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MODERNIZĂRII
Uneori, cînd se discută despre, modernizarea învățămîntului, 

factorii de răspundere din institute și facultăți fac referiri în 
exclusivitate la mijloacele moderne, cum sînt radio-televiziunea, 
filmul, aparatura audio-vizuală etc. In esență însă, moderni
zarea. nu poate să fie eficientă decît atunci cînd vizează în pri
mul rînd conținutul procesului de învățămînt. S-ar realiza prea 
puțin dacă, făcînd abstracție, de conținut, toate eforturile ar fi 
concentrate numai în vederea folosirii unei aparaturi moder
ne. Acest fapt este foarte bine înțeles de către forurile supe
rioare de învățămînt. Dar directivele, îndrumările emanate de 
la aceste foruri, vor prinde rod numai acolo unde există un te
ren fertil, unde și conducerile facultăților, șefii de catedre, toate 

: cadrele didactice înțeleg, la rîndul lor, importanța modernizării
predării și verificării cunoștințelor.

în noul an universitar prin
tre cerințele esențiale ale mo
dernizării procesului de pregă
tire în școala superioară se în
scrie în primul rînd necesitatea 
înlăturării contradicțiilor — 
care persistă în mai multe fa
cultăți — între conținutul învă
țămîntului, mijloacele de pre
dare tradiționale și accelerarea 
progresului tehnico-științific. 
Cu prilejul recentelor întîlniri 
de lucru pe care secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. le-a avut cu. cadre 
din învățămintul economic su-, 
perior; și alți economiști, pre
cum și cu specialiști din dome
niul ’ tehnicii electronice de 
calcul și al informaticii econo
mice, a fost subliniată impor
tanța pregătirii unor cadre cu 
o înaltă calificare profesională, 
capabile să dea soluții optime 
problemelor complexe pe care 
le ridică producția, întreaga 
viață economică a țării. La Mi- 
nisterul învățămîntului, îndem
nul de a se statornici legături: 
trainice între sistemul pregăti
rii 'udenlilor și progresul teh-

j-

și alți economiști, pre
de

nico-științific, creșterea ponde
rii disciplinelor moderne pri
vind știința conducerii, orga
nizarea producției și a muncii, 
calculul economic, analiza și 
prognoza economică, prospecta
rea pieței, a avut ecoul cuve
nit. De la prof. dr. inginer 
Gheorghe Hortopan, director 
general al învățămîntului supe
rior tehnic și economic, am a- 
flat că în aceste zile premergă
toare deschiderii cursurilor 
s-au preconizat măsuri menite 
să asigure un contact perma
nent al cadrelor didactice cu 
realitățile economice din țara 
noastră și realizările altor țări. 
Conducători ai unor ministere 
și organizații economice, pre
cum și specialiști de peste ho
tare vor fi invitați să confe
rențieze în facultăți. Se vor 
organiza seminarii speciale pri
vind problemele noi de condu
cere și eficiență economică. A- 
naliza activității unor între
prinderi sau a unor ramuri eco-

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

• Actualitatea pentru tineret
(PAG.A2-A)

• Geografie anticipată a Dunării
(PAGINELE 2—3)

• Secretarul nu poate suplini eforturile în
tregii organizații (Plenare ale activului 
U.T.C. din scoli).

• Telecinemateca
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La extinderea sectorului de industrializare

a lemnului din Filiași

RITMUL DE MELC
SI IMPLICAȚIILE ABATERILOR
y ?

DISCIPLINARE
înainta

a Secto-
Cînd am intrat în 

șantierului de extindere 
rului de industrializare a lemnu
lui din Filiași, fm timp am avut 
impresia că ni s-a stricat ceasul, 
că, de fapt, nu ne aflăm în pli- 

zi, ci la o oră tîrzie din noap- 
Impresia ne-a fost provocată 
un tablou insolit. Constructo- 
tineri sau mai puțin țineți.

nă 
te. 
ele 
rii,

laolaltă, întinși la umbră sau la 
soare sforăiau fără grijă. Investi
ția este departe de a fi pusă în 
exploatare. Termenul intrării în 
funcțiune — 30 septembrie — 
nu va fi respectat. Față de gra
fice, stadiile fizice sînt mult în- 
tîrziate atît la rezervoarele de 
apă și instalațiile aferente cît și 
la estacadă și podurile rulante.

Care 
nul ui 
tori ?

Cu o singură condiție, 
terminarea lui activitatea 
reluată din primul minut, 
alert fiind impus acum, 
respectarea termenelor de
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Imagine din secția motoare a 
Uzinei de autocamioane — 

Brașov

Foto : C. CIOBOATĂ

PE ȘANTIERUL

ÎN OBIECTIV —RECOLTA 1970
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încetarea din viață
a lui G.A. Nasser

Mii de elevi din întreaga țară 
se află în aceste, zile pe ogoare. 
„Ștafeta tinereții“ va fi preluată 
în curînd de către studenți. In 
județul Ialomița la lucrările cam
paniei de toamnă participă cir
ca 3000 de elevi. In legătură cu 
această cifră o primă concluzie : 
ar fi putut fi mat marc, reflec- 
tind la adevărata valoare resurse
le locale, dacă cojnitetul jude
țean (U.T.C. fi conducerea unor 
licee ar fi făcut, în colaborare, 
mai multe eforturi. Am notat, de 
asemenea, faptul că în unele în
treprinderi agricole de stat (Că- 
zănești, Dragalina) nu au fost a-

Elanul

elevilor
n-a putut
învinge 
birocrația

ce tronează 
in I.A.S.

sigurate condițiile și un sistem 
de lucru la nivelul posibilităților. 
(Amprentele birocrației!). Cadre
le de conducere din majoritatea 
l A.S.-urilor din județ au ajuns 
astfel — neasigurînd elevilor nici 
condiții de cazare în unități — 
să limiteze contribuția lor zilnică 
la numai 4—.5 ore de muncă. La 
I.A.S. Călărași și Mircea Vodă 
ni s-a replicat cu degajare că ar 
fi fost imposibilă cazarea elevilor 
în unități din cauza lipsei de spa
țiu și a dificultăților în asigura
rea hranei. Adevărul, dovedit con
cret în alte județe, reflectă însă 
comoditatea conducerilor unită
ților respective „preocuparea“ de 
a nu avea bătaie de cap. Cu- 
r.asă judecată, totuși, fiindcă în 
■^•ajoritatea cazurilor elevii au de
monstrat că pot să întrebuințeze 
cu folos în sprijinul efectiv al 
campaniei fiecare ceas.

„Puteam face și mai mult“ mi-au 
mărturisit numeroși elevi prin
tre care M. Pantelimon de la 
Liceul nr. 1 din Călărași. M. Pru- 
naru și V. Dragomir de la Li
ceul nr. 2 din 
ce nu li se dă
Este în interesul 
atît mai mult cu
tatea unităților recoltatul este de
parte de a fi încheiat. La I.A.S. 
Călărași porumbul a fost strîns 
abia de pe 17 000 hectare din 
54 000, la I.A.S. Mircea Vodă mai 

'sit de recoltat peste 2 000 hec
tare de porumb, în vreme ce în- 
sămînțarea griului nu a început

Călărași. De 
posibilitatea r 

campaniei cu 
cit în majori-

ANDREI BÎRSAN

(Continuare în pag. a Il-a)

IN ORGANIZAREA CAMPANIEI AGRICOLE ÎN JUDEȚUL VRANCEA

De la planuri la 
realitate e o distanță

atît de mare
Lucrările agricole de sezon, recoltatul porumbului și se

mănatul griului, se execută în județul Vrancea pe mari su
prafețe, aproape 70 000 hectare. Munca pe un spațiu atit de 
vast presupune o bună organizare, deci utilizarea maximă a 
forței umane și a parcului de tractoare, semănători, combi
ne. Sigur se știe că toate cooperativele agricole și-au întoc
mit un plan operativ de muncă, a cărui realizare, se presu
pune, concentrează strădania 
tic pentru că practic graficul 
în nici o cooperativă agricolă.

Din ziua de 11 septembrie 
tare cu porumb, viteza medie
nificată de 1 300 hectare. 10 cooperative agricole, printre 
care Virteșcoiu, Faraoanele. Broșteni nici măcar nu au în
ceput recoltatul porumbului. Aici se flutură pretextul că 
porumbul nu ar fi ajuns la maturitate. Un punct de vedere 
imposibil de acceptat dacă mergi și vezi cîmpul. Specialiștii, 
conducerile acestor cooperative, cei care ar trebui să se ocu
pe direct de organizarea activității la recoltat, manifestă o 
totală și inexplicabilă indiferență, acum, în toiul activității, 
părăsesc unitățile fără motive serioase.

tuturor. Aceasta numai teore- 
zilnic de lucru nu se respectă

s-au recoltat doar 10 500 hec- 
zilnică fiind mult sub cea pla-

Imagine cotidiană în fața magazi nului „Comaliment"-București. 
Ento: PAVEL TlA'JALÄ

în articolul de față vă propu
nem, mai intîi, stimați cititori, 
să rememorăm împreună cîteva 
secvențe intîlnite adeseori in 
drumurile noastre citadine :

București, bd. Magheru, im
portantă arteră a Capitalei 
noastre, căreia edilii s-au stră
duit (și au reușit) să-i confere 
o frumusețe, un farmec aparte. 
E aproape de prînz, sau după, 
moment de intensă circulație ; 
un continuu du-te-vino de tre
cători, bucureșteni, ca și turiști 
străbat impunătorul bulevard, 
bucurîndu-și privirea cu peisa
jul locurilor. Infr-un punct a- 
nume însă, alături de Piața 
Romană, în fața binecunoscu
tului magazin „Polar“, o frînă 
scîrțîie greu, obosit și-un au
tocamion de 5 tone, stivuit cu 
cutii de diverse mărimi și alte 
ambalaje, oprește prăfuit lingă

•în ziua raidului nostru, de 
exemplu, președintele coope
rativei agricole din Faraoane
le, Nicolae Mihăilă. se afla la 
București, iar inginerul șef,

GHICA SASU
(Continuare în pag. a 111-a)
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Calitatea de artist monumen- 

taliși, se recunoaște cu pruden
ță. cu o infinită ezitare adesea, 
unu; tinăr. Ea reclamă subîn
țeles, parcă, o virstă oarecare, 
o experiență -artistică sedimen
tată în timp, o „platformă“ 
valorică care să justifice „ges
tul“ de a ridica monumente. 
Fără îndoială, dintr-un punct 
de vedere, așa și este, cerin
țele sînt justificate. Cu condi
ția însă de a nu transforma a- 
cest punct de vedere intr-un 
criteriu rigid de „selecție“, care 
să frîneze orice afirmare inte
resantă venită 
din partea unui 
tînăr artist. Cu 
condiția de a 
înțelege că „ri
dicarea de mo
numente“ nu 
înseamnă astăzi 
numai ridica
rea de statui, 
de compoziții- 
gigant, ci și 
realizarea a- 
celor lucrări pe 
clamă urbanistica
tr-un larg registru de modali
tăți și de viziuni. Mai ales in 
această zonă există un cimp 
fertil de activitate, de acțiune 
deschis tuturor posibilităților. 
Aici se pot încadra, și sînt chiar 
reclamate,. eforturile tinerilor
■ ■■■■■■■■■■■

să fie. atunci secretul som- 
ce a cuprins pe construc- 
ÎI aflăm : pauza de masă. 

O spunem din capul locului —
nu avem nimic împotriva felu
lui în care fiecare folosește acest' 
răgaz. 
După 
să fie 
ritmul 
nu de
punere în funcțiune, acest lucru 
nu mai e posibil, ci de reduce
rea la maximum a duratei întîr- 
zierilor. Din păcate, ne vedem 
obligați să constatăm, ora de o- 
dihnă nu numai că nu a dina
mizat munca constructorilor lo
tului Filiași al întreprinderii de 
șantiere și construcții montaje din 
Craiova, ba, dimpotrivă. Ieșirea 
din brațele lui Morfeu se pre
lungește mult peste timpul afec
tat pauzei, pentru ca apoi pier
derea devreme să îmbrace, de 
la paz. la, caz. alte diverse forme. 
Un tînăr muncitor părăsește lo
cul unde ațipise, nu pentru a se 
apuca de treabă, ci pentru a-1 
tine de vorbă pe Vasile Neaga, 
lăcătuș al întreprinderii de in
stalații București. Alt muncitor 
— Nicolae Toma — privește la 
nesfîrșit brațul unei macarale.

— Conduc un autocran — ne 
spune, trezit din contemplare.

— Acum ?
— Acum am adus prefabrica-

GH. GHIDRIGAN

CENTRALEI
TERMOELECTRICE

ROGOJELU
La Centrala termoelectrică. Bo- 

gojelu, județul Gorj. a fost ter
minată construcția barajului de 
retențf, prima mare lucrare în
scrisă în proiectele acestui obiec
tiv energetic care, în final, va a- 
vea o putere instalată de l 720 
MW. Amplasat, pe vechea albie a 
Jiului, al cărui curs a fost deviat 
cu doi ani iu urmă, barajul se 
întinde pe circa 120 metri, avînd 
o înălțime de 20 metri. Cu aju
torul lui. o parte din apele Jiu
lui vor fi dirijate spre centrala 
electrică, unde vor servi la răci
rea turhoagregatelor.

Barajul a fost executat cu 
cinci luni în avans față de preve
deri. S-au creat, astfel condiții ca 
intr-un timp scurt să fie finali
zată și estacada pe care urmea
ză să se monteze benzile ce vor 
aduce lignitul din bazinul carbo
nifer Bovinari, direct la gospodă
ria de combustibil a viitoarei 
centrale termoelectrice.

(Agerpres)

Marți după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. împreună cu tovarășii 
Emil Bodnaraș, Gheorghe Ră- 
dulescu, Ilie Verdeț și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, au exprimat condolean
țe însărcinatului cu afaceri ad- 
interim al Republicii Arabe U- 
nite. Ibrahim Yossri, în legătură 
cu încetarea din viață a pre
ședintelui Republicii Arabe Uni
te, Gamal Abdel Nasser.

Conducătorii de partid și de . 
stat au păstrat un moment de

reculegere în fața portretului 
îndoliat al lui Gamal Abdel 
Nasser și au semnat în cartea 
de condoleanțe.

★
în cursul zilei de marți, la se

diul ambasadei au venit, de ase
menea, pentru a prezenta condo
leanțe, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, delegații de oameni ai 
muncii din mari întreprinderi și 
instituții din Capitală.

Au mai prezentat condoleanțe 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați în Republica Socialis
tă România și alți membri 
corpului diplomatic.

ai
(Continuare în pag. a lll-a)
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Institutului ,.N. Grigorescu“ pe 
ultimii opt. ani;- Marea majori- . 
tate dintre, absolvenți s-au a- 
firrriât, în pțetura de șevalet 
(Nicc-lac Grpza, Ion ' Grigorc, I 
Mara Gonstanțiu. losif Krija- 
îiovscbi. Gheorghe Macri, Co
pilaș Rpjheliu, Ion Lăz.eanu, 
Friederțbh ‘Schreibcr. Nicolae . 
Matyus). -Alții au optpt. 'pentru 
grafică și caricatură (Anton 'Pc- 
russi. Micii Veniamin. losif 
Teodorescu. : VaȘiled /Crăiță-, 
Mindra). sap pentru; sculptură 
(Cocea -Maria),- cu rezultate no
tabile evident. O altă categorie 

aii-oscilat și os- 
cileâzăvîrică în
tre grafică, ce
ramică, ,<■ pictură, 
.ie șevalet, pic
tură pe/ sticlă, : 
textile,letc., pe' 
care • le- - expun ■ 
în manifestări., 
colective, 
grup, mai 
personale, __

Galeriilor de artă . 
plastic. O serie de 

simplu

De ce 
depinde 

afirmarea
nui tină r

în

HOTĂRÎREA
Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Socialiste România 
cu încetarea din viață a președintelui R.A.U., 

Gamal Abdel Nasser
legătură

u
monumentalist?

cu încetarea din 
Gamal Abdel 

Nasser, președintele Republi
cii Arabe Unite, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri 
ale Republicii * Socialiste Ro
mânia hotărăsc :

în legătură 
viață a lui

seZiua de T-octombrie 1970 
declară zi de doliu.

In această zi, drapelul 
stat al Republicii Socialiste 
România se va arbora în ber- 
nă iar . la radio și televiziune 
se. vor transmite programe 
adecvate.

de

care le re- 
modernă în-

artiști plastici. Dar condiția de 
tinăr monumentalist nu este 
sinonimă cu cea de tinăr scrii
tor sau tînăr actor de pildă. Și 
asupra acestui fapt am vrea să 
insistăm. Am început, dintr-o 
firească curiozitate, cu cerceta
rea listelor de absolvenți ai 
secției de artă monumentală ai
■ ■ ■■■■■■■■■■

Cum devin „ORELE DE VÎRF"

de
rar
sau

,..în vitrinele 
ale Fondului 
absolvenți pur și simplu s-au 
..pierdut“. Nici la catedra sec
ției de artă monumentală nu

C. R. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. -a IV-a)

TIMP PIERDUT
PENTRU DESFACERE

trotuar. Apoi încă unul și incâ... 
Se creează o ușoară busculadă, 
trecătorii ocolesc zona, în lar
ma lucrătorilor magazinului 
care se apucă să descarce mar
fa. „Căruța“ stă „ruptă-n 
drum“ o jumătate de oră, un 
ceas întreg, un ceas și... Și-n 
tot acest timp, înăuntrul maga
zinului se strangulează' activita
tea, se lucrează cu „motoarele 
stinse“, la cîteva tejghele, în 
vociferările indignate și ascen
dente ale cumpărătorilor, care 
pe bună dreptate nu acceptă 
să-și cheltuie timpul cu aș
teptările sterile. Incidentul con
stituie totodată o notă discor-

dantă cu estetica bulevardului. 
„Spectacolul“ se petrece însă 
cotidian, cu o regularitate 
demnă de o cauză mal mare.

Să mutăm aparatul observa
ției pe alte coordonate :

Craiova, strada Lipscani, o- 
rele 10 dimineața. în fața uni
tății O.C.L. 179 — Piine, cîteva 
zeci de cumpărători se agită 
nervos lîngă o mașină din care 
oamenii descarcă navete cu 
piine, în plin program de vîn
zare. Nu departe de acest loc, 
pe str. Maxim Gorki nr. 4, o 
scenă asemănătoare, petrecută 
la orele 11,45 : navetele cu pli
ne sînt aruncate în praful dru-

mului ; ca să scurteze timpul 
de așteptare pun mina și clien- 
ții. La alimentara de vizavi, 
două autocamioane plonjează-n 
spațiul rămas, liber cu sticle 
goale. Pietonii caută nedumeriți 
refugii.

