment și tehnică militară. ’ Suma 
include și fondurile necesare 
lucrărilor preliminare pentru 
începerea construirii sistemului 
de rachete antirachetă „Safe
guard".

Ședința unei

Comisii ,C A.E.R.
Intre 18 și 20 noiembrie 1969, 

a avut loc la Moscova cea de-a 
26-a ședință a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru comerțu.1 
exterior.

Comisia a examinat o serie de 
probleme importante decurgînd 
din hotăiirile sesiunii a 23-a (spe
ciale) a Consiliului îndreptate 
spre extinderea în continuare a 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul comerțului 
exterior.

Au fost examinate totodată 
probleme privind pregătirea în 
vederea tratativelor pentru în
cheierea de acorduri comerciale 
bilaterale pe termen lung pentru 
perioada 1971—1975.

Încheierea 
conferinței 

„Leninismul 
si contem

poraneitatea“
PRAGA 21. —• Corespondentul 

Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : Vineri au hiat sfîrșit la 
Praga lucrările conferinței teore
tice internaționale cu tema „Le
ninismul și contemporaneita
tea", organizate cu prilejul cen
tenarului nașterii lui V. I. Lenin, 
de către redacția revistei „Proble
me ale păcii și socialismului". La 
conferință au participat delegații 
a 40 de partide comuniste și 
muncitorești. Delegația română a 
fost formată din tovarășii dr. Ilie 
Rădulescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., prof. ing. Valter Roman, 
membru a! C.C. al P.C.R., și 
prof. T. Postolache, decan la 
Academia de Științe Social-Poli- 
tice „Ștefan Gheorghiu". In în
cheierea lucrărilor s-a dat publi
cității un comunicat. în cuvântă
rile participanților — se spune 
în comunicat — s-a subliniat în
semnătatea istorică mondială a 
leninismului, și s-a arătat că sub 
steagul leninismului se extinde și 
se întărește mișcarea revoluționară 
din lume, că mișcarea comunistă 
s-a transformat în cea mai influ
entă forță a contemporaneității, 
în cuvîntările lor, participanții la 
conferință au chemat pe comu
niștii din întreaga lume să con
tribuie la propagarea și dezvol
tarea în continuare a leninis
mului.

Peisaj petrolier în India.

• ÎN ORAȘUL GYUIșA a 
avut loc vineri o seară de lite
ratură română, la care.au parti
cipat membrii delegației Uniunii 
scriitorilor din România care 
vizitează Ungaria. Cu acest pri

NOTEI

PE VALEA DRINEI
întîlnirea cu Albania a 

început la Tirana. Pri
mele zile le-am dedicat 
cunoașterii capitalei alba
neze, apoi am pornit la 
drum în interiorul tării.

Lăsăm în urmă orașul Shko- 
dra, prins într-o centură de viță 
de vie, smochini, piersici și rodii. 
Panglica asfaltată a șoselei ne 
conduce spxe est, printr-un a- 
devărat labirint de serpentine. 
Cu fiecare kilometru parcurs, 
retina înregistrează schimbări 
ale peisajului. Secvențelor domi
nate de verdele culturilor le 
iau locul imagini aspre, dure, 
aproape lipsite de vegetație. 
Cîmpiile roditoare din împreju
rimile lacului Shkodra, rămîn 
doar proaspete amintiri. înălțimi 
albite, parcă stropite cu var de 
un meșter anonim, țin tovărășie 
unui rîu. Pe șosea apar, în ritm 
parcă accelerat, camioane grele 
cu ciment „de Vibra". Dintr-un 
loc, la marginea drumului, unde 
apa s-a retras dezgolindu-și al
bia, excavatoarele mușcă cu sete 
din sol aruneîndu-și cupele 
pline în basculante. Am intrat 
în zona unde se construiește hi
drocentrala de ia Vau i Dejes.