Turnu Severin, Magazinul a- 
limentar nr. 1. O imagine iden
tică : aceiași cumpărători ne
răbdători. ■’ ’

Sigur, imagini asemănătoare 
pot fi surprinse și-n alte locuri 
din țară — și nu numai pe ar
terele principale ale orașelor : 

acestea 
cu atît 
ochiu-

le-am evidențiat pe 
însă, deoarece creează o 
mai neplăcută impresie

Delegația de partid
a Republicii Socialiste România

și guvernamentală

OBSERVAȚII 
P£ MARGINEA

SISTEMULUI 
DE APROVIZIONARE 

AL UNITĂȚILOR 

ALIMENTARE

Comitetul Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România au 
hotărît ca o delegație de partid 
și guvernamentală a țării noastre, 
condusă de tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, să participe la fune-

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a trimis președintelui Interimar al Re
publicii Arabe Unite, membru al Comitetului Executiv Su
prem al Uniunii Socialiste Arabe, ANWAR SADAT, urmă
toarea telegramă :

raliile lui Gamal Abdel Nasser, 
președintele Republicii Arabe U- 
nite, președinte al Uniunii Socia
liste Arabe.

Din delegație mai fac parte 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Titus Sinu, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România în R.A.U.

Delegația va pleca la Cairo în 
cursul zilei de astăzi.

‘y<

lui, cu cît ansamblul decorului 
este mai îmbietor, mai estetic.

Cauza este una singură — și 
Virgini» Bulducea, responsa
bilul Magazinului alimentar nr. 
193 din Ploiești o spune lim
pede, răspicat : faptul că apro
vizionarea se face în timpul 
programului de vînzare al ma
gazinelor, de cele mai multe 
ori 
roși

mai
în orele de vîrf. Nume- 

lucrâtori din alimentație

LIDIA POPESCU 
VERA RADU 

IONIȚĂ CÂLMAȚUI

(Continuare în pag. a V-a)

Am aflat cu adîncă întristare despre încetarea din viață 
a eminentului om de stat și luptător pentru apărarea inde
pendenței Republicii Arabe Unite, pentru bunăstarea și 
prosperitatea poporului egiptean prieten. Gamal Abdel 
Nasser, președintele Republicii Arabe Unite, președintele 
Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe, personali
tate proeminentă a vieții politice internaționale contem
porane.

în aceste clipe deosebit de grele, exprimăm Excelenței 
Voastre, Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe, 
guvernului și poporului egiptean, precum și familiei îndo
liate sentimentele noastre de profundă compasiune și trans
mitem sincere condoleanțe, din partea Comitetului Central 
a] Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, a po
porului român și a mea personal.
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NOUTÀTI TEHNICE
• La Depoul de locomotive , 

C.F.R. Craiova, una din unită
țile ce 
electrice 
maistrul 
creat un dispozitiv

repară locomotivele 
și Diesel electrice, 
Alexandru Dincă a 

„„.. —_ ,_ menit să
înlocuiască convertorul utilizat 
la stația de radiotelefon de pe 
locomotiva electrică. De cons
trucție simplă, noul dispozitiv 
pe lîngă faptul că elimină im
portul aduce și -------- “ J~
5 000 lei pentru 
motivă.

economii de 
fiecare loco-

pe locomotivecurînd, j
introduse instalații de 
punctual al vitezelor, 

electrician Teodor

• De 
au fost 
control 
Tinărul . _
Manda a realizat un ștand pen
tru verificarea și repararea 
blocurilor electronice de la a- 
ceste instalații. Cu ajutorul 
unui panou de comandă asemă
nător celui existent pe locomo
tivă se urmărește modul cum 
aceste blocuri răspund la dife
rite comenzi date trenurilor de 
marfă sau călători.

Standul pentru probarea re
gulatoarelor mecanice de la mo
torul Diesel ea și cel de verifi
care a releelor amplificatoare 
— aparate ce printr-o funcțio
nare necorespunzătoare pot 
pune în pericol chiar și trans
formatorul locomotivei elec
trice — constituie alte realizări 
ale colectivului acestui depou 
preocupat permanent de redu; 
cerea duratei reparațiilor cit și 
a creșterii gradului de siguran
ță a circulației.

ION VOICU

■ Vernisaj ’

PODOABE INDIENE
Din îndepărtata Indie ne-a 

sosit un înalt mesaj de artă și 
spiritualitate, Expoziția de ar
tizanat și artă populară orga
nizată in sala Ateneului Ro
mân prin bunele oficii ale Co
mitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă. Străbătînd galeriile 
acestei expoziții avem aidoma 
impresia că am pătruns deoda
tă în lumea străveche, bizară 
și, fascinantă a vedelor. Legen
dele și miturile protoistorie! 
indiene le întîlnim prefigurate 
în aceste, podoabe populare : 
broderii, țesături, măști rituale, 
păpuși, feronerie, obiecte din 
lemn etc. ce din timpuri ime-

moriabile au fost purtate de pa
ravane -pe drumurile Samâr-, 
kandului și Bagdadului, în im-, 

.pariul marilor moguli, laj CUjți-' 
le lui Solomon ori în palatele 
cezarilor. Artizanatul în India 
nu este „o industrie“, o contra
facere inseriâtă — este un meș
teșug milenar practicat de ță- 

. rănii indieni pentru viața lor
de toate zilele și • ridicat 
culmi de măiestrie artistică de 
anumite caste de breslași ini- 
țlați profund în tainele acestui 
meșteșug artistic. După cum 
mărturisește Ramayana și Ma-

pe

habharata, țesăturile din bum
bac și mătase erau atit de mă
iestrit lucrate îneît o bucată 
de muselină udă și întinsă pe 
iarbă devenea invizibilă. Unele 
țesături fiind așa de fine îneît 
poporul indian le-a denumit 
„Baftahama“, adică „aerul țe
sut“. In ce privește lucrările 
din metale prețioase sînt în In
dia de o varietate fără egal. 
Fiecare regiune își are bijute
riile sale specifice, așa cum' la- 
noi în fiecare zonă etnografică 
se poate distinge un port apar
te. Pînă și figurinele de lut 
descoperite de arheologi au fost 
găsite cu bijuterii „de la cap 
pînă la călcîie“. Cuverturile și 
sariurile de mătase expuse, lu
crate în renumitele centre meș
teșugărești din Madras. Kera- 
la și Mysore. se prezintă în șx-r 
poziție într-o gamă de dgsene 
foarte variate, printr-o coloris- 
tică expresivă, închisă potrivit 
specificului indian.

Unele vechi stiluri și proce
dee artistice care dispăruseră 
de cîteva mii de ani-, păstrate 
doar în memoria Upanișadelor 
— au fost reînviate după crite
rii științifice de către o isțitu- 
ție ad-hoc creată, Consiliul 
pentru meșteșuguri artisțică, 
cel care veghează ca peste 
străvechile meserii să nu se de
pună coroziunea . vremii,.-să nu 
,iie sufocate de contrafaceri și 
producții 
prezente 
București

alogene, Obiectele 
în. expoziția- de ,1a 
fac această . dovadă.

Simpozion

DUS DE RIPA, 
Numeroase curse clandes
tine ale tractoriștilor se 
sfirșesc cu accidente. Iată 
numai două exemple re
cente: Trandafir Murgoi, 
din satul Mîntlcul Mic 
(Jud. Caraș-Severin) și-a 
luat tractorul după termi
narea lucrului și s-a dus 
să scoată un arbore dintr-o 
rîpă. Prilej cu care s-a 
răsturnat cu mașină cu toț 
alături de arbore in rîpa 
respectivă, pierzîndu-și via
ța. Fără să ceară aproba
rea cuiva, Traian Dumitraș- 
cu (20 de ani) a părăsit cu 
tractorul ferma la care lu
cra și s-a dus să scoată din 
pădure o remorcă cu lem- 
ne de foc pentru un cetă
țean. Ca să nu fie văzut a 
intrat pe un drum interzis 
circulației publice, în raza 
comunei Forotic. La în
toarcere, coborînd o pantă, 
remorca neasigurată cu 
frină a răsturnat tractorul. 
T. D. a fost accidentat 
mortal.

...AEROSOLI DE LINDA- 
TOX. Maria Matache din 
Clofrîngeni — Argeș, a dat 
prin pod cu „lindatox“. ca 
să omoare ploșnițele... 
„lindatoxul“ fiind o sub
stanță utilizată Ia combate
rea dăunătorilor cartofu
lui ! In timpul acestei o- 
perații se afla lîngă ea co
pilul în virstă de doi ani. 
Intoxicîndu-se de lâ vapo
rii insecticidului, micuțul a 
decedat a doua zi.

...SE APROVIZIONAU... 
Gheorghe Prisecaru (26 de 
ani) din Săvlnești își făcu
se un obicei : prin sparge
rea unor ochiuri de geam 
intra Ja birtul popular sau 
la magazinul alimentar din 
localitate de unde fura 
bant, băuturi, țigări. A fost 
prins în flagrant. Tot asu
pra faptului a fost prins 
un grup de 9 minori din 
Oradea. carfe au forțat 
gratiile de la geamul uirei 
pivnițe a l.c.S. AMmentafâ 
și au furat 11 sticle de 
șampanie. Valoarea consu. 
mației a fost achitată acum 
de părinți. Amatorii de 
șampanie sînt elevi în cla
sele a IlI-a șl a V-a la 
școlile generale 10 și 11 
din Oradea.

...DOI ȘOFERI de la în
treprinderea de termofica
re Iași, Constantin Bălan 
și Constantin Eșanu, au in
trat noaptea in garajul 
propriei lor instituții, au 
furat un camion, s-au dus 
la magazia șantierului și 
fortînd încuietoarea au 
sustras 800 kg. ciment. 
Cînd îl încărcău în mași
nă au fost prinși de mi
liție. Vor fi judecați con
form procedurii, speciale.

RECUPERAREA 
ENERGIEI TERMICE"

Tinerii ingineri, care lycrea- 
ză.în cadrul serviciului de cor.- 

: cepție al Centralei electrice <fe 
termoficare din Oradea, vor 
prezenta, în .cadrul șimpozionu- 

r lui „Recuperarea pnergiei ,ter- 
> mice". o șerie de comunicări 

științifice privind cercetările 
întreprinse în ultimii ani în ve
derea reducerii pierderilor de 

, energie-termică. Dezbaterea, la 
n care vor participa circa 500 de 

tineri, va fi însoțită de prezen
tarea unor instalații, dispozitl- 

- ve- și: planșe concepute de ingi- 
; nerii , întreprinderii pentru a 

demonstra în mod practic mlj; 
loacele de- înlăturare a risipei 
de energie termică.

M. C.

mah, Gheorghe Socol și Mihai 
Mocanu (ultimii, doi tineri cer
cetători la primul lor debut edi
torial) se ocupă de semnificația 
actuală a productivității, muncii 
ca obiect de cercetare sociologi
că, a integrării. în muncă. în 
funcție de virstă. sex, calificare 
profesională, pregătire școlară 
etc.

în aceeași măsură este anali
zată fluctuația fdrței de muncă, 
cit și implicațiile, de ordin eco- 
noiriic și social care ii sint pro
prii. Cele patru capitole ale lu
crării au o deplină unitate, dez- 
voltind fiecare o;problemă bine 
conturată'-'din punct de vedere 
sociologic. Cercetarea concretă, 
al cărei rezultat îl sintetizează 
această ’lucrare a fost, efectuată 
la uzina ’ „Electromagnetica" din 
București. De subliniat, că lucra
rea ,reprezirită totodată și debu
tul Centrului de Cercetări So
ciologice. de . la înființarea lui 
pînă astăzi.

Lucrarea trațează probleme de 
imfx>r'tanță deosebită pdiîtru în
țelegerea procesului muncii, a 
eficienței acestuia, și a factorilor 
care stau la baza productivității 
muncii.

V. MĂLĂDEANU

„RALIUL TOAMNEI 
LA A ili-A EDIȚIE

Toamna acestui an ne oferă o 
, interesantă competiție, profesio

nală și sportivă „Raliul Toam
nei“, aflat la cea de a IlI-a edi
ție. organizat de Școala de șo
feri amatori București și cercul 

: A.C.R,. nr. 81 al școlii, cu spri- 
‘ ținui' Automobil clubului român 
. și Uzina de reparații din Galați.

Concurenții vor străbate 500 de 
km. pe traseul București, Moara 
Domnească, Urziccni, Slobozia, 
Brăila, Galați, retur. O competi
ție menită să dezvolte reflexele 
automobilistice, să educe par- 
ticipanții in respectarea reguli
lor dd-circulație,, să-i pregătească 
pentru alte competiții naționale 
și internaționale.

Laurii automobilistici sînt 
constituiți din trei titluri de cîș- 
tigător (al Raliului, al unei clase 
și pe echipe), două premii (pe 
clasă și. de... consolare).'- Intre 
10—11 octombrie mari emoții 
,,ațito<mobilisțice“

„THALIA" și „RAMPA"
Deschiderea stagiunii la Tea

trul Național „I. L. Caragiale“, 
consemnează în anul acesta și o 
„premieră“ editorială : noua co- 

t lecție „Thalia“. publicată în co
laborare cu Editura „Univers“. 
Concepută ca o „Bibliotecă pen
tru toți“ a genului teatral, co
lecția (al cărei prim număr, ca
podopera shakespeareană „Ham- 
let“, in traducerea lui Vladimir 
Străinu, va intra in librării zi
lele acestea) — își propune pre
zentarea și popularizarea valo
rilor dramaturgiei universale. . 
precum și a unor lucrări repre
zentative din literatura dramati
că românească contemporană. 
Pînă la șîh’șitul anului.,,vor mai 
apăreâ. în cadrul colecției.' încă 
cinci titluri : „Viața e vîs>‘.. » de,,- 
Calderon de la Barca (traducere ’

ACTUALITATEA 
SOCIOLOGICĂ
.De curînd a apărut lucrarea 

..Factorii sociali ai productivi
tății .muncii“ întocmită de un co
lectiv al'. Centrului de cercetări 
.sociologice din București. Auto
rii Honorina Cazacii, Q. Hóff-

de Sorin Mărculescu)j „Ploșni
ța“, de Maiakovski (traducere de 
Tamara Gane), „în așteptarea 
lui Godot“, de Samuel Becket 
(traducere de Gelilu Naum) și 
„Danton“. de Camil Petrescu.

în același timp la Editura ,,E- 
minescu“ se află, in pregătire, 
primele volume ale unei noi co
lecții „Rampa“, axată pe lucrări 
ale dramaturgiei românești con
temporane care se joacă, în mod 
curent, pe scenele teatrelor noas
tre, sau pe care editură dorește 
să le impună atenției acestora. 
Iată primele titluri prevăzute, să 
vadă lumina tiparului în curstil 
ultimului trimestru al. anului: 
„Paracliserul“, de Marin Sores- 
cu ; „Dialog despre dragoste", 
de Horia Deleanu ; „Avram Ian- 
cu“, de Al. Voitin ; „Avionul de 
Cluj“, de Al. Mitru și Const. 
Mateescu, „Transplantarea ini
mii necunoscute“, de Al. Miro- 
dan. etc..

Continuind, in intenție, vechea 
„Bibliotecă a teatrului Națio
nal“, care s-a făcut remarcată, 
acum aproape uh sfert de veac, 
sub directoratul lui Pompiliu E- 
liade, Ion Marin Sadoveanu și 
Liviu Rebreanu — cele două co
lecții vin să răspundă cererii și 
interesului mereu crescînd al 
publicului pentru cartea de tea-

ELENA POPA

BRAȘOVUL turistic a găz
duit pînă acum 80 00# de vizi
tatori de peste hotare și ’»# #00 
turiști dih țară

In curînd, constructorii bra
șoveni vor ridica alte obiecti
ve turistice. Astfel în Poiana 
Brașov se vor construi cinci 
noi hoteluri moderne, in stil 
arhitectonic specific, o piscină, 
unde se vor desfășura și dite- 
rite competiții, precum ' '— 
meroase vile și unități 
mentație publică.

Pe muntele TImpa. . _ 
înălțat un hotel de formă sfe
rică, prevăzut cu un restau
rant și o braserie rotativă, pe 
pe o terasă, care se va învîr- 
tt în jurul unul ax, turiștii 
vor admira întreaga panoramă 
a orașului și a împrejurimilor 
sale. Accesul pe TImpa va fi 
asigurat de telefericul cu ca
bine. de curînd pus in func
țiune. Iar alte trei teleferice 
vor fi construite la Bile», Buș
teni și Ceahlău.

și nu
de ali-

vă fi

i-

SUNETUL MUZICII rulează la 
Patria (orele 9; 12.45; 16,30; 20,15). 
PĂSĂRILE rulează la Luceafărul 
(orele 8.45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 
18,45; 2115), Festival (orele 9;
11,45; 15; 18; 20,45). Gloria (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20) Favorit (orele 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Excelsior 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Grădina Doina (orele 20), Grădina 
Festival (orele 19,30).
ÎN ARȘIȚA NOPȚII rulează la Ca
pitol (orele 8,45 10,45; 13,15; 16;
18,30; 21) Stadionul Dinamo (orele
19.30) .
PATRICIA ȘI MUZICA rulează la 
București " ' ~ ---- -
16,15! 18,45; 21), 
10,30; 12,30; "
(orele 9: 11,15; 13.30: 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9; 11,30; 15,30; 18;
29.15) , Arenele Romane (orele 19). 
DRAGOSTE ȘI VITEZA rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18 30; 20,45).
CANARUL ȘI VISCOLUL rulează 
ia Central (orele 9.15; 11.30; 13.45; 
16; 18,15; 20,30).
FLACĂRA OLIMPICA rulează la 
Lumina (orele 9—15,30 în 
nuare; 18 15; 20,45). Volga 
16; 18,15; 20.30).
ALFA ROMEO ȘI JULIETA 
ză la Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 
18.15: 20.30).
HĂTARI rulează la Timpuri Noi 
(orele 9,30—15,30 în continuare ; 
18,30—20,45 Filme documentare ro
mânești).
DEGETUL DE FIER rulează la 
Grivlța (orele 10,30; 16; 18.15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11.15; 13,30; 14,45;
18.15) ; Grădina Tomis (orele 19,15). 
PE URMELE ȘOIMULUI rulează 
la înfrățirea (orele 15,30: 17,45; 20). 
DACII rulează la Buzești (orele 
15,30; 18) ; Grădina Buzești (orele
20.30) .
NUMAI MORȚUL VA RĂSPUNDE 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 
in continuare).
MAYERLING (amuele serii) ru
lează la Floreasca (orele 9.30: 16;
19.30) . Miorița (orele 10; 13,15;
16.30; 19.45), Bucegl (orele 16; 19), 
Grădina Bucegi (orele 20).
CU MINE NU, MADAM rulează la 
Unirea (oj-ele 18; 20).
MARILE VACANȚE rulează la

(orele 9; 11,15; 13,45; 
\ Feroviar (orele 

15; 17,30; 19,30). Melodia
(orele 9; 11,30; 15,30; 18;

conti- 
(orele
rulea-

Unirea (orele 15,30) ; Grădina Uni
rea (orele 20).
TIFFANY MEMORANDUM rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18) Giulești 
(orele 15,30; 18; 20,30), Grădina Lira 
(orele 20,15).
ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE rulează la Drumul Sării 
(orele 15,30; 17,45; 20). Arta (orele 
15,30; 18) : Grădina Arta (orele 30). 
ARGOMAN SUPERDIABOLICUL 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).
OPERAȚIUNEA LADY CHAPLIN 
rulează la Cotroceni (orele 15,30; 
17.45; 20).
JANDARMUL SE ÎNSOARĂ ru
lează la Viitorul (orele 18; 20,30), 
Flacăra (orele 16; 18: 20).
TĂCEREA BĂRBAȚILOR rulează 
la Viitorul (orele 15.30).
ÎNTII.NIREA rulează la Aurora 
(orele 9.30: 12: 15.30; 18; 20.30), Fla
mura (orele 16; 18,15: 20,30), Gră
dina Aurora (orele 19).
DRAGOSTE LA LAS VEGAS ru
lează la Moșilor (orele 15,30: 18) ; 
Grădina Moșilor (orele 19.30).
LUPII ALBI rulează la Popular 
(orele 15.30; 18; 20.15).
ACEASTA FEMEIE rulează la 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).
FECIOARA CARE-MI PLACE ru
lează la Vitan (orele 18).
PETRECEREA rulează la Vitan 
(orele 15.30) ; Grădina Vitan (orele 
20).
ULTIMUL DRUM rulează la Pro
gresul (orele 15.30; 18) ; Progresul- 
Parc (orele 19,45).
MISTERIOSUL X DIN COSMOS 
rulează la Pacea (orele 15.45; 18; 
20).
AMBUSCADA rulează la Crîngași 
(orele 15,30; 18: 20,15).
CLIPA DF. LIBERTATE rulează la 
Cosmos (orele 15,30: 18: 20.15).
MARI SUCCESE DE ODINIOARĂ 
rulează la Grădina Capitol (orele 
18,45 ; 21).

MISTERELE PARISULUI rulează 
la Cinemateca — Union (orele S; 
11; 13; 15; 17; 19; 21).

esteatre
MIERCURI 3# f

ELANUL ELEVILOR
(Urmare din pag. 1)

Teatrul Național 
(Sala Comedia) : 
20 ; (Sala Studio)
TIMULUI GOLA 
trul „Lucia S- 
(Schitu Măgure 
LENA — ora I 
PURICELE IN 
Teatrul „Ion C 
TARII... MAG 
16; Teatrul 
Victoriei) : 5 
(Str. Acad 
ROUĂ — ’ 
17 ; Teatr 
GRĂDINA 
Circul „Hu... 
gă Hipodrom, v=._ 
PROGRAMUL A1RAL,...
MONDIALE — orele 16 și 20.muncă să fie înlăturate. In legă

tură cu prelucrarea normelor de 
lucru de jțildă, am observat că 
neglijarea lor — în care se „re- 

. marcă“ îndeosebi l.A.S. Dragali
na și Călărași — are implicații 
nefaste asupra contribuției gene
rale a elevilor dintre care unii 
se afla la primii pași în munca 
pe ogoare,.

Cui revin —< dictate de exi
gențele urgente ale campaniei 
(față de care județul Ialomița nu 
se situează decît la un nivel sa
tisfăcător) — sarcinile eliminării 
neajunsurilor, dinamizării activi
tății pentru a înlocui ritmurile de 
lucru slabe și mediocre cu cele 
hune și foarte bune ? Desigur, 
tuturor celor care au legătură cu 
„ștafeta tineretului“ în campania 
de toamnă dar îndeosebi comite
tului județean U.T.C.’ conduceri
lor l.A.S. și comitetelor U.T.C. 
pe licee a căror prezență fizică 
în teren nu este desigur, sufi
cientă.

făcut datoria preocupîndu-se 
sporadic de mobilizarea și disci
plinarea muncii .colectivelor de 
elevi. Este poate și una din expli
cațiile pentru care la I.A.S.-urile 
Călărași, Mircea Vodă s-au înre
gistrat mari goluri în producție 
și acte de indisciplină. „E adevă
rat, replica cu seninătate, ingine
rul Gh. Matei de la ferma rir. 6 
Călărași, că zilnic lipsesc cîte 20 
elevi...“. La l.A.S. Căzănești tn- 
tr-una din zilele trecute două 
clase a IX-a nu au muncit pur și 
simplu deloc. Cazurile prezentate 
nu reprezintă din fericire decît 
aspecte izolate.

Cu atit mai mult — raportîn- 
du-se la exigentele urgente ale 
campaniei — se impun măsuri, 
inițiative pentru ca aceste aba
teri să nu se mai repete, pentru 
ca paradoxuri deloc potrivite ca 
transportul elevilor la lucru cu 
mari întârzieri, lipsa materialelor 
de ambalat in legumicultura, ig
norarea normelor elementare de

încă... Intr-o serie de unități a- 
portul elevilor este absolut remar
cabil. La I.A.S.-urile Piscicola- 
Grădiște, Lehliu, ei au reușit să 
recolteze zilnic fiecare aproape 
500 kg porumbi au depășit , nor
ma la legume recoltate cu cîte 
100 kg. Un aport deosebit. îl au în 
această privință Cadrele didac
tice, . prezente zilnic pe ogoare 
(cităm doar pe dascălii C. Tmi
că și E. Bucale,.de la Liceul nr. 
2 din Călărași; Gh. Nedelcu . și 
Ion Vlaicii de la Liceul din Slo
bozia, Eugen Rusu și mulfi al
ții) care depun mari eforturi pen
tru a suplini preocuparea insufi
cientă a comitetelor de conducere 
locăle și comitetelor U.T.C. pe 
licee. De altfel, în legătură cu a- 
cestea din urmă, o discuție a- 
vută la Comitetul județean Ialo-^ 
mița al -U.TjC. a reliefat, 
că în majoritatea,, cazurilor, 
tetele U.T.C. pe licee nu
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Promoția '70
Săptămîna aceasta în cen

trele universitare din țară a 
început repartizarea absol
venților institutelor agrono
mice și medico-farmaceutice. 
Repartizarea tinerilor ingi
neri agronomi, doctori pedia
tri, stomatologi și de medici
nă generală, care a fost efec
tuată după un studiu atent 
privind necesarul de cadre in 
Ministerul Agriculturii și Mi
nisterul Sănătății, a urmărit

la repartiție ;
ca, in general, absolvenții să 
fie îndrumați spre acele 
locuri unde vor da un maxi
mum de randament și în care 
prezența cadrelor cu înaltă 
ealificare va asigura. în cele 
mai bune condițiuni îngriji
rea sănătății populației și a- 
sistența tehnică a întreprin
derilor agricole de sta,t și 
cooperativelor agricole 
producție.
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Naufragi! și repere 
kilometrice

i 
V {

U
n istoric al navigației din zona 
Porților de Fier, hazardîndu-se 
în cercetarea unei statistici a 
naufragiilor consumate în 
preajma Cazanelor, s-a văzut 
pe neașteptate învins de ten

tația de a-și declina competența: „dacă 
s-ar fi înregistrat toate nenorocirile ce au 
avut loc pe aceste obstacole — se lamenta 
omul —, ele ar fi cu mult mți numeroase 
decît acelea ce se cunosc“. Și, într-adevăr, 
într-un limbaj mai exact, navigația în aceas
tă porțiune dificultoasă a Dunării pretinde 
vase cu un pescaj proporțional etiajelor și 
profunzimilor pe care le marchează son
dele în linia de talveg a șenalelor circula- 
hile, puteri, mecanice capabile să învingă 
tăria și nestatornicia curenților și piloți pe 
măsură, experimentați și calmi. In absența 
acestora, navigația se transformă într-un ■ 
soi de pocker, în care rifturile de stînci. 
pereții munților din șisturi calcaroase și 
curenții traverși joacă în trei, marșînd la 
cacialma, în dauna mîinii moarte a dez
moșteniților. In fiecare kilometru de fluviu 
încape una sau mai multe epave și multe 
din ieșirile din avalul canalelor navigabile, 
de-a lungul deceniilor, au devenit cimitire 
de șlepuri, cu deosebire de șlepuri, pen
tru. că remorcherele, nervoase într-un 
fel. sau în altul, tăindu-și parîmele 
și opintipdu-se în zbaturi sau în elice, de 
cele mai multe ori, se salvează asemenea 
felinelor. Și în timp ce la Sulina cargou
rile de diferite nații aruncă ancorele în 
perimetrele marcate de geamandurile de 
aterizare, arborind la loc vizibil, deasupra 
cabinelor de comandă, pavilionul cu dungi 
albastre și galbene, alternativ pe verticală,

conform implacabilului articol 12.06., capi
tolul al Xll-lea al Regulamentului de na
vigație în zona Dunării de jos, aici, pe 
Dunărea de sus, la vest de Dubova, din 
kilometru în kilometru, dăinuie în memo
ria locurilor amintirea din ce în ce mai 
tulbure a epavelor.

Eșelnița, Ogradena Nouă și Veche, Du
bova, Plavișevița, Lubotina și Tisovița, 
Șvinița și Cozla, Drencova și Berzasca, 
Liubcova și Coronini, care, acum, în virtu
tea. ocupației predilecte a locuitorilor săi, 
se numește Pescari. Comunele și satele se 
înșiră pe țărmurile înalte, cu ferestrele a- 
semenea unor lacrimi pure, sclipind în lu
mina din ce în ce mai stinsă a ținui soare 
întins de un declin diurn. Pereții din stîncă 
aproape că sugrumă fluviul, obligîndu-l 
să-și prefire apele prin porți care abia mă
soară 150 metri, silindu-l să-și pulseze de
bitul de apă înspre aval pînă la adincimi 
de 90 de metri. Apoi, din nou comune și 
sate unduite pe versanții meridionali ai 
Carpaților, pînă la Drencova... Drencova 
cîfi centimetri ? Ieșind din strînsoarea su
focantă a Cazonelor ne achităm în clisura 
întortochiată a Dunării, depășim în forță 
Ostrovul Golumbinei, forfecăm pieziș cu- 
renții pe care-i captează busola giroscopică 
și ne pregătim să trecem peste pragul din 
apă, suprapus pe o barieră de stînci, de 
la kilometrul 999. „Atenție la praguri — ni 
se spune -—, la saltul de cal nărăvaș al 
ambarcațiunii care ne va ridica cu cîțiva 
zeci de centimetrii peste nivelul din aval 
al oglinzii de apă a fluviului", dar pînă 
atunci, la kilometrul 988, se ivește intrarea 
canalului Iuț, perimetrul lichid, bîntuit de 
curentii traverși. în incinta căruia aproape 
în fiecare an capotează cîte uit șlep. Din
colo, memoria prodigioasă a comandantului 
Gheorghe Milovan retine un naufragiu din 
luna aprilie și funestul, kilometru 997, în 
preajma căruia ne- încrucișăm cu remor
cherele „Orenburg“ și „Kazan“. Iar în zare,
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dincolo de pragul care se apropie vertigi
nos, ne întunecă cerul, rotundul munte 
Glavifa, flancînd. o vale largă, pe care 
marinarii, din obișnuința de a-și fixa re
perele în cuvinte simple, la îndemîna tu
turor, au supranumit-o „fabrica de ceață“. 
Și dincolo de orice margine pe care o mai 
captează privirea, la intrarea în zona Por
ților de Fier, întocmai ca la Sulina, remor
cherele care coboară pe fluviu, pregătin- 
du-se să ne întîmpine, arborează pe ca
targe însemnele literei G din codul inter
național al navigației și emit semnale so
nore și luminoase corespunzătoare aceleeași 
literecerere de pilot.

Și fluviul curge într-una, învolhurîndu-se 
în spatele nostru. In loc de geamanduri, 
niște flotoare prelungi, numite șremere, 
marchează direcția curănților. La kilome
trul 996 ne întîmpină cele 60 de locuințe 
noi, de pe versanții dealului Pîrneag, pe 
care șe mută Șvinița. Atenție! pe sub va
luri, între două ape, alunecă bușteni de 
ceronitl, asemenea unor submarine-pirat, 

, cu care, la viteza de 60 km pe oră a „Ful
gerului“, nu e de glumit. Pe canalul Șvi
nița. curentul e tare, ceea ce înseamnă că 
la Orșova cota e sub 150 cm. Un șlep 
înecat in aprilie și locul în care a eșuat 
remorcherul bulgar „Vazov“. Pragul Gre- 
ben, peste care două remorchere de 2 000 
de cai putere abia izbutesc să tragă vite 

■ două șlepuri. Ne încrucișăm cu tancul 
„Dimavă“, cu uri șlep autopropulsat și cu 
remorcherul „Grivan". „De la Orșova și 
pînă la Drencova — ni se spune — se na
viga uneori și mai mult de o zi, mai cu 
seamă toamna, cînd soarele răsare tîrziu și 
apune devreme“. Canalele se desfășoară a- 

. cum îri curbă, pentru a forfecă viteza cu- 
renților: Izlaz Tactalia, Elișova și Cozla 
Doica, cel. mai capricios, ca un fel de pot- 

, epavă. Apoi semnalul care indică vaselor 
dâcă pot sau nu să abandoneze canalele, 
păntru a se înscrie pe drumul vechi și 

: „aici? la km 1009, unde e loc de rondou, 
..se adunaseră odată, peste 20 de nave. Pur 

și simplu nu mai aveam unde face ronduri".
Și Dunăre, Dunăre, drum fără pulbere, 

pentru ce ți-a fost necesară, adine implan
tată în albie, această stîncă perfidă denumi
tă Bivoli, care se vede abia cînd cotele, ape
lor ■ Eftfnării șcad sub 35Q cm ? Sau acești 
purenți traverși care, aruneîndu-șe din rifturi 
în . rifturi își schimbă direcția ’din zece. în 
zece metri ? Sau stîncile Piatra Neagră,

Piatra Albă și Piatra Lungă de la km 1009, 
care îți gîtuie făptura ? La locul numit 
Gherigani pătrundem intr-un curent tra- 
vers puternic, de-a lungul unui canal, cu o 
lățime mai ■ mică de 50 de metri, și la ie
șirea din el ne întîmpină o nouă stîncă 1 
Jager Șchiop, ca o cizmă. Aici remorche
rul „Dacia“ a avariat două șlepuri la un 
rondou, chiar în, preajma riftului de stînci 
riumit Babițele. Km 1 011—1 014 : canalul 
Cozla Doica și satul de mineri cu același 
nume, ale cărui case albe, sclipitoare, se 
vor o compensație de suprafață a întune
catelor mine de cărbuni. Km 1 016 : Dren
cova, urmată de Berzasca, cu locul ei larg 
de rondou. Km 1023: Liubcova, „spre 
care am navigat cu Costinești și ni se pă
rea că avem o viteză de plută“, și rațele 
sălbatice care abia ciupesc oglinda apei. 
Apoi canalul Stenca, în lungul căruia apune 
soarele, dincolo de colțul Tesniput.

De acum se navigi mai bine și dincolo 
de locul de. ancorare Bîrnița numai ceața 
mai provoacă marinarilor necazuri. La km 
1040 Stîncă Bobacai nu mai sperie pe 
nimeni, e ca un ornament solitar pe un 
drum presărat cu epave. La km 1 044, la 
Varad, ni se spune că din cînd în ctnd, 
nănustindu-se dintr-o vale prelungă, Gor- 
neacul provoacă furtuni. Și apa e caldă, 
și a doua zi va fi ceată...

Și întregul echipaj al navei „Fulgerul“ 
așteaptă împlinirea „mării“ dintre Cnrpați 
și Balcani cu o neasemuită nerăbdare, cu 
toate că nava pe care naviga, deosebit de 
modernă și ușor manevrabilă, abia resimte 
duritatea trecerii prin cazane. Toți au cir
culat pe remorchere și șlepuri și, în ceea 
ce îi privește, creșterea apelor Dunării, în 
viitorul aproipat, semnifică o victorie a tu
turor echipajelor care străbat fluviul. Acest 
străvechi drum fără pulbere al Europei, 
prin munca neostenită a constructorilor care 
edifică barajul hidrocentralei „Porțile de 
Fier“ va deveni în curînd, un drum în în
tregime nedificultos, și cele dtena repere 
de dificultate care încă mai subzistă în ca
lea navigatorilor și pe care le-am reamintit 
■mai sus, se vor retrage pentru totdeauna 
în istoria locurilor, în memoria prodigioasă 
a marinarilor. Pentru prima dată în istoria, 
acestor meleaguri marinarii se simt cu a- 
devorat legați de uscatul pe care se agită 
laborios constructorii și semnificația aces
tui fapt ni se pare a fi dintre cele mai 
elocvente.

Convorbiri sub un cer 
repliat

e fapt, replierea privește oa
menii, casele lor, pămînturile 
tor. Jn primul rînd pămîntu
rile, de la un capăt la altul al 
litoralului mării de mîine : 
insula Ada-Kaleh intră sub 
ca și ostroavele Ogradinei, 
Tisovtyei și Sviniței, iar

apă total, 
Plavișeviței, 
ostroavele DeCebal și Divid vor fi inunda
te parțial. Apoi casele : inundate în 
parte sau total vor fi vetrele orașelor, co
munelor ți satelor Orșova, Vîrciorova, Eșel- 
nița, Dubova, Plavișevița, Lubotina, Tiso
vița, Șvinița, Cozla, Drencova, Berzasca, 
Liubcova și Coronini (Pescari), iar dincolo 
de Moldova Veche se vor oglindi, într-un 
fluviu lățit considerabil, localități care, în
deobște, erau pînă acum socotite departe 
de fluviu: Măceșii, Pojejena, Șușca, Belo- 
hresca și Divid. Localități cu totul noi : 
Gura Văii, Vîrciorova, Noul Ada-Kaleh, în 
aval, Orșova cu localitățile Coramnic, Tufăr, 
Poiana Stelei și lupalnic, în amonte de 
baraj, Eșelnița va include Ogradena Veche, 
Plavișevița se va comasa cu Dubova și Ti- 
șovița. In sfirșit Șvinița, se va strămuta 
parțial și harta 1: 50 000, care, simbolic, 
le pecetluiește destinul, trădează în pri
mul rînd o invazie dirijată a culorii al
bastre. Invazie în fața căreia oamenii, prin 
înseși cuvintele cu care își descriu exodul, 
încearcă nu numai o repliere a mentali
tății și rosturilor lor fundamentale, ci și 
un bilanț. Intr-o < 
dăm gîndurile.