Această regiune era pînă nu 
de mult aproape pustie. în 1967 
au luat startul primele lucrări 
— primele momente ale încleș
tării vijelioase dintre om și na
tură. O concentrare de atita 
forță cum nu s-a mai văzut pe 
aceste meleaguri. Zeci de ca
mioane, buldozere, screpere, ma
carale schimbă de la o zi la 
alta cotele barajului lung de 
circa 300 de metri, și înalt de 
alți 60 de metri, Puternicul 
piept de beton, ce va purta în 
faza finală cinci „inimi de oțel", 
(fiecare cu o putere de 
50 000 kW,, a căror svîcniri cir
culare vor produce anual un mi
liard kWk) se înalță cu fiecare 
schimb de muncă. Secretarul 
Comitetului organizației de ti
neret pe hidrocentrală, Zef Puna 
(puna înseamnă în albaneză 
muncă), care se află pe șantier 
de la primele lucrări. îmi vorbeș
te cu entuziasm despre contribu
ția tinerilor la ridicarea acestei 
hidrocentrale, proiectată în între
gime de specialiștii albanezi.

— Pentru conducerea compli
catelor mașini și agregate aveam 
nevoie de cadre — spunea Zef. 
în cursul anului trecut, aici pe 
șantier, s-au deschis numeroase 
școli de calificare. 900 de oa
meni, din care 600 de tineri, 
și-au însușit una sau chiar două 
din cele 30 de profesii nece
sare pe șantier.

Hidrocentrala de la Vau i 
Dejes a transformat regiunea : 
în împrejurimi s-a construit un 
adevărat orășel cu blocuri de 
locuințe, cămine pentru tineri,

Okinawa va fi retrocedată Japoniei
- in 1972

încheierea tratativelor Nixon-Sato

WASHINGTON 21 (Agerpres) 
— Statele Unite au hotărît să 
retrocedeze Okinawa Japoniei în 
cursul anului 1972, se mențio
nează într-un comunicat comun 
dat publicității la Washington, 
după încheierea convorbirilor ca
re au avut loc timp de trei zile 
între președintele american, Ri
chard Nixon, și premierul nipon, 
Eisaku Sato.

Comunicatul precizează toto
dată că „prevederile tratatului de 
securitate japono-american se vor 
aplica, fără modificări și bazelor 
americane amplasate pe insulă, 
cînd „asupra acesteia va fi resta
bilită Suveranitatea Japoniei". 
(Tratatul stipulează că Japonia 
nu va folosi arme nucleare, așa 
cum de altfel prevede și consti
tuția țării ; pe de altă parte, el 

lej, scriitorii Nina Cassian, Eu
gen Jebeleanu, George Tomozei, 
Dumitru Radu Popescu, Nicolae 
Velea și Szabo Gyulâ au citit 
poezii și fragmente din creațiile 
lor.

patru cantine, un club cu 500 de 
locuri, o bibliotecă în care se 
găsesc sute de volume. Miile de 
constructori, între care și cei 
200b de tineri, s-au angajat să 
scurteze durata lucrărilor cu doi 
ani. Peste doi ani, în 1971 în loc 
de 1973, prin liniile de înaltă 
tensiune ce vor lega Vau i Dejes 
de centrele de consum din 
industrie, sau cu satele risipite în 
Alpii albanezi va pulsa energia 
aducătoare de forță și lumină.