Dumitru Pățruț, 
tăntei din Orșova : .,,_ ______ _ ___ _
în marină — ne mărturisește, la bordul 
ambarcațiunii cu nr, II, prezentîndu-ne, 
din solidaritate, și pe Ion Gherghina, con
ducătorul șalupei — dintre care 7 i-au pe
trecut ca navigator efectiv. Mă tulbură, cu 
deosebire, acești copaci de o parte și de 
alta a Dunării, care se scufundă cu demni
tate în valuri și mă gîndesc că turiștii de 
la bordul motonavei „Carpați“, acest pa
sager ca o lebădă cu care ne încrucișăm 
în umbra muntelui Tekia; au în vedere 
numai Tabula Traiană, baloanele de semna
lizare vopsite in alb și roșu, care dirijează 
circulația ambarcațiunilor comerciale și 
stîncile sălbatice ale Cazanelor. îi miră

ordine arbitrară, le re-

agent de port al căpi- 
,,Lucrez de 20 de ani

poate praful acesta care plutește peste 
oglinda fluviului și își imaginează că în 
cutele munților se repliază numai un drum. 
Dar noi, cei de aici, știm că însăși men
talitatea noastră se repliază, căutîndu-și 
repere în întregime noi“ — încheie interlo
cutorul nostru, aprinzîndu-și alene o ți
gară.

Ilie Tuculințu, din Ogradena. fost lucră
tor la Șantierul naval vechi din Orșova: 
„Locuiesc de 25 de ani în Ogradena și am 
ajuns s-o trăiesc și pe asta. în primăvară, 
gata, ne mutăm“.

Alexandru Rogobete, din Dubova : „Noi, 
tovarășe, cu totul, sîntem vreo 800 de su
flete. Vedeți, aici, în valea dintre Cazanele 
Mari și Mici și între dealul La Poieni, pe 
rîlil acesta care nu știu cum naiba face că 
în loc să curgă la vale curge la deal și se 
varsă în Dunăre hăt departe, dincolo de 
capătul Ponicovei, printr-o peșteră, s-a trăit 
întotdeauna bine. Acum se va trăi și mai 
bine“.

Marin
„Lucrez, aici de 3 ani, mai precis din aiiul 
în care r~ i._„. r-.
că sînt 
practic ..... a . ... __ r__ ... _
salvare, de o șalupă medicală, dar la dis
pensar. în general, acord numai consultați 
curative. Mortalitatea infantilă, în zonă, e 
foarte scăzută. Predomină bolile de inimă, 
cu deosebire hipertensiunea și asta pentru 
că oamenii de aici muncesc din greu : fiind 
salariați, nu sînt agricultori pe de-a-ntregul 
și muncesc și la slujbă, muncesc și acasă. 
Acum, că-i mută, aș vrea foarte mult să 
vă spun că alte mutări îmi dau bătaie de 
cap : în trei ani, prin dispensarul pe care-1 
conduc, s-au rulat vrep 25 de cadre sanitare 
medii și lucrul acesta nu-mi place“.

Dumitru Terescu, din Dubova: „Se 
mută, tată, se mută tot și nu chiar tot. 
Dubova, de pildă, se mută numai pe ju
mătate. Noi stăm acum, cu picioarele, 
chiar pe fundul mării de mîine. Oamenii, 
pe aici, nu prea știu care cum și ce e cu 
marea asta, ei se mută și gata. Dar, vezi 
dumneata, eu știu mai multe, pentru că 
sînt salariat la I.C.F. Rîmnicu Vîlcea și 
lucrez la noul drum al Cazanelor. Prafu' 
acesta, care plutește pe Dunăre, de acolo 
se iscă, cînd pușcă tunelele. Din Valea 
Mraconia și pînă la Dubova lucrăm noi. 
De la Dubova către Orșova lucrează cei 
de la I.C.F. Caransebeș. Stîncă aceea, din 
coasta Ciucarului Mic — nu te uita că e

Moraru, medic în Plavișevița :

am terminat facultatea. Cu toate 
pediatru, prin forța împrejurărilor, 
medicina generală. Dispun de o
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ORGANIZAȚII
De citeț a zile se desfășoară in școli plenarele activelor U.T.C. 

In perioada care a mai rămas pină la adunările si conferințele 
de dare de seamă și alegeri, consfătuirile activelor U.T.C. tre
buie să constituie adevărate dezbateri în care schimburile de 
opinii să faciliteze o m?.i bună cunoaștere a modului în care 
organizațiile U.T.C. procedează la conceperea și alcătuirea pro
priilor lor programe de activități. Pentru că de modul în care 
organizațiile U.T.C. din școli se gîndesc cu seriozitate la alcă
tuirea unui program de acțiuni realist și bine argumentat de
pinde în mare măsură transpunerea sa în practică.

în amfiteatrul Liceului nr. 2 
din Oradea sînt. prezenți peste 
100 de elevi, membri ai birou
rilor U.T.C. pe clase, impreună 
cu comitetul U.T.C. pe școală, 
pentru a dezbate și aproba pro
gramul de activități al organi
zației lor. Sînt prezentate o 
gamă largă de activități, (deși 
unele din ele aproape identice 
cit cele din anul trecut) care se 
vor acțiunile proprii de orga
nizat în primul trimestru al a- 
cestui an școlar. Să privim mai 
îndeaproape citeva din propu
nerile formulate. Capitolul acti
vităților socio-profesionale nu 
poate oferi decit puține ele
mente concrete, specifice liceu
lui respectiv. Notăm citeva din 
ele pentru a releva caracterul 
lor general : mobilizarea elevilor 
la cercurile pe materii, la con
ferințe, filme (fără a se indica 
ce fel de conferințe, cu ce con
ținut — n.n.). Ce e drept, s-au 
propus și discuții pe teme ca : 
„Ce voi face după terminarea 
clășei a VIII-a sau a XII-a“, 
dar ne așteptam ca cel puțin 
aici să intervină activul cu pro
puneri privind interesele elevi
lor pentru cunoașterea viitoare
lor lor profesiuni. Un singur 
elev — Tineri u Budura din cla
să a IX-a — a cerut explicații 
asupra modului în care poate 
interveni organizația U.T.C. 
pentru îndrumarea elevilor spre 
o serie de profesii postliceale. 
De altfel, cele 4—5 propuneri 
făcute în plenara activului n-au 
cuprins decit puține probleme 
impbrtarite, ca de pildă, preci
zarea .unor aspecte vizind acti
vitățile cultural-distractive (vi
zionări de. spectacole, seri de 
dans,, excursii, etc.).

•Un capitol important — e 
vorba de activitățile politico-

ideologice — figurează în pro
gramul de activități cu simple 
formulări fără o acoperire con
cretă a modului în care se vor 
desfășura ele în cursul acestui 
trimestru. Pînă și un început 
de inițiativă proprie — cum a 
fost propunerea de a se inau
gura o gazetă politică care să 
găzduiască dezbateri asupra 
unor evenimente nolitice in
terne și internaționale — a ră
mas o simplă afirmație, pentru 
că mulți din cei prezenți nu 
știau cum poate fi concepută o

PLENARELE 
ACTIVULUI 

U. T. C. 
DIN ȘCOLI

asemenea activitate. în plenara 
activului. îmbunătățirea progra
mului cu propuneri și inițiative 
care să reflecte preocupările 
elevilor s-a redus doar la citeva 
scurte intervenții, și pentru că 
secretarul -comitetului U.T.C. pe 
școală. Alexandru Chitilă, era 
grăbit să încheie mai repede 
ședința. Cauza : elevii au fost 
corivocați imediat după orele de 
curs, și, deci, înainte de masa 
de prinz. Așa. se face că multe 
din prevederile cuprinse în pro
gram au rămas încă în stadiul 
de definitivare', pentru că nu 
putem crede că, formulate ge-

neral, obiectivele propuse vor 
putea fi și îndeplinite.

Un proiect de program bine 
alcătuit, cu responsabilități și 
termene care, se pare, reflectă 
într-o mai mare măsură pre
ocupările elevilor, am întîlnit la 
Școala profesională a M.I.U. din 
Oradea. Ce-am constatat însă 
cînd acest program a fost supus 
dezbaterilor activului U.T.C. ? 
Mai întîi erau cuprinse prea 
multe acțiuni, greu de transpus 
în practică, dacă ne gîndim că 
majoritatea uteciștilor o for
mează anul I, iar activul U.T.C. 
n-are o experiență de lucru 
adecvată specificului școlii. Din 
această cauză, discuțiile care au 
urmat — au vorbit doar 3 elevi 
din anul II și nici unul din anul 
I — au fost încercări de salvare 
a aparențelor, pentru că erau 
prezente multe din cadrele di
dactice ale școlii. La un mo
ment dat părea că ședința a fost 
convocată pentru profesorii șco
lii, de vreme ce cinci cadre di
dactice au făcut propuneri con
crete, incluse de altfel și în 
programul de activități. Un lu
cru meritoriu, dar atunci unde 
este contribuția activului U.T.C. 
din școală, care sint preocupă
rile sale concrete ? Sau, poate, 
cadrele didactice au obișnuit 
activul U.T.C. cu un stil , de 
muncă mai puțin independent, 
incit i se „sugerează“ pină și 
programul de activități al orga
nizațiilor ?

Așadar, prezentarea^ progra
melor de activități în cele două 
organizații U.T.C., care trebuiau 
să se transforme. în urma dez
baterii lor, în instrumente de 
lucru, nu au găsit încă teren 
pentru o adevărată dezbatere.

MIRCEA CRISTEA

Implicațiile abaterilor
disciplinare

«

(Urmare din pag. I)

pentru podul rulant de la

(Urmare din pag. I)

Gheorghe Răfițeanu, la Foc
șani (în interes personal pen
tru că .la Direcția agricolă ni 
s-a spus că nu a fost chemat). 
Alții, cum este cazul ingine- 
rului-șef al cooperativei agri
cole Tifești, Constantin Plope- 
șeanu, ore de-a rîndul copiază 
date din planul de producție 
la Direcția agricolă. Să nu-ți 
v ă să crezi cînd știi că unul 
ide«p ' ’ află la cooperativa 
agricaAă unde dumnealui își 
desfășoară activitatea.

în alte cooperative agricole, 
să dăm numai citeva exemple, 
Rîmniceni, Răstoaca. Nănești, 
recoltatul a început cu întîr- 
ziere sub același motiv dar cu 
toate acestea ritmul de lucru 
este sub posibilități. „Am reu
șit să recoltăm doar 50 de hec
tare din 900 cultivate cu po
rumb — ne declara tovarășul 
Mihai Toluca al cooperativei 
agricole Răstoacă.; Nu avem 
forțe de muhcă • suficiente și 
nici combine“. La Nănești. din 
1 227 -hectare au fost recoltate 
doar 10 hectare, adică 2,5 hec
tare pe zi. Refrenul se repetă: 
forța de muncă este insufi
cientă. Oricît de puțină ar fi, 
un asemenea ritm nu poate fi 
admis, cu atît mai mult cu cit 
ar putea fi depășit de combina 
ce există la secția de mecani
zare, care pină acum nu a 
fost introdusă în lan.

Ritmul recoltatului la po
rumb ar crește considerabil la 
nivelul județului-, dacă ar fi 
utilizate la capacitatea maxi
mă toate cele 24 de combine 
CT-2 RP._ precum și 5 combi
ne CI și C3 adaptate în acest 
scop.

De la planuri
Din suprafața de 24 000 de 

hectare ce va fi semănată cu 
grîu în județul Vrancea, 12 000 
hectare au fost pregătite din 
vară. Ziua de 20 septembrie a 
fost stabilită ca început al pe
rioadei optime pentru semă
natul griului. Prima a pornit 
campania de însămînțare a 
griului cooperativa agricolă 
din Păunești, azi cu 200 hec
tare semănate. Apoi au urma
t-o cooperativele agricole din 
Gologanu cu 190 hectare se
mănate pină în prezent, Mil- 
covul cu 150 hectare, Cimpi- 
neanca cu 90 hectare, Ciușiea 
cu 56 hectare, Ciorăștî cu 60 
hectare. Suprafața totală în- 
sămînțată cu grîu la ora ac-

tuală este de 1 541 hectare a- 
dică, cu 6 139 hectare sub gra
ficul la zi. Recuperarea întir- 
zierțlor condițiile fiind asigu
rate (teren pregătit, semințe, 
semănătorile reparate) necesi
tă începerea semănatului și 
continuarea într-un ritm acce
lerat în toate cooperativele a- 
gricole.

După porumb, floarea-soa- 
relui și sfecla de zahăr se va 
semăna grîu pe 12 000 hectare. 
Dar eliberarea terenului pe a- 
ceste suprafețe se face foarte 
lent. Ca dovadă faptul că în tot 
județul tractoarele au un front 
de lucru doar de 1 770 hecta
re. Sînt cooperative agricole 
(Rîmniceni. Răstoaca. Nănești,

Tifești), unde nu s-a eliberat 
nici o palmă de teren.

Intensificarea recoltării pră- 
șitoarelor are un dublu efect! 
eliminarea pierderilor de pro
ducție și crearea frontului de 
lucru pentru semănatul griu
lui. Executarea acestor lucrări 
(recoltatul porumbului, elibe
rarea terenului și semănatul 
griului) necesitînd o mare can
titate de forță de muncă, par
ticiparea tineretului din toate 
cooperativele agricole la exe
cutarea lucrărilor campaniei 
agricole de toamnă trebuie să 
fie maximă Organizațiile 
U.T.C. din fiecare cooperativă 
agricolă, comună și secție de 
mecanizare au datoria să mo
bilizeze în masă tinerii pentru 
recuperarea întîrzierilor ce e- 
xistă în executarea lucrărilor 
agricole din această toamnă în 
județul Vrancea.

I
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te _ „ _____
estacadă.

Motorul autocamionului este 
oprit. Semn că interlocutorul 
nostru a venit mai demult. In
tr-adevăr — recunoaște — aștept 
să vină cineva pentru a le mon
ta. Cum nu vane nimeni, își mai 
permite încă o pauză (după pau
za ce deabia s-a încheiat).

La cîțiva pași distanță o roa
bă plină cu mortar. Alături, vn 
morman din același preparat e 
pe cale de a se întări.

Urcat pe scara unui autoca
mion, alt tînăr — Costică Preda, 
lăcătuș, venit de numai trei zile 
pe șantier, sporovăiește vesel, cu 
șoferul. Locul său de muncă se 
găsește la vreo sută de metri 
mai încolo. M-a trimis maistrul 
să caut un burghiu... încearcă o 
explicație. Sigur, însă, magazia 
cu scule nu s-a mutat în cabina 
conducătorului auto.

Lingă hala gaterelor — utila
jele trebuiau să sosească pe 30 
iunie și respectiv' 31 iulie dar 
furnizorul, Uzinele „Progresul" 
din Brăila, nu le livraseră nici 
pînă la data de 24 septembrie 
— se află ascuțitoria. încăperea 
este gata. Numai că, plecînd în 
delegație, tovarășul Pantelie Co
nea, dirigintele coordonator al 
șantierului din partea beneficia

AU REALIZAT SARCINILE 
ACTUALULUI CINCINAL

• Centrala indus
triali a cărbunelui cu 
sediul la Ploiești și-a adusă la obținerea a- 
realizat sarcinile la 
producția 
prevăzută pentru ac
tualul cincinal. între
prinderile ce aparțin 
acestei centrale au 
înscris în bilanțul ce
lor trei trimestre o 
producție suplimen
tară de cărbune ex
tras și livrat în va
loare de peste 
11 500 000 lei. De re
marcat că întregul 
spor de producție s-a 
obținut pe baza creș
terii productivității 
muncii.

Se remarcă în mod 
deosebit contribuția

__  _ cestui succes de lu- 
globală crătorii de la între

prinderea metalurgi
că și întreprinderea 
de prefabricate și 
traverse din beton 
care au dat în plus 
de la începutul anu
lui mai' mult de 157 
tone oțel, 1 830 tone 
de utilaje pentru in
dustria metalurgică, 
aproape 3 000 mc 
prefabricate din be
ton

cov. Calculele esti
mative arată că pină 
la sfirșitul anului 
numai aceste unități 
vor realiza, supli
mentar, produse a 
căror valoare se ci
frează la peste 
100 000 000 lei.

de

și alte produse.

munte, în vîrful lui se ară — ei au puș- 
cat-o. Cînd a căzut în apă s-a ridicat un 
val care a măturat Dunărea pe mai bine 
de un kilometru. Ăștia din port, cu pon
tonul lor, erau cit pe-aci să tragă targa 
pe uscat. Muntele ăla se numește Vîrteci, 
iar crestele care se văd pe partea sîrbilor 
sînt Știrbățul Mare fi Știrbățul Mic...“.

Dumitru Fîntînaru, locotenent-major de 
miliție, în sfîrșit, ne determină să abando
năm înălțimile și să revenim între acești oa
meni harnici, care, acum departe de noi, 
urcă un drum către vatra cea nouă a sa
tului lor: „O, nu vă gîndiți, nu au ce nă
ravuri să mute dincolo de deal... Din no
iembrie 1968 n-am mai avut nici-o spar
gere, și aia a fost un fel de n-ar mai fi. 
De cînd a apărut decretul 153, abia am 
izbutit să aplic 3 prăpădite de amenzi“ — 
fi ne surîde larg, prietenos

Și ne convingem, treptat, că pașii tutu
ror acestor oameni, care ne însoțesc fi ne 
vorbesc despre viața lor, au o însemnătate 
aparte, cu greu de descris în cuvinte. Pafii 
tuturor acestor oameni, sub un cer repliat, 
măsoară întinderea încă uscată a unui vii
tor fund de mare.

Î
' n urmă cu un an, pe canalul 

gîtuit de bancuri de nisip va
gabonde, pilotii care navigau 
spre Sulina, la timonele car
gourilor „Negip Ipar“, „Biot- 
hers“ și „Petroșani“,. primeau 

lumina soarelui abia răsărit chiar în piep
tul dezvelit, ivindu-se de sub vestoanele 
marinărești, deschise la cîte trei dintre nas
turi. Dunărea însăși se transformase în
tr-un fluviu de argint, prin care provele 
tăiau brazde largi, prelungindu-le sclipă- 
tul pină în țărmurile joase, cotropite de 
sălcii și tropot mărunt de vulpe argintie 
sau dine enot. Iar acum, cînd navigam 
către Moldova Veche, același fluviu pare 
a se scurge din chiar soarele care apune 
fastuos și provele despică o oglindă din 
aur lichid, abia vălurindu-se peste perfi
dele stînci submarine. Și alături de echi
pajul vasului „Fulger“ — comandant 
Gheorghe Milovan, secund Constantin Vul- 
pescu, mecanic șef Zamfir Sîrbu, șef de 
echipaj Justin Blagoe, motorist Dumitru 
Jenaru și marinar Jenică Popescu — navi
gam într-o lume în care aurul din vest 
se leagă cu argintul din est și, pe căi de 
apă mai lungi, cu toate mările și ocea

nele lumii. Navigam, de asemenea, într-o 
lume în care pretinsul complex de inferio
ritate al marinarilor de apă dulce, dacă 
există, acum, cînd marea se mută în inima 
continentului, are toate șansele să se spul
bere.

Dar ce înseamnă complexul de inferiori
tate al marinarilor de apă dulce ? Apoi, o 
nouă întrebare: în sufletul secundului Con
stantin Vulpescu se poate instaura un ast
fel de complex ? Drept răspuns să ascul
tăm o poveste: „Navig — ni se confe
sează interlocutorul — din anul 1934, de 
cînd m-am angajat în flotă. Eram atunci 
copil de marină și anul 1938 m-a prins în 
Malta, la La Valetta, unde bricul „Mircea“, 
venind din Hamburg, aruncase ancora pen
tru o scurtă escală. Intîmplarea a făcut să 
fiu invitat la nunta unui grec, la Victory 
Bar unde, luîndu-mă limonada, am întîrziat 
peste ora de plecare a vasului, împreună 
cu un alt marinar, motoristul Traian Hor- 
jea din Ploiești, care a murit în timpul 
războiului. Și s-a lipit atunci de noi un 
impresar al Legiunii Străine, ne-a spus că 
în trei ani precis devenim ofițeri, ne-a dat 
și un avans substanțial — stăteau cam 
prost cu completarea contingentului — și 
ne-a pus să semnăm niște hîrtii. Era cît 
pe-aci să ne prindem într-o bora macabră. 
Norocul nostru a fost că peste cîteva zile 
a ancorat în La Valetta „Alba lulia", de 
pe care, printre alții, a coborit și unul Pă- 
sărin. Luptase timp de 13 ani în Legiunea 
Străină, timp la care, la întoarcere în țară, 
i s-a adăugat și un an de internare în 
Insula Șerpilor și omul ne-ă sfătuit pur și 
simplu să ne vedem de treburi. Așa că 
ne-am îmbarcat clandestin pe „Alba lulia“, 
pînă la Pireu, de unde, ascunși în tuburi 
lanstorpile am ajuns la Alexandria, în 
Egipt, cu crucișătorul englezesc „Malaya“. 
Ne țineau tira, cum se zice, niște marinari 
britanici cu care ne împrietenisem în La 
Valetta, tot la Victory Bar. Am întîlnit bri
cul „Mircea“ și comandantul Costăchescu, 
supranumit Mabomed a ordonat să ni se 
aplice 25 de salmastre pe spinare. Ne legau 
de cîrma de mînă și încasam între 5 și 25, 
cu pisica cu 3, cu 5, cu 7 sau cu 9 cozi, 
în cazuri mai grave. Războiul m-a prins în 
Anglia, la Devonshire, cînd am asistat la 
primele bombardamente ale Stuckasurilor. 
Și mai departe scrie în carte...“.

Apoi, dincolo de această poveste întorto- 
chiată, o altă întrebare ni se impune : ce-i

unește pe acești oameni cu cei din Brăila, 
Galați și Sulina, cu ceilalți marinari de pe 
Dunăre ? Și răspunsul a fost mai mult 
decit simplu: însăși viața lor. Întrebarea 
nici nu mai trebuia pusă. Gheorghe Milo
van lucrează de 18 ani în marină, dintre 
care 15 a fost pilot special în cadrul admi
nistrației Porților de Fier. Tînărul mecanic 
șef Zamfir Sîrbu s-a angajat în marină 
încă din anul 1955 și serviciul l-a purtat 
prin lumea mai tuturor porturilor dunărene. 
Împreună, comandant și mecanic șef, au 
preluat de la Constantin Dirna și Neagu 
Tone din Galați ambarcațiunea pe care 
navigă. Jenică Benea, căpitanul portului 
Orșova, de asemenea, e cunoscut pe toată 
Dunărea. Din marea familie a marinarilor 
face parte și pilotul Boancă Purcel, zis 
Cutcuvea, acum pensionar în Ostrovul 
Mare, sat de navigatori, deprinși și cu apa 
și cu fermitatea cîmpiilor. Sînt oameni care 
merită această mare a Porților de Fier așa 
cum și marea-i merită.

Navigînd între Orșova și Moldova Ve
che, simțeam cum crește marea sub noi, 
această viitoare mare care se va sprijini 
cu unul dintre cei mai puternici umeri ai 
ei în valul din beton și metal al barajului 
hidrocentralei Porțile de Fier. Paradoxal, 
copleșiți de imaginea atîtor nave care se 
încrucișau pe cursul navigabil al Dunării, 
ne-am amintit un timp mai îndepărtat, și 
anume timpul în care, prin forța împreju
rărilor, marinarii unei flote întregi, rămași 
fără navele pe care le mistuise un război 
distrugător, s-au văzut debarcați cu bruta
litate pe uscatul cu a cărui fermitate se 
dezobișnuiseră. O imagine tristă, dintr-un 
timp pentru totdeauna apus, și, totodată, 
o amintire reper, acum, cînd. viitorul ma
rinarilor de pe Dunăre se anunță atît de 
spectaculos.

Un răsărit de soare 
la Moldova Veche

A
ici, în clisura prelungă a Du
nării, cînd începe să bată Co- 
șava se încaieră oile. Dar a- 
cum nu bate Coșava, e un 
început de toamnă frumos, ne 
aflăm pe Ostrovul Decebal și 

soarele răsare în spatele nostru, dincolo de 
Hunca, gorganul înalt — 106 metri deasu
pra nivelului mării — sub care se spune

• Colectivele între
prinderilor din Aiud, 
unul din centrele in
dustriale importante 
ale județului Alba, 
au îndeplinit preve
derile planului cin
cinal cu 94 de zile 
înainte de termen. 
Calculele estimative 
arată că pînă la fine
le anului-se va rea
liza peste sarcinile 
planului de cinci ani 
o producție industria
lă valorică de aproxi
mativ 168 000 000 lei.

Din județul Ar
se anunță că 

întreprinderi au

• 
geș 
noi 
realizat, integral, sar
cinile de plan reve
nite din actualul cin
cinal. în ultimele zile 
au anunțat acest suc
ces de prestigiu fero
viarii Depoului C.F.R. 
din Pitești, metalur- 
giștii întreprinderii 
de poduri metalice și 
prefabricate din be
ton, colectivul Ins
pectoratului silvic 
județean și între
prinderea de ateliere 
și transporturi Bas-

• Colectivele 
muncă de Ia Unitatea 
de exploatare și in
dustrializare a lem
nului și de la Auto
baza din Bacău au 
realizat cu trei luni 
înainte de termen 
sarcinile de plan pre
văzute pentru actua
lul cincinal. Pînă la 
sfirșitul anului, cele 
două unități econo
mice s-au angajat să 
obțină o depășire a 
indicatorilor produc
ției globale și marfă 
cu peste 17,5 milioa
ne Iei, să transporte 
suplimentar 674 000 
tone mărfuri.

Pînă acum, 12 în
treprinderi din jude
țul Bacău au îndepli
nit sarcinile ce le. re
veneau pe întregul 
cincinal.

(Agerpres)

rului, constructorii au uitat un 
amănunt: pentru a fi montate 
polizoarele trebuie, mai întîi, în
depărtat molozul, văruiți pereții.

— E ca un făcut — izbucnește 
înciudat acesta. Pînă nu-i mini 
de la spate nu se apucă de 
treabă.

Cele cîteva instantanee sur
prinse certifică pregnant o stare 
de fapt — lipsa de supraveghere 
a lucrărilor de către maiștri și 
șefii de echipă. Pasul de melc, 
abaterile disciplinare, irosirea
timpului de lucru sînt tolerate 
de către conducătorii direcți ai 
locurilor de muncă chiar și acum 
cînd se știe precis că termenul 
de intrare în funcțiune nu a fost 
respectat. Drept urmare, pers
pectiva diminuării duratei 
zierilor este și. continuă să 
nă minimă, cțeîndu-se un 
artificial — „cum am fost 
mati 
rii în exploatare în 1971.

La menținerea ritmului lent 
de lucru contribuie în mare mă
sură și numărul mare de utilaje 
defecte. împreună cu tovarășul 
Pantelie Conea, remarcăm : aici 
se află nemișcat un cilindru com
presor, dincolo o betonieră, în 
partea stingă o macara, în dreap
ta o betonieră.

— In afară de faptul că ma
șinile pe care ni le pune la dis
poziție Trustul de mecanizare 
București sînt, probabil, cele 
mai vechi pe care le are în stoc 
— ne mărturisește inginerul 
coordonator Emil Nicolae, din 
cadrul întreprinderii de șantiere 
și construcții montaje Craiova, 
dar, adeseori, mă refer în special 
la utilajele grele : buldozere și 
excavatoare — se defectează la 
o zi sau două după ce au ieșit 
din reparații. Mecanicii întîrzic 
să intervină. Tn aceste condiții, 
firesc nici nu se poate vorbi de 
o exploatare corespunzătoare a 
lor, de productivitate.

♦

Data de 30 septembrie trebuia 
să coincidă cu punerea în func
țiune a unei noi capacități de 
producție a Sectorului de indus
trializare a lemnului din Filiași. 
Termenul nu a fost respectat. 
La aceasta a contribuit, printre 
altele, stilul de muncă, defectuos, 
al I.S.C.M. Craiova — azi atacă 
lucrările la un obiectiv, mîine la

întîr- 
rămî- 
mod 

, ----- „... infor-
pericolul transferării dă-

altul, într-o zi concentrează for
ța de muncă la Filiași, în alta o 
regrupează, la Ișalnița — cît și 
ignorarea atribuțiilor ce revin 
direct conducerii șantierului 
despre care vorbim, maiștrilor 
și șefilor de echipă. Pentru că 
dacă acum, în aceste zile în care 
ar fi fost de așteptat eliminarea 
oricăror timpi morți, lucrurile se 
prezintă așa cum le-am întîlnit 
(putem adăuga că numai în au
gust au existat 3707 om-ore ab
sențe nemotivate) este lesne de 
închipuit situația în perioadele 
precedente. în momentul actual 
problema care se pune cu acui
tate este reprezentată de compri
marea pe cît posibilă a perioa
dei de timp ce va trece pînă la 
punerea în exploatare a obiecti
velor din graficele de execuție. 
Se impune, așadar, ca urmărirea 
și supravegherea mersului inves
tiției să fie făcută cît mai rigu- 

, ros, astfel îneît fiecare, indife
rent de meserie —■ fierar-beto- 
nist, zidar, dulgher sau lăcătuș 
— să-și execute întocmai și la 
timp sarcinile ce-i revin, fiecare 
oră, fiecare minut să fie fructi
ficate productiv. Știm, în aceste 
rînduri ar fi trebuit să amintim 
și despre organizația U.T.C. și 
comitetul său, în articolul nos
tru s-ar fi cerut să-și găsească 
lor și referiri la adresa activi
tății lor, a modului in care în
țeleg să sprijine conducerea teh- 
nico-administrativă a șantierului. 
Dacă n-am făcut-o este pentru 
că. aici, nimeni nu știe dacă 
există sau nu o organizație 
U.T.C. în adevăratul sens al cu
vântului. Nici inginerul șef 
coordonator, nici tinerii nu au 
cunoștință de vreun comitet 
U.T.C., nu au luat notă de nu
mele secretarului, cu atît mai 
puțin de activitatea sa. Avînd 
în vedere că o situație oarecum 
asemănătoare am întîlnit și la 
lucrările de extindere a uzinelor 
„Electroputere“ din Craiova nu 
ne rămîne decît să ne întrebăm, 
și să întrebăm la rîndul no
stru Comitetul județean Dolj 
al U. T. C. dacă cunoaște 
această stare de lucruri și în ca
zul unui răspuns afirmativ să” 
solicităm împărtășirea motivelor 
pentru care nu a mișcat nici un 
deget pentru a o schimba.

• ••••••

Reportaj de MIHAI PREDESCU

ră a fost înmormîntat Attila, după inva
ziile pustiitoare din Galia, Cîmpiile Cata- 
lanice și Italia. Lumina crudă incendiază 
lina spiralată a animalelor din jurul nostru 
și înainte, pe zarea îndepărtată a țărmului 
Dunării, se dezvelește din cețuri, asemenea 
unui miraj, Moldova Veche. Deci cu picioa
rele pe un ostrov de 857 de hectare, avem 
în spate mormîntul unui hun temut, căruia 
zbaterea de altădată a civilizațiilor i-a trecut 
ființa în pulbere, în jur roiesc vreo 450 de 
oi pufoase și blegi și, alături, sub soarele 
care răsare, se scurtează umbrele negre ale 
ciobanilor. Un peisaj de început de lume 
în zarea căruia se limpezește un miraj mo
dest. Bătrînețea fi începutul stau laolaltă. 
Ion Mudăvoiu are 67 de ani și Petre Beta 
numai 19 și „nu știu ce-o fi aia miraj — 
ne surîde primul —, dar știu că din ceea 
ce spun domniile voastre că se cheamă așa, 
ăsta, de lîngă mine, în loc să aducă o 
carte, un radio sau, haî să zicem, o femeie, 
cară în fiecare săptămînă cîte un sac cu 
țigări“. Și Petre Bela, rușinat, strivește sub 
talpă un muc de țigare.

Apoi sirena stridentă a șalupei „Orșova" 
ne spulberă halucinațiile de reporteri de- 
dați temporar efuziunilor lirice. Iulian Io- 
nescu, șeful mecanic al ambarcațiunii ne 
ordonă îmbarcarea și Marcu Nistor, puștiul 
din pîntecul vasului, cuplează motorul. Re
venind în Moldova Veche, nu mai privim 
în siaj, privim localitatea lipită de țărmu
rile joase, cu detașarea pe care încă ne-o 
mai întreține distanța. Ce a fost acest port 
în care marinarii, coborînd de pe fluviu își 
debarcau „mătăsăriile“, pentru a le schimba 
în bani cu care să ademenească „bestii“ 
și ce este el acum, în anul în care, a mu
rit baba Jivca, îngerul ocrotitor al celor în
frățiți cu căile pe apă ? „Pe timpul roma
nilor — ne învață istoria — localitatea se 
numea Mudava, iar în anul 1588 a fost 
aici sangeac turcesc, sub jurisdicția vilaie- 
tului de Timișoara“ și, dintr-odată, prin 
bunăvoința căpităniei, a comandantului Pe
tru Rîcu și a șefului de port Grigore Ma- 
nafu, renunțam la această istorie în schimbul 
unor date mai noi. Nu mai privim nici 
Moldova Veche de astăzi, ci o fotografie 
a pontonului de altădată, îngălbenită și 
păstrată cu sfințenie într-un album-jurnal. 
In octombrie 1919, trei oameni, unul în 
uniformă de marinat, altul cu lavalieră și 
al treilea încins în fireturi bățoase de jan
darm, inaugurau portul Moldova Veche și 
momentul l-a surprins cum a putut un 
fotograf de ocazie. Se instalase atunci în

Copii din Du
hova.

Foto: I. CUCU

port o căpitănie, un oficiu vamal, o agen
ție N.F.R. și un post de poliție de fron
tieră. Vameșul nu încăpuse în fotografie, 
pentru că încă nu avea ce Vămui.

Statistica ne oferă date și mai concrete. 
In primul an de activitate au ancorat în 
port 59 de nave cu o capacitate de 11164 
tone, care abia au încărcat 4 082 tone, 
descărcînd 69, laolaltă cu 83 de pasageri. 
In 1938 cifrele, cît de cit, se mai rotunjesc: 
569, 382 524, 41185, 306, 1.156. Mai mult 
se făcea control și revizie pe vasele care 
intrau sau ieșeau din țară și, subit, o lume 
pașnică, somnolentă, ajunge la răscrucea 
istoriei sale. La 27 februarie 1941, la un 
rondou ratat în mai puțin de 45 de minute 
se scufundă în rada portului șlepul D.D.S.G. 
57260 și sînt grav avariate șlepurile M.F.T.R. 
762, B.L. 1004 și tancul S.D.P.X. La 9 iu
lie 1944 portul este bombardat de ame
ricani, la 29 iulie, același ah, este minat și 
peste cîteva zile, la kilometrul 1024, două 
mine magnetice avariază tancul motor 
Stad 1 și șlepul D.D.S.G. 9766. In sfîrșit 
„la 26 august 1944, orele 10, trupele ro
mâne aflate în Moldova Veche au somat 
trupele germane să se predea sau să pă
răsească portul și localitatea. La orele 17, 
trupele germane au deschis focul și ro
mânii s-au retras în Moldova Nouă, de 
unde au contraatacat în jurul orei 22,30. 
Fuga nemților ne-a costat următoarele 
nave : tancul STAD II, șlepurile N.F.R. 
648, Netty și C.M.R. 816, remorcherele 
„Lithcos“ și „Zante“. Pontonul a fost scu
fundat“. Dar nemții revin în oraș la 6' sep
tembrie 1944, pentru a fi izgoniți definitiv 
pe 3 octombrie, cu 22 de zile înaintea eli
berării întregului teritoriu al țării. Filele 
îngălbenite ale unui jurnal, file de viață...