Dar și pe aceste meleaguri 
oamenii șantierelor, după ce pun 
temelii noi, se pregătesc să în
ceapă alte zidiri. Am aflat că la 
Fierza este proiectată o hidro
centrală cu capacitate du
blă comparativ cu cea care se 
înalță în prezent la Vau i Dejes. 
O brigadă de tineri geologi s-a 
despărțit deja de șantierul de Ia 
Vau i Dejes, ureînd mai sus, 
spre Fierza. Ei pregătesc noile 
hărți, stabilesc cotele, incearcă 
rezistența stîncilor, înscriind pri
mele pagini din istoria noii hi
drocentrale. Pe rîurile repezi, pe 
Drina, Mati, Devolli, Bistrica, 
Shkumbini, se vor putea ridica 
în anii următori centrale elec
trice cu o putere totală de un 
milion kw. Paralel cu construi
rea de hidrocentrale în regiunile 
de șes s-a început ridicarea de 
termocentrale. în 1968 la Fieri 
a fost dată în folosință o ase
menea centrală cu o putere in
stalată de 100 000 de kw. Re
zultatul unor asemenea eforturi f 
în cursul anului trecut produc
ția de energie electrică era de 
80 de ori mai mare ca cea dina
intea ultimului răzhoi. O mai 
mare parte a energiei electrice 
este folosită în uzinele moderne 
de prelucrarea cuprului, cum e 
cea de la Shkodra, în indus
tria fiero-nichelului etc.

Un Ioc din ce în ce mai im
portant în consumul energiei elec
trice revine mediului rural. Astfel 
în perioada ultimilor patru ani 
au fost electrificate 70 Ia sută 
din numărul total al satelor. Pînă 
Ia finele anului 1971, lumina 
electrică va trebui — potrivit 
prevederilor — să cuprindă 
toate așezările albaneze. De la 
țărmul abrupt al Mării Ionice și 
al Mării Adriatice, spre răsări
tul muntos al culmilor ce depă
șesc 2 500 metri, în căsuțele din 
piatră, acoperite cu plăci de 
gresie, firele subțiri, miraculoase 
vor aduce odată cu lumina, ra
dioul, televiziunea. Și cine a 
văzut cît de izolate și cățărate 
pe culmi sînt așezările în Alba
nia își poate forma o părere des- 
pre dificultățile întîlnite în con
struirea miilor de kilometri de 
linii de diverse tensiuni, a su
telor de stații și substații de 
transformare.

IOAN TIMOFTE

cuprinde așa-numita clauză a 
consultării prioritare, formulă 
prin care se înțelege acordul sau 
veto-ul guvernului de la Tokio 
pentru orice hotărîre a oficiali
tăților de la Washington, privind 
utilizarea bazelor americane din 
Japonia în acțiuni militare 
în care s-ar afla angajate Sta
tele Unite). Cu alte cuvinte, sub
liniază în legătură cu aceasta 
corespondentul agenției Associa
ted Press, comunicatul prevede că 
„Statele Unite își vor retrage ar
mele nucleare din insula Okinawa 
înainte de a o retroceda Japoniei, 
dar își rezervă dreptul de a o 
folosi pentru utilizarea unor ase
menea arme, atunci cînd ele vor 
socoti de cuviință că situația din 
această regiune impune un ase
menea lucru".

In comunicatul comun sovieto- 
turc, dat publicității la încheierea 
vizitei în U.R.S.S. a președintelui 
Turciei, Cevdet Sunay, se relevă 
că în cursul convorbirilor purtate 
cu Nikolai Podgornîi. Leonid 
Brejnev și Alexei Kosîghin, a fost 
constatată cu satisfacție îmbună
tățirea permanentă a relațiilor 
bilaterale. Se subliniază totodată 
dezvoltarea cu succes a relațiilor 
comerciale și economice, cele 
două părți, hotărînd să studieze 
posibilitățile de încheiere a unui 
acord comercial pe termen lung. 
De asemenea, U.R.S.S. șî Turcia 
au căzut de acord să încheie o 
convenție consulară.

O atenție deosebită a fost acor
dată problemelor europene. Păr
țile consideră că o conferință de 
securitate europeană poate fi u- 
tilă dacă ea este bine pregătit^, 
și dacă vor participa toate țările 
interesate. Cele două țări și-au 
exprimat dorința de a continua 
schimbul de păreri în această 
problemă.

Nikolai Podgornîi a acceptat 
invitația de a face o vizită ofi
cială în Turcia.

DOINA TOPOR
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