Dar orice istorie, mai devreme sau mai 
tîrziu, izbutește să se scuture de coșma
ruri. Cu toate acestea este încă prea de
vreme să vorbim despre prezentul Moldovei 
Vechi. Vom vorbi despre viitorul ei, mîine. 
Atunci cînd, profilîndu-se pe orizonturile

cele mai îndepărtate ale acestei mări care 
se naște, tînărul cioban Panel Bela nu va 
mai strivi sub picior, rușinat, un chiștoc 
de țigare.

unăre, Dunăre, drum fără 
pulbere... Acum, la întoarcere 
ne întrebăm cu ce ne-am ales 
din călătoria la care am pur
ces. Și într-un accelerat de 
noapte, ale 

pe șinele incendiate de 
tează cu fiecare clipă 
Dunăre, încercăm să 
faptul că, mai devreme 
cel mai tîrziu în zori, peisajul 
se :

D
cărui roți tunind 
lună ne depăr- 

care trece de 
ne convingem de 
sau mai tîrziu^ 

, l care abia 
scufundase în umbrele nopții din

care evadam, retroactiv, ne va oferi o
mult așteptată lecție de modestie. Dar mo
destia reporterilor — ne mai spuneam — 
se confundă, de fapt, cu modestia cuvin
telor, cu puterea lor neobișnuită de a în
chide sub o crustă de calm o neostenită 
mișcare a oamenilor și a locurilor și acolo 
în clisura prelungă a Dunării, soiul din 
ce în ce mai rar al unor astfel de cuvinte 
se putea asemăna înirutotul acestor ape 
care cresc, cresc într-una îhsinuîndu-se în 
însăși ființa ancestrală a peisajului, 
invadîndu-i golurile și rotunjindu-i de
plinătatea primară. Dar, cum se în- 
tîmplă, lumina tulbure a unor zori 
noi s-a vădit a fi, totuși, suficient de cu
rată pentru a spulbera iluziile nopții 
în stingere și în limpeditatea ei de cleștar 
convenim că nu am făcut decît să străba
tem împărăția unei mări neobișnuite, alt
fel decît altele, a unei mări care abia se 
naște. Am străbătut, cu alte cuvinte, înseși 
melagurile care, anihilîndu-și reperele con
sacrate și consacrîndu-și repere noi, se vot 
constitui în fundul milos al apelor mării 
de mîine, cu valuri mai mari și mai ar
cuite, care vor bate mai temeinic în por
țile dure ale Cazonelor.
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Puține dintre filmele artistice prezentate în sălile de 
spectacole se pot mîndri cu numărul de spectatori — cîteva 
milioane — de care se bucură un film prezentat Ia televi
ziune. La „concurență’' cu rețeaua difuzării filmelor, deși 
este handicapată de faptul că din majoritatea filmelor difu
zate pe micul ecran sînt doar excepții premierele cinema
tografice, repertoriul televiziunii se aflîț, incontestabil Ia un 
nivel calitativ superior.

Cum sint prezentate filmele, știm : miercurea — telecine
mateca, vinerea și duminica filme in reluare. Excludem se
rialele (considerîndu-Ie a avea un specific care ține de tele
viziune) și ne referim numai la filmele artistice de lung 
metraj. Nu e cazul să înșiruim o lungă listă de titluri cuprin- 
zînd filmele bune și foarte bune difuzate pină acum. Vrem, 
părindu-ne discutabil dictonul „mai binele-i dușmanul bine
lui“, să vedem care sînt dorințele spectatorilor aflați, con
comitent, în dubla postură de cinefili și de telespectatori.de cinefili și de telespectatori.

Cultura muzicală nu se face 
leeturind istoria myzicii ci as- 
cultînd această muzică. Pictu
ra, dacă nu .0 vezi cel pu
țin reprodusă în albume, ră
mîne și ea o simplă înșiruire 
dt* tablouri... Amintesc' aceasta 
întrucît singurul criteriu pe Ca- 
re-1 observ la majoritatea fil
melor prezentate la televizor e 
doar data cit mai îndepărtată 
a anului de realizare a filmului. 
N-ar fi nimic rău în aceasta, 
dar nu întotdeauna un film vechi 
este neapărat și unul de valoa- 
re. Și cînd nu am văzut atîtea 
despre' filmele despre care au 
scris cei mai autorizați istoriei 
și critici îmi pare o pierdere de

CULTURÀ-ARTÀ

sălilor dg. cinematograf, argu
mente cunoscute precum : cos
tul ridicat al unor filme de va
loare, sezoanele de oboseală de 
pe platourile lumii, pentru re
pertoriul telecinematecii, și in 
general pentru repertoriul te
leviziunii, aceste argumente sînt 
neavenite. Arhiva Națională de 
Filme poate pune la dispoziție 
întotdeauna, din miile de filme 
pe care le are, doar pe cele 
mai buhe.. Ce rost are atunci 
prezentarea — în premieră pe 
țară după cum ni s-a anunțat — 
.a unui film oarecare cum a fost 
recentul „De unul singur“ cînd 
există atîțea filme de aventuri 
foarte bune în arhivă ? în plus

matică sigură într-o anume pe
rioadă de timp. în acest sens 
poate exista o teamă : aceea că 
repertoriul să pară uneori mo
noton, prin repetarea în decurs 
de mai multe săptămîni a unei 
aceleiași teme. Dar televiziunea 
rezervă încă două seri pe săp- 
tămînă filmelor artistice, și s-ar 
putea echilibra astfel prin di
versificarea repertoriului ei. Un 
singur lucru nu trebuie nicio
dată uitat : calitatea filmelor“.
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MUL DE MONTAJ SI “ 
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TELECINEMATECA 
UN TITLU CARE

mult, nu 
de mon-

OBLIGA

îndoiește 
una din- 
emisiuni

„Cum nimeni nu se 
că telecinemateca este 
tre cele mai populare 
aș vrea să-mi exprim o spe
ranță și nu o rugăminte, aceea 
de a-mi putea forma o cultu
ră cinematografică în mod sis
tematic cu ajutorul acestei emi
siuni. Aceasta înseamnă că 
ne mai luînd in discuție valoa
rea filmelor prezentate trebuie 
să vorbim doar de necesitatea 
grupării lor, dacă nu cronologic, 
de la începuturile cinematogra
fiei și pină la zi, «el puțin pe 
școli naționale, curente artis
tice, sau mari personalități re
gizorale. Nu a fost desigur rău 
faptul că s-a început cu un ci
clu de filme interpretate 
mari vedete dar cred că 
stadiu e depășit, cel 
e vorba 
tulatura 
tecă. gir 
si ideea 
Cred că 
marilor interpreți pot fi foarte 
bine prezentate duminica, zi în 
care pe micul ecran apar filme 
care să impace, cum se spune, 
toate gusturile. S-a încercat, 
trei săptămini la rind, o trecere 
în revistă a neorealismului și 
brusc, cînd interesul spectatori
lor fusese captat, ciclu! s-a în
trerupt. Pe altă parte, să ->u 
mai spun de prezența unor 
melodrame de serie care n-au 
justificat decit un interes mi
nor : „Bonjour tristesse“ sau 
recent „De ce ai întirziat ?“, 
filme care nu aveau ce căuta la 
telecinematecă. Să lăsăm emi
siunilor de vinerea și duminica 
seara să ,,răspundă“ și amato
rilor de melodramă — deși nu 
genul conta ci subțirimea de 
idei a sus-amintitelor filme — 
și să lăsăm seara de miercurea 
în exclusivitate capodoperelor 
cinematografului“. (Lucian Zer- 
cheș, student).

„Filmele de la telecinemateofi

de 
acest 

puțin cînd 
de girul implicat în ti- 
emisiunii : telecinema- 
în care este continuată 
de antologie filmică. 
aceste cicluri dedicate

TELECINEMATECA
UN ECHILIBRU

FRAGIL ?

„M-a bucurat foarte 
numai pe mine, filmul 
taj „Victorie în mai“ realizat de 
studioul televiziunii noastre, film 
care a fost apoi reluat cu suc
ces, la cererea publicului. Exis
tă, după ette știu, foarte multe 
filme de montaj și documentare 
da lung metraj care și-ar avea 
rostul într-o emisie cu o perio
dicitate cel puțiri lunară, 
pot 
am 
nea 
nul 
din 
lume foarte multe festivaluri ci
nematografice ale filmelor do
cumentare de scurt și lung me
traj, cred că se poate alege mă
car unul sau două dintre aceste 
filme pentru o emisiune T.V. 
Mă refer la documentare și fil
me de montaj de o durată de 
proiecție medie de 30—40 mi
nute și nu la cele obișnuite de 
scurt metraj care-și au bineve
nit locul lor în emisiuni precum 
„Tele-enciclopedia“ (Andrei 
Hanganu, medic).

Nu 
indica titlul pentru că nu 
de unde să cunosc, aseme- 
filme absentînd de pe ecra- 
sălilor de cinematograf, dar 
momentul în care există în

sînt, dintr-un punct de vedere, 
satisfăcătoare prin calitatea lor 
și prin varietatea genurilor. Dar 
nu aici trebuie să fie introdusă 
ca emisiune specială pentru în
drumarea tineretului și o pre
zentare a cinematografiei de la 
începuturile ei pină la zi ? în 
fond, de ce nu am vedea și noi 
„Locomotiva fraților Lumiere ?“ 
(Haneș Olimpia, elevă).

„în oricare din cărțile de is
torie ale artei filmului. găseștț 
detalii cam despre aceleași 
mari opere pe care le-a văzut 
cinematograful în cei peste 70 
de ani ai săi. Găsești detalii, 
explicații interesante, cuvintele 
despre o artă vizuală. Unde pot 
fi văzute aceste cîteva filme 
dacă nu la telecinemateca ?

timp să văd „Adam avea patru 
fii“ (chiar dacă în distribuția 
filmului era trecut numele ac
triței Ingrid Bergman și chiar 
dacă nu era difuzat la telecine- 
matecă“. (Varga Nicolae, ingi
neri-

„Lipsesc, la singura emisiune 
care ar putea să le prezinte, la 
telpcinematecă, filmele din pe
rioada de început a cinemato
grafiei noastre, din spațiul ace
la „necunoscut“ care a culminat 
cu „O noapte furtunoasă“... 
(Elena Săvuicscu, funcționară).

„Dacă pot exista uneori argu
mente care să justifice într-o 
perioadă repertoriul precar al

datorită unor defecte de ima
gine foarte multe secvențe care 
puteau fi altfel urmărite pe un 
ecran normal au stînjenit ima
ginea micului ecran“. (Ștefan 
Mihăilă, profesor).

Crjțipuî D. I. Sucliianu ne 
spune: „Ideea'unei emisiuni de- 
cinematecă în programul tele
viziunii a fost binevenită. Do
vadă că rețeaua difuzării a pre
luat ideea asigurind la grădina 
cinematografului Capitol . ciclul 
de filme vechi, de mare succes 
și de calitate artistică. Cu mici 
excepții, telecinemateca prezin
tă filme foarte bune. Trebuie 
doar gruparea acestora pe o te-

O SCOALĂ CU MILIOANE 
DE ELEVI

Rămîne o sarcină de onoare 
a televiziunii educarea spectato
rilor de film, realizarea la sca
ră națională a instruirii unui 
public care se cifrează la mili
oane. In asemenea condiții, tele
cinemateca, ca emisiune spe
cială, trebuie să fie în exclu
sivitate și instrument de inițiere 
în arta filmului și trecere în 
revistă a marelui repertoriu. 
Opiniile spectatorilor sint eloc
vente. Deci : posibilitățile de 
care dispune televiziunea, co
laborarea ei fructuoasă cu ar
hiva națională de filme se afla 
acum la stadiul de Uerere de la 
„se poate“ la „trebuie-.

TUDOR STĂNESCU

STAGIUNII

TEATRULUI

de FRANKTG. MUREȘ

CRONICA

DESCHIDEREA

Maya Indrieș și Mihai Gingtdescu în „Cine îl salvează pe Albert 
Cobb ?

TEATRALĂ

DE STAT DIN

(Urmare clin ptg. 1)

PRO ȘI CONTRA

PE CÎND 0
ÌNTÌLNIRE CU NOI ?

A

Prof dr. ing. EDMOND NICOLAU

Deși nu mai sînt tînăr, a in
trat în reflexul meu ca dimi
neața în paralel cu alte ziare 
fără specific de vîrstă, să citesc 
și „Scînteia tineretului“. De la 
început trebuie să mărturisesc 
că este o lectură îți același timp 
plăcută și interesantă.

In numărul din 1 septembrie 
a.c„ în pagina de literatură și 
artă a apărut un articol plin 
de substanță, intitulat „Scrii
tori în librării“. Problematica, 
esfe, desigur, deosebit de inte
resantă fiind vorba de confrun
tarea directă a creatorilor de 
literatură cu publicai cărora ei 
li se adresează. Recent m-am 
întors de la un congres inter
național ce a avut loc în Bel
gia și spre marea mea satisfac
ție am observat, ca de altmin
teri și în alte țări, prezența în 
vitrinele librăriilor â unor va
loroase căiți scrise de savanți 
români. Am avut această satis
facție la Moscova. la Londra, 
Paris și Praga spre a cita 
cîteva nume din memorie. ’ 
Știu, din propria mea experi
ență, ca și a unor colegi că 
tot mai numeroase lucrări de 
știință scrise de autori români, 
apar astăzi în limbi de circu
lație mondială, tocmai pentru 
contribuțiile . originale pe care 
ei le-au adus lă dezvoltarea 
științei. Marele avînt al științei 
și tehnicii în țara noastră este 
confirmat și de organizarea în 
țara noastră a unor congrese 
internaționale de mare presti
giu, care s-au bucurat de pre
zența unor savanți de mare re
nume, laureați ai premiului 
Nobel, specialiști de talie mon
dială etc. Dar, spre surprinde
rea mea. nici la standurile de 
cărți organizate pentru parti- 
cipanții la congrese — și nici la 
marile librării din Capitală — 
cu aceste ocazii nu s-au orga
nizat grupaje de cărți care să 
prezinte lucrările românești, 
avînd tematica adecvată con
gresului și care au apărut în 
limbi de mare circulație. Acest 
fapt confirmă încă o dată că 
deși s-a semnalat de mai multe 
ori necesitatea unei preocupări 
mai atente față de cartea știin
țifică și tehnică — această aten
ție este încă departe de a fi la 
nivelul corespunzător. Deși im
portanța acestui gen de carte 
este cu totul deosebită atît din 
punctul de vedere al formării 
cadrelor de specialiști cit și din 
punct de vedere economic, pen
tru sectorul „Carte“. Am sem
nalat mai de mult în ziarul „In
formația“ o cale fertilă pentru 
dezvoltarea unor relații normale 
între creatorii de cărți științi
fice și tehnice și sectorul de li
brării. în esență e vorba de or
ganizarea, atît în Capitală, cit 
și în principalele centre ale

țării, a unor întîlniri între au
tori și publicul de specialitate.

In ceea ce pricește cartea 
literară — astfel de întîlniri 
constituie azi o practică nor
mală — ?el puțin în Capitală. 
O dată cu crearea unor edituri 
în alte centre teritoriale, prac
tica respectivă se extinde. Dar, 
pină in prezent ea se referă tot 
la lucrări beletristice.

Desigur ?ă aceste întîlniri sînt 
absolut naturale într-o socie
tate ca a noastră și m-a bucu
rat faptul ca la o întîlnire orga
nizată de editura „Eminescu“, să 
pot întîlni dintr-o dată în libră- _ J . ... . 1 t. — r-» - A T o

s-a putut răspunde de au deve
nit. „Probabil profesori de de
sen, ori instructor? la case de 
cultură și școli populare de artă, 
ori.,.“. Nu ne imaginăm că ' 
simpla (in fond de loc simpla) 
absolvire a unei secții de artă 
monumentală, acordă automat 
și calitatea de inonumentalisi. 
Că ea nu trebuie susținută și 
confirmată în timp prin reali
zări în această direcție, și că 
evident in acest proces o anu
mită parte va satisface mai' pu
țin sau va aborda, din motive 
asupra cărora nu ne oprim 
acum, alte'genuri. Dar este 
firesc să ne întrebăm de ce nu
mai circa 15 la sută din absol
venții ultimilor ani activează 
in specialitate (ineluzind aici și 
tinerele cadre didactice ale sec
ției de artă monumentală) ? De 
ce „ucenicia“ in arta monumen
tală trebuie să înceapă cu arti
zanatul, cu pictura pe sticlă, cu 
vase pentru flori și scrumiere, 
cu panouri, textile, „dgșffțcute1- 
cu bucata prin Fondul plastic ? 
De ce prima grijă a unui absol
vent al secției de artă monu
mentală este aceea de a alege 
un gen in care să aibă posibili
tatea practică și (mediată să-se 
afirme, oricare altul decit pro-

TÎNĂRUL

MONUMENTALIST
pria specialitate, pentru care 
s-a pregătit, și- a fost pregătit 
timp de șase ani ? (Se. înțelege, 
credem, că excludem cazurile in 
care pregătirea nu este dublată 
de talent autentic !)

„Ucenicia“ iși are, desigur, 
rolul său bine determinat, dar 
să nu uităm, că există etape 
în însușirea ei, că ea se înfăp
tuiește de fapt zi de zi în orele 
de atelier, incă in cei 
de studiu, și că după 
ea șe desăvîrșește, se 
numai intr-un proces 
pe parcursul unei intregi exis
tențe artistice. Este vorba de 
o ..ucenicie“ capabilă — atunci 
cind are asupra ceea ce se apli
ca — să producă lucrări de 

fi ex- 
diplo-

șase ani 
absolvire 
adincește 
continuu

artă. lucrări demne de a 
public (lucrările
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hună lucrare 
ne convin- 
Gilroy se 
matur, cu 
formulare 
Pătrunză-

ria cu același nume, pe Marin 
Sorescu, Violeta Zamfirescu, 
George Dan, Mihai Stoian. Dar 
nu s-ar putea organiza și în- 
tîlniri eu oameni de știință 1 In 
„România liberă“ 
terviu al noului 
Hasei Carte, 
creat condițiile pentru trece
rea la o muncă superioară ca
litativ în domeniul difuzării 
cărții. Se menționa crearea 
unor unități etalon — care, de
sigur, ar fi un cadru adecvat 
pentru astfel de întîlniri.
- Anul universitar .începe, con
sumatorii principali ai cărții 
științifice — studenții și cadrele 
didactice — se vor întîlni 
nou, se strîng din nou în 
rul focarelor de cultură- — 
întîlnirile dintre aufori și 
blic tot nu s-au organizat, 
sigur, se poate replica : aceste 
întîlniri ar fi lipsite de 
biect, cartea științifică fiind 
adesea o apariție meteorică în 
librării, ea epuizîndu-se înain
te de a se putea organiza în
tîlnirile ce ne interesează. Am 
ajuns astfel la un subiect dure
ros, adică tirajele. Nu vreau 
să mă refer 
periență de autor 
pot trece sub tăcere 
adesea sînt rugat 
străini să le procur 
din cărți de știință 
și nu pot face aceasta, 
că lucrările sînt de mult epui
zate, deși sînt apariții extrem 
de recente. E suficient să ne 
gîndim la Poetica Matematica 
a lui Solomon Marcus, apărută 
recent și practic imediat epui
zată.

Credem că se impune reorga
nizarea, pe baze științifice, a 
fixării tirajelor. Librarul, cel 
care vinde cartea, are in mo
mentul Vînzării un plus de in
formare, care trebuie utilizat de 
către editori. Toți factorii inte
resați : cititori, autori, sectorul 
productiv și cel 
pot și 
mereu 
tribui 
proces 
elaborarea și difuzarea

in
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mă ale absolvenților secției de 
artă monumentală, de pildă, 
sînt fresce, mozaicuri, vase de 
ceramică etc, care ornează ho
lurile Conservatorului din Bucu
rești, ale Institutului agrono
mic, ale Universității sau a 
numeroase școli medii). Din 
discuțiile pe care le-am avut 
cu cadrele didactice ale secției 
amintite a reieșit însă că posi- 
biiitătile de afirmare a absol
venților sînt închise de la bun 
Început. ..Să imaginăm un caz 
t- ne reiata un cadru didactic 
— in care un absolvent, cu un 
efort material, mai mare decit 
e capabil în mod normal, în 
condiția sa, realizează o tapiserie 
de proporții : un mozaic sau o 
frescă. Dar nici astfel nu re
zolvă problema „afirmării“ sale, 
a înscrierii sale într-un circuit 
artistic, ca să nu mai spunem 
că o asemenea experiență (ne- 
aciiiziționată. nesubvenționată, 
deci) nu se poate repeta la in
finit“. Ca și arta regizorului, 
arta monumentalistului nu se 
poate realiza fără acele premise 
materiale ale domeniului de a- 
lirmare, pe care societatea 
înțelege să le ofere, să le „riș
te“ in delicatul și complexul 
proces de decantare a. valorilor. 
Sinteni puși in fața unui ade
vărat paradox. Avem nevoie 
de artă monumentală, de mo- 
numentaliști implicit, dar in a- 
celași timp închidem posibilită
țile lor firești de*afirmare. Prin 
prisma aceluiași paradox ne 
Întrebăm care mai este rațiu
nea existenței unei asemenea 
secții in cadrul Institutului 
colae Grigorescu “? Chiar 
nu toți monumentaliștii 
..geniali“, și-au însușit cel 
țin o meserie solidă. Știu 
mult decit alții ce 
„să 
pot 
tive

acum, și in mod’ in-“ 
descifrează tainele- 

„Arta de echipă“ pro- 
mult artei monumen- , 
ne-a adus satisfacții 

confruntări internaționale

„Ni- 
dacă 
sint 
pu
ma i 

înseamnă 
faci“ frescă, mozaic etc. Ei 
fi folosiți excelent în colec- 
de lucru, în locul unora

care abia 
tîmplător, 
profesiei, 
prie mai 
tale, care 
în
(prin premiile obținute de Ion 
Stendel, Radu Stoica și Radu 
Dragomirescu la ultima Bienală 
a tineretului de la Paris), ar 
trebui să devină o realitate 
pregnantă a activității noastre 
artistice. Evident, multe dintre 
carențe privesc 
modul in care 
realizarea artei 
noi. Comisia 
monumentală, 
mai discutat în articole 
rioare, acționează 
inconsecvență in
„criterii" discutabile. Ea este 
numai o comisie de specialitate 
care din fondurile de stat alo- 

•'cate’anual propune și urmărește 
conform unor principii realiza
rea monumentele,• de aîtă. Și 
aci, la acest nivel, unde nu 
există decit neconcludente pla
nuri tematice și nici unul care 
să se refere concret, după un 
studiu amănunțit și temeinic, la 
necesitățile concrete ale urba
nisticii noastre, trebuie înțeles 
că fondurile artei monumen
tale sint afectate realizării de 
monumente și nu pentru a fi 
risipite pe lucrări oarecare eu 
„caracter“ monumental, că ele 
nu sint un mijloc de a asigura 
existența celei mai numeroase 
părți a. Uniunii artiștilor plas
tici.

Mai trebuie. înțeles că e ne
cesară cultivarea monumentaliș- 
tilor tineri pentru asemenea 
acțiuni și că selecția lor din 
rindttl ;,nespecializaților", să se 
facă cu o mai mare exigență 
și numai după ce aceștia au 
confirmat. Nu rare au fost ca
zurile cind, absolvenți ai unui 
institut pedagogic de arte plas-

Înscrisă, nemeritat, în seria 
spectacolelor anonime (la Baia 
Mare, în urmă cu cîțiva ani) pie
sa americanului Gilroy a cunoscut, 
pe scena Teatrului din Tg. Mureș 
dimensiunile adecvate unei va
loroase premiere pe țară.

Lectura dramei „Cine îl sal
vează pe Albert Cohh ?“ — reco
mandată favorabil, și deloc gra
tuit, de premiul decernat. în 1962 
(pentru cea mai
dramatică a anului) — 
ge încă de la debut, 
prezintă ca un scriitor 
o solidă cunoaștere și 
a limbajului d ramatic.
tor în observație și reușind să a- 
fle o largă gamă de nuanțe dra
matice. pentru a comunica datele 
și rezultatele investigațiilor sâle 
în adincimea psihologiei umane, 
Gilroy se recomandă ca un exce
lent constructor de teatru. Extra
se din cotidianul mărunt, banal, 
personajele, clipele de viață cas
nică dintr-o oarecare periferie 
newyorkeză sînt transferate sce
nei, precum imaginile unui film 
documentar.

Cunoscător al faptele- 5- 
metrilor micii Gilroy ddSou'dh o 
introspecție tulburătoare în pro
funzimea acestui univers uman, 
structurînd caracterele și con
flictul scenic pe coordonatele ri
nei permanente, așteptări. Acțiu
nea, mînuită cu măiestrie în pla
nul tensiunii — identificabile 
cu aceea a piesei de suspense — 
este o radiografie zguduitoare în 
dramatismul fiecărui clișeu, o 
radiografie a unei confruntări ex
treme; Cadrul aparent pașnic al 
materialului faptic, sosirea unui 
prieten vechi într-o familie ce. 
viețuiește monoton, în mărunte 
drame casnice — amplifică sono- 

diferitelor 
Spuneam 

pe Albert 
a așteptă-

tice care pregătește timp de trei 
ani exclusiv cadre didactice, 
să primească de la bun început 
comenzi de artă monumentală 

,, care le depășesc posibilitățile și 
• cunoștințele profesionale. Am 

cercetat in documentele Fondu
lui Plastic din București situația 

«j contractelor Ue artă monumen- 
■ lală pe ultimii opt ani, perioa
dă . pe care ne-o propusesem de 
la începutul discuției noastre ca 
pe un barem oarecare. Am con
statat cu surprindere că in a- 
ceastâ perioadă de 8 ani numai 
10 tineri absolvenți din circa 50 
au primit comenzi de artă mo
numentală. Situația „se expli
că" într-un fel.
purtate la 
plastici, cu fot,uri 
ale. comisiei mixte de artă mo
numentală, a reieșit că absol
venții de artă monumentală nu 
au o situație 
propuneri, ci 
rență egală“ 
termen foarte .......... ______
secțiile de pictură, grafică, sce
nografie etc. Am mai aflat că 
un alt criteriu „serios" este și 
cel al acoperirii prin astfel de 
comenzi a datoriilor contractate 
de către artiști la Fondul Plas
tic. Tocmai aici, în această zonă 
unde ar trebui să acționeze cu 
mare prudență spiritul de se
lecție, ne întîmpină o nejustifi
cată larghețe. „Oricine“ poale 
primi comenzi de artă monu
mentală. trecind repede de la 
un gen la altul, de la o materie 
Ia alta, conform situației de 
moment. „Ai făcut o tapiserie ? 
Gata, ești specialist in tapise
rie, ignorind faptul că există o 
gindire plastică, proprie genului 
și materialului in care se .ex
primă, o gindire cizelată în 
timp, prin experiență“ — ne 
relata profesorul Gheo.rghe 
Popescu, de la catedra de artă 
monumentală, membru in comi
sia mixtă de artă monumen
tală. Nimeni nu oprește afirma
rea in acest domeniu al artei 
monumentale, a oricărui alt 
artist de o altă 
cu condiția ca ea să 
țieze o opțiune de 
confirmată serios prin 
creatoare.

„Există și o serie_ ____ T._
eare șint mai mult antreprenori 
ele artă monumentală, tare ela
borează proiecte discutabile in 
raport cu materialul și viziunea 
specifică genului, proiecte pe 
care le realizează cu meseria
șii : țesători, sticlari, ceramiști 

| etc., ne afirma tov. Voinescu, 
decanul Facultății de artă deco
rativă din Institutul ,,N. Gri
gorescu“. In acest context nj se 
pare absolut absurd a nu acor
da, daoă nu prioritate, măcar o 
șapsă de afirmare, tuturor ab
solvenților de la secția amin
tită. Adică acei cițiva pereți 
de decorat, acele cîteva comenzi 
prin care ei vor confirma sau 
nu vocația lor în primii ani 
după absolvire.

Modul în care este abordată 
arta monumentală are serioase 
carențe și-n acest articol nu 
ne-am oprit decit asupra unui 
aspect : acela al modalității „de 
promovare“ a tinerilor rnonu- 
mentaiiș.ti. unii, și nu cei mai 
puțini dintre ei, de un indiscu
tabil talent, care-și întrețin ilu
zia realizării prin mici proiecte, 
făcute din „amuzament“. Reali
zarea unor prea puțini tineri 
moriumentaliști ne-a apărut la 
o analiză mai atentă condiție-» 
nată mai mult de elemente* for
tuite (care pot îndepărta oa
menii dotați, dar mai puțin te
nace, mai puțin rezistenți in 
raport cu ele), decit de cele 

.dirijate și dezvoltate armonios. 
De_ ce depinde afirmarea unui 
tinăr_ monumentalist ? La a- 
ceastă întrebare la oare am pri
mit și destule răspunsuri am
bigui sau subiective, care pier
deau din vedere .tocmai reali
tatea fenomenului semnalat, nu 
putem și poate nici nu are sens 
sa răspundem noi. O. semnalăm 
și o propunem „meditației“ (și 
evident rezolvării). C.S.C..A.-ului. 
tt a n Institutului „N.

Comisiei de artă 
organizațiilor 

aceste instituții și, 
artiștilor înșiși.

Din discuțiile 
Uniunea artiștilor 

componente

ì

organizarea și 
este înțeleasă 

monumentale la 
mixtă de artă 
despre care am 

ante- 
cu destulă 
numele unor 
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Deziderate imediate
(Urmare clin pag. I)

nomice va face obiectul mai 
multor studii realizate de că- 
1 jadrele didactice. Planuri- 
... „e îrwățămînt vor suferi 

sen- 
mai 

de

tre ca 
le de îrwățămînt vor 
modificări structurale, în 
sul că se va acorda o 
mare atenție indicatorilor 
bază ai economiei naționale, 
cum sînt prețul de cost, renta
bilitatea, reducerea consumuri
lor specifice, calitatea produc
ției. Studenții vor fi sprijiniți 
eficient în vederea însușirii 
limbilor străine, prin organiza
rea de grupe cu un număr res- 
trîns de cursanți și amenajarea 
mai multor laboratoare speci
alizate. La toate disciplinele ’ de 
studiu, dar îndeosebi la cele 
foarte moderne — statistica, ’in
formatica, calcul cibernetic — 
materialul bibliografic reco
mandat studenților va cuprinde 
și lucrări în limbi străine. Tot
odată au fost făcut numeroase 
recomandări privind îmbunătă
țirea planurilor de învățămînt 
și a programelor de cursuri 
pentru facultățile tehnice și uni
versități.

Ceea ce s-a întreprins acum, în 
pragul noului an universitar, 
pentru o mai perfectă racordare 
a sistemului de pregătire în 
școala superioară la stadiul 
dezvoltării științei contempora
ne se adaugă, unor iniția
tive verificate deja în practi
că, înscriindu-se într-o etapă 
logică a procesului științific de

modernizare și perfecționare a 
învățămîntului românesc. Apare 
totuși o nedumerire : într-un 
asemenea context iși mai găseș
te justificare conservatorismul 
de care se dă dovadă în ceea ce 
privește modalitățile de trans
mitere și verificare a cunoștin
țelor ?

In mai multe facultăți este 
încă actual procedeul expunerii 
(uneori citirii) de către profe
sor a prelegerii cuprinse în 
cursul tipărit. Pentru numeroși 
asistenți seminarul continuă să 
fie, un prilej de verificare a ca
pacității și voinței de memori
zare a studenților. Conservato
rismul este însă foarte eVideht 
în sistemul de organizare și 
desfășurare a examenelor uni
versitare. Nu există criterii con
crete potrivit cărora valoarea 
pregătirii studenților în cursul 
semestrului, activitatea lor în 
seminarii, rezultatele lucrărilor 
de control să fie luate în con
siderație la stabilirea califi
cativelor finale. Apoi, procesul 
de învățămînt are o anumită 
desfășurare, studentului i se 
cere, în timpul anului universi
tar. să citească lucrări de spe
cialitate, i se recomandă biblio
grafie suplimentară. El partici
pă la activitatea cercurilor ști
ințifice, realizează experimente, 
prezintă comunicări în cadrul 
seminariilor sau conferințelor 
științifice naționale. Și totuși, 
în sesiunile de examene, nume
roși examinatori acordă nota•

maximă 
xactitate 
de notițe. Iată că procesul ști
ințific de ridicare a calității in- 
vățămîntului este frînat uneori 
de modalități deja învechite de 
predare și de apreciere a rezul
tatelor efortului depus de stu- 
denți pentru asimilarea cunoș
tințelor. Este în primul rînd o 
chestiune de mentalitate, pentru 
că în numeroase facultăți se a- 
creditează părerea că abaterea 
de la metodele tradiționale ar 
dezorganiza procesul de pregăti
re'. Se mai susține, de asemenea, 
că Ministerul învățămîntului nu 
ar admite inovații care să ofere 
cadrelor didactice posibilitatea 
de a nu expune la curs întregul 
material din care studenții vor 
fi examinați. Ceea ce este fals. 
Tovarășul Nicolae Dinia, direc
tor general adjunct în Ministe
rul învățămîntului, preciza că 
inovațiile — bineînțeles, dacă 
sînt în folosul ridicării calității 
nivelului de transmitere a cu
noștințelor— sînt admise intr-o 
așa măsură incit orele de curs 
pot fi folosite chiar pentru de
monstrații practice, dezbateri 
științifice sau seminarii. Nu e- 
xistă nici un fel de îngrădire 
rigidă care să impună cîte ore 
de curs și cîte ore de seminar 
să fie planificate pentru o disci
plină. Ministerul învățămîntului 
recomandă, la disciplinele unde 
există cursuri publicate, ca in 
fața studenților să se discute,

pentru redarea cu e- 
a textului din caietul

să se dezbată numai problemele 
speciale.

Cu prilejul Simpozionului na
țional „Pedagogia învățămîntu- 
tui superior“, eare a avut loc la 
Iași în anul universitar trecut, 
s-a susținut ideea că în școala 
superioară este necesar să se 
facă trecerea de la elevul care 
învață, Ia studentul care studia
ză, cercetează. Pedagogi de 
prestigiu au opiniat că pentru 
îndeplinirea acestui deziderat se 
cere adaptarea metodelor și.
tehnicilor vechi de predare și:
examinare la exigențele socie
tății contemporane. Locul pr.e’r 
legerii-lecție țrebuțe să-1 , q.cu- . 
pe prelegerea-studiu" ’ știMțirîC; 
In locul seminarului clasic, 
de ascultare și control, să fie 
introdus seminarul-dialog, în 
care profesorul și studenții 
ridică și rezolvă probleme, ex
perimentează metode de in
vestigație științifică. S-a amin
tit atunci și despre necesitatea 
diversificării activității de semi
narizare. despre amenajarea 
unor săli cTe seminarii speciali
zate pentru anumite discipline 
de învățămînt, în care studenții 
să lucreze și în timpul liber, 
să desfășoare muncă științifică. 
Credem că aceste recomandări 
ale științei pedagogice (și altele) 
ar trebui să dobinclească uri lbc 
mai însemnat pe .agenda de lu
cru a senatelor universitare și 
consiliilor profesorale, precum 
și în dezbaterile, din catedre. ■

U.A.P.-ului. 
Grigorescu“, 
monumentală, 
U.T.C. din i 
de ce nu,

aparte in aceste 
intră la „concu- 
(și aceasta e un 

aproximativ) cu

a oricărui
„specialitate“, 

eviden- 
suhstanță 
activitate

de artiști

i

prin caracterul

ritatea dramatică a 
nuanțe ale așteptării, 
că „Cine îl salvează 
Cohh ?“ este o dramă
rii; încă de la titlu, și pină la 
ultima tăcere întrebătoare din fi
nal. Și între cele, două limite — 
cei doi soți (Albert. și Heleni aș- 
teptindu-și prietenul, ca o ultimă 
salvare din golul unei vieți dis
truse, și venirea lui consemnînd 
un faliment definitiv al ultimei 
resurse de așteptare.

Desigur că remarcabila capa
citate' a regizorului Eugen Mer- 
cus de-a intui culori precise pen 
tru o piesă de atmosferă s-a în- 
tîlnit fericit cu textul lui Gilroy. 
Dramatismul devine acut în spec
tacolul lut Mercus, tocmai pen
tru că a izbutit să stabilească to
nalitatea spectaculară capabilă să 
degaje încărcătura emoțională a 
textului. Tonalitatea care-și află 
suportul atît în cadrul scenogra
fic (semnat de arh. VI. Popov). 
sugestiv tocmai
său descriptiv — cit și pe tot 
parcursul misei în scenă, compu
să corect și oarecum monoton, 
pentru a menține aparența pașni
cului cotidian.

„Cine îl salvează pe Albert 
Cohh ?“ oferă interpreților par
tituri mai mult decit generoase ; 
putem spune adevărate rampe de 
lansare spre succesul actoricesc.

Și ne-arn bucurat că întilnind . 
în rolul principal pe unul din ti
nerii absolvenți ai Institutului de 
teatru — Victor Ștrengarii (a ab
solvit în urmă cu trei ani) am a- 
vut prilejul să-l vedem într-o 
creație actoricească de zile mari. 
Un mărunt funcționar și un ratat, 
in același timp- bonom și jovial 
pentru a-și disimula imensa tris
tețe a aripilor frînte, exploziv în 
veselia forțată, pe care o afișea
ză în situația absurdă/ prin care 
el, care aștepta salvarea, devine 
salvator. Acesta este Albert. Cohh, 
compus minuțios de Ștrengarii 
dintr-o sumă de detalii. Partene
ră, Mava Indrieș, completează 
personajul central construind cu 
finețe masca rigidă a femeii în
răite de așteptări fără șansă. Mo
bil al conflictului Larry — în in
terpretarea lui Mihai Gingules- 
cu apare precis conturat în am
biguitatea primei apariții, alune- 
cînd însă în falset, în momentele 
de explozie. O remarcă aparte 
pentru impresionantul portret — 
de mici dimensiuni, dar cu ac
cente puternice în montare — 
realizat de artista emerită Margit 
Koszegi.

LILIANA MOLDOVA^
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Intilnlri la Comitetul Central
al Partidului Comunist Român

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, s-a întîlnit cu 
tovarășul Samuil Mikunis, se
cretar general al Partidului 
Comunist din Israel, care-si 
petrece concediul de odihnă 
în țara noastră.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, 
rășească.

tovă-

Pană,
Exe-

Tovarășii Gheorghe 
membru al Comitetului 
cutiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar ăl C.C. al 
P.C.R., Vasile Patilineț, mem-

bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., s-au 
întîlnit marți dimineața cu 
delegația Partidului Comunist 
din Norvegia aflată în vizită 
în țara noastră. Delegația este 
formată 
Nettum 
membri 
secretari
Georg
Organizației Tineretului 
munist din Norvegia.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

tovarășii Rolf 
Arne Petersen, 
Biroului Politic,

din
Și
ai
ai C.C. al P.C.N., și

Ovesen, președintele
Co-,

La invitația Comtietului 
de conducere al Grupului ro
mân din Uniunea interparla
mentară, marți dimineața a 
sosit în Capitală o delegație 
de senatori și deputați ai Ca
merei reprezentanților din 
S.U.A., membri ai Grupului 
american din Uniunea inter
parlamentară. Delegația este 
condusă de senatorul Joim 
Sparkman, președintele Gru
pului american din Uniunea 
interparlamentară.

Prețedintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a pri
mit marți după-amiază delega
ția de senatori și deputați ai 
Camerei reprezentanților din 

rupului a- 
.ea inter- 
dusă de 
kman. Cu 

. abordate 
ind activi- 
•lamentare 
alistă Ro-

sonducăto- 
■n at ori și 
aflată în 
ă. a oferit 
;ie la reșe- 
i S.U.A. la

București.
.Seara, președintele Grupului 

român din Uniunea interpar
lamentară. Mihail Levente, a 
oferit în cinstea oaspeților un 
dineu.

Marți după-amiază a sosit 
în Capitală, tovarășul Stanis
law Majewski, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, președintele Co
misiei de Planificare,1 în ve
derea semnării protocolului de 
colaborare economică și schim
bul de mărfuri între România 
si Polonia pe perioada 1971— 
1975.

Pe aeroportul Otopeni, oas
petele a fost salutat de tova
rășul Maxim Berghianu. pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării. Alexandru Al- 
bescu. adjunct al ministrului 

altecomerțului exterior și 
persoane oficiale.

iți Jaromir 
hbasadorul 
icurești și mem- 
idei.

O-
R.P.

CAMPIONATUL

Formula

Lereter fi Petescu, doi dintre 
jucătorii U.T.A. care dau 
azi un examen dificil în fața 

lui Feijenoord-Rotterdam

în ziua de 29 septembrie' la 
Comitetul de Stat al Planificării 
â avut lo-c semnarea Protocolu
lui privind colaborarea econo
mică și livrarea reciprocă de 
mărfuri dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Polonă pe perioada 
1971—1975.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de tovarășul 
Maxim Berghianu. președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, iar din partea polonă de 
tovarășul Stanislaw Majewski. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comisiei 
de Planificare.

La semnarea Protocolului au 
fost de fată tovarășul Janos Fa- 
zekas, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia guver
namentală româno-polonă de 
colaborare economică, precum 
și Jaromir Ocheduszko. ambasa
dorul R. P. Polone la București.

în vederea alegerii unui de
putat în Marea Adunare Na
țională, în circumscripția e- 
lectorală nr. 10 Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, județul Ba
cău. care va avea loc la 25 
octombrie 1970. a fost depusă, 
din partea Frontului Unității 
Socialiste, candidatura tova
rășului Miron Constantines- 
cu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Academiei de Științe Socia
le șj Politice.

Nefiind contestată, candi
datura a rămas definitivă.

(Agerpres)

Cronica
U.T.C

Ieri a sosit în Capitală o de
legație a Tineretului Demo
crat din Irak, care la invita
ția Comitetului Central al 
U.T.C. va face o vizită în țara 
noastră. La Aeroportul Inter
național București—Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată 
de Gheorghe Stoica, secretar 
al Comitetului Central al 
U.T.C. și de alți activiști ai 
Comitetului Central al U.T.C.

MONDIAL DE VOLEI

doctorului Cherebețiu...
de atita bătaie mincată au avut 
zi liberă. Iată că vorba, româ
nească veche „că socotelile fă
cute acasă...“ n-a confirmat pe 

'deplin : de unde la plecare ia 
mondiale s-a mers pe mina fe
telor care anul acesta în toate 
meciurile de pregătire au cîști- 
gat : cu R.D.G., cu Bulgaria la 
Varna și Brăila, cu Polonia în 
turneul de la Constanța (exclu
siv acea „Universiadă“ le la 
Torino care a spus ea multe dar 
s-a înțeles al naibii de puține 1) 
tocmai echipa feminină anunță 
de pe acum cel mai slab re
zultat — locul 7, înaintea Cubei. 
Iar cît privește unele aluzii ale 
antrenorilor Bodescu și Humă 
cum că „Fetele le-ar plăti niște 
polițe (!)", hai mai bine să fini 
serioși. Nu s-a văzut nici măcar 
o clipă în meciurile pierdute 
pină acum — cu Ungaria și 
Bulgaria — intenția cuiva de a 
abandona premeditat lupta. Au 
fost, evidente în schimb lipsu
rile tehnice colective, sistemele 
defensive ușor penetrabile, a- 
tacurile storeotipe simplu de 
blocat ca și puterea de dăruire.

VARNA (prin telefon de 
trimisul nostru special).

la

Victoria reprezentativei noas-' 
tre masculine. înregistrată asu
pra redutabilei echipe sovietice 
a stîrnit senzația in întreaga 
lume a voleiului. Și nu exage
răm cu nimic afirmînd că au 
crezut in ea doar jucătorii și cei 
doi antrenori. Ceea ce ne bucură 
și mai mult in acest rezultat de 
prestigiu este confirmarea cla
sei antrenorului principal doc
torul Gabriel Cherebețiu care a 
izbutit in atit de scurtă vreme 

" să sudeze o echipă națională din 
elemente de „tranzit“. Adică 
tocmai în memoentele de criză 
.inerente schimburilor de ștafetă 
dintre generații. Nu este greu să 
ne imaginăm cu ce potențial fi
zic vor aborda tricolorii noștri 
celelalte întilniri. „Dopajul“ 
psihologic admis de lege și cău
tat cu înfrigurare de toți antre
norii iși are închise miraculoasa 
formulă în seiful echipei noas
tre 1 Filmul celor trei seturi 
cîștigate — primul, al treilea, al 
cincilea. — a însemnat : 15—3, 
18—16, 15—7. dintr-un total de 
113 minute de joc efectiv. îna
intea ultimului set, la situația 
de 2—2 in momentele cînd ma
joritatea echipelor considerate 
outsideri își pierd cumplit de ra
pid capul, românii au practicat 
jocul cel mai cu... cap. Atenție 
la blocaj, pe care l-au efectuat, 
cu rapiditate, dublu, triplu și 
chiar in „scară“ (lecție învățată 
de la japonezi, probabil la Has- 
kovo) cu un dublaj care a sal
vat cele mai viclene mingii 
strecurate și irțșfirșit cu un joc 
în linia a douWără greșeală în 
care .preluările perfecte ale ri
dicătorilor (Drăgan, Stamate) au 
înlesnit cele mai variate atacuri 
finalizate de Udișteanu. Schrei- 
ber, Tirlici, voleibaliștii noștri 
s-au îndreptat sigur spre victo
rie, susținută de un public mai 
fierbinte ca cel de la Floreasca. 
Un public interesat desigur ca 
adversarul ce! mai de temut al 
Bulgariei în drumul ei spre titlu 
să fie stopat, dar incontestabil 
captivat de frumusețea jocului 
și spectaculozitatea rezultatului.

Acum cînd după cele 3 etape 
ale turneului final echipa Ro
mâniei totalizează două victorii 
(la Belgia și U.R.S.S.) și o in- 
frîngere (la Cehoslovacia), ne 
apare și mai de neîmpăcat gîn- 
dul. că acel singur meci pierdut 
a fost cedat cu 3—2 după ce am 
avut 2—0 la seturi... Trei vic
torii din trei ar fi însemnat 
șanse certe la o medalie în con
dițiile cînd Japonia era deja de 
două ori infrîntă. Dar timp de 
regrete nu mai are nimeni. A- 
tenția echipei noastre, forța ei 
de concentrare, trebuie îndrep
tate spre meciul de azi, cu 
R.D.G., un partener care s-a 
bucurat de mai puțină publici
tate și care a înregistrat trei 
victorii consecutiv fără să risi
pească vreun set. Celălalt mare 
meci al zilei în turneul final de 
la Sofia : Bulgaria — U.R.S.S.

Ce se înt.implă la Varna ? Ieri, 
voleibalistele noastre „obosite“

»

Decada dramaturgiei originale

VIOREL RARA

I '- 'i

Meridian • Meridian
• Marți, 6 octombrie, vor 

avea loc la Amsterdam trage
rile la sorți pentru stabilirea 
jocurilor din turul doi contînd 
pentru „Cupa campionilor eu
ropeni“ și „Cupa cypelor“ la 
fotbal. Ceremonia se va desfă
șura în sala de festivități a ho
telului „Caransa“.

• Comisia de box a statului 
Nevv York, întrunită într-o șe
dință specială, a decis să-i eli
bereze o nouă licență fostului 
campion al lumii la cat. grea. 
Cassius Clay. care acum 2 ani 
fusese suspendat. După o înde
lungată absență din ring, Cas
sius Clay își va face în mod 
oficial reintrarea la 22 octom
brie, cînd îl va întîlnj la Atlan-

ta pe Jerry Quarry, care figu
rează printre cei mai 
pugiliști din lume la 
categorie.

• Turneul de fotbal 
trofeul „Roberfao“, care 
considerat în Brazilia ca un a- 
devărat campionat național, a 
continuat cu desfășurarea cî- 
torva meciuri. Cruzeiro a ter
minat la egalitate, 1—1. cu F.C. 
Santos, care a jucat fără cele
brul Pele. Santos a deschis sco
rul prin Nene, în minutul 42. 
Egalarea a fost adusă de Eval- 
do. Alte rezultate : Flamengo— 
Sao Paulo 2—0 ; Atletico Mi- 
nierio — Santa Cruz 1—1 ; Bo- 
tafogo — Vasco da Gama 1—0; 
Parana — America 2—1.

buni 4 
această

pentru
este

Febra dinaintea

marelui asalt
ARAD (prin telefon). Aradul 

trăiește la mare tensiune febra 
evenimentului sportiv nr. 1 — 
meciul anului fotbalistic pentru 
echipa U.T.A., poate pentru în
treaga ei carieră. Nu există un 
colțișor din însoritul oraș de pe 
Mureș — stradă, magazin, gară, 
hotel etc — în care subiectul de 
preferință, pasionant, să nu fie 
confruntarea dintre campioana 
României și deținătoarea titlului 
european și a Cupei interconti
nentale. Sigur, nimeni din acest 
oraș nu crede intr-un insucces al 
echipei favorite, după cum orice 
iubitor al fotbalului din țara 
noastră dorește cu ardoare o vic
torie a reprezentanților socceru- 
lui românesc care ar echivala cu 
o senzație de proporții. Este ex
plicabilă criza de bilete și zgir- 
cenia cu care s-au distribuit la 
cei mai fideli suporteri, iniția
tiva clubului de a spori pe cit 
cu putință capacitatea stadionu
lui. Se va realiza, desigur, o per- 
formată de public — 20 000 de 
spectatori.

Este interesant de urmărit 
cum nu numai clubul U.T.A. sau 
cei mai infocați suporteri trăiesc 
febra dinaintea marelui asalt, ci 
întregul oraș. Ingeniozitatea,
fantezia localnicilor de a găsi
forme de încurajare pentru cole
gii lui Flavius Domide in tenta
tiva de a obține performanța 
care să-i consacre în înalta so
cietate a fotbalului mondial fi
ind pe cît de expresivă pe atit 
de semnificativă. In holul ele
gant a somptuosului hotel „As- 
toria — devenit un veritabil cen
tru de presă — a apărut 
grafia în culori a echipei 
noord, insigna emisă 
pentru marcai-ea acestui 
ment. Pe televizoarele din vitri
ne apare îndemnul de dăruire 
pentru victorie. Sticlele de șam-

insigna

foto- 
Feije- 
anume 
eveni-

panie din vitrina unui magazin 
au fost îmbrăcate simbolic in tri
colorul celor două echipe. 30 de 
ziariști olandezi și chiar repre
zentanți ai presei din Ungaria, 
Italia, Uniunea Sovietică etc. aș
teaptă și ei cu înfrigurare fluie
rul de începere. In cartierul ge
neral al campionilor noștri dom
nește o atmosferă calmă, de în
credere și pregătire serioasă. 
Toți jucătorii sînt. in plenitudi
nea forțelor, inclusiv cel care era 
mai puțin sigur — Dembrowski. 
Toți băieții și-au însușit deviza 
antrenorului Coco Dumitrescu : 
„vom juca meciul vieții noastre“. 
Ei s-au retras discret undeva, 
într-o clădire mai liniștită pe 
malul Mureșului, accesul fiind 
greu chiar și pentru ziariști.

Ieri după amiază, la orele 14, 
un avion special al companiei 
K.L.M. a aterizat pe aeroportul 
din Arad aducînd la bordul său 
faimoasa trupă a vienezului Ha- 
ppel, care într-un singur an a 
obținut trei succese răsunătoare. 
Coechipierilor lui Kindvall, Ha- 
negem și Israel li s-a făcut pe 
aeroport și la hotelul Astoria o 
primire călduroasă de către sute 
de „microbiști“, care însă nu ui
tau să scandeze „U.T.A.“. Nu
meroși ziariști au fost pentru o 
jumătate de oră preopinenții an
trenorului, ai căpitanului echi
pei, Israel, și ai președintelui 
clubului Feijenoord, domnul 
Brox. Contrar obiceiului de a nu 
irosi multe vorbe înaintea me
ciului, Happel s-a arătat bine 
dispus, răspunzînd laconic și spi
ritual la întrebările ziariștilor. 
Iată sinteza acestui dialog blitz 
exprimat în citeva fraze. 
dez.it cred în victorie și 
care. „Sîntem o echipă 
care posedă mai multe 
de joc 
ne-ar
afirmă Happel.
nostru — ca și ziariștii olan
dezi — consideră meciul la 
fel de greu ca și cel cu Estu- 
diantes. Aceasta probabil pen
tru că atacul olandez nu ar 
fi prea în formă — în ultimele 
trei etape de campionat, Feije- 

. noord nu a marcat decît două 
goluri. Omul de care se tem cel 
mai mult este... Gornea. în orice 
caz ei vor ataca aici, la Arad, și 
această misiune nu constituie 
nici un risc, dar nici un avantaj, 
în meciul de la Rotterdam, o- 
landezii au greșit mult, dar le-a 
lipsit enorm și șansa. „U.T.A. 
este o echipă omogenă, care joa- 

, că, foarte bin-e în defensivă și 
dacă va juca la fel și în ofen
sivă — ca o echipă modernă — 
va fi un adversar dificil pentru 
noi“ a conchis Israel. Happel a 
refuzat să indice formația, afir- 
mind că doar pe opt dintre titu
lari îi știe, dar nu le-a dezvăluit 
numele. în schimb ne-a asigu
rat că echipa sa se 
formă mare.

Olan- 
ealifi- 
mare, 
stiluri

și numai un miracol 
putea bara calificarea“ 

Interlocutorul

• Drumul descoperirii unui medicament nou • Surprize în tratamentul malariei • Inhibarea 
---------  ..   —J — mijloc de combatere a aterosclerozei • Sulfamida revine în actualitatecoenzimei A din ficat

De mai bine de 20 de ani, 
academicianul URBANSKI 
este preocupat de cercetările 
ce vizează atit producerea de 
noi medicamente, cit și găsi
rea unor noi metode de ob
ținere a celor cunoscute. Cele 
mai numeroase dintre realiză
rile sale se înscriu în dome
niul vast al chimiei 
lor.

sinteze-

MEDICAMENTELE
Iunele medicamente nu pot ii 

tolerate de anumite organisme, 
fie din cauza riscului reacției 
alergice, fie a obișnuirii germe
nilor patogeni cu medicamen
tul. Cînd s-a descoperit peni
cilina s-a considerat că se vor 
putea rezolva absolut toate in
fecțiile. Astăzi nu numai peni
cilina dar multe alte antibio
tice descoperite ulterior se do
vedesc a fi ineficace. în cea 
mai mare parte fenomenul se 
explică prin întrebuințarea 
fără discernămînt a acestor 
medicamente, ceea ce creează o 
rezistență a agenților infecțioși, 
deveniți cu timpul imuni. în 
urma unor experimentări înde
lungate am ajuns la rezultate 
cu- adevărat curioase : infecții 
rezistente la antibiotice cedea
ză rapid în fața... sulfamidei. 
Deși mult mai puțin activă a- 
ceasta se dovedește mai eficace 
tocmai pentru că organismul 
s-a dezobișnuit de ea. La fel se 
întîmplă în cazul tuberculozei, 
rezistentă uneori la medica
mentele recente dar vindecată 
de vechiul PAS. Apare astfel 
capitolul nou al readucerii 
în actualitate a unor medica
mente ce erau „la modă“ în 
urmă cu zece sau mai mulți 
ani. Aceasta adaugă direcției 
noastre de găsire a unor medi
camente noi, din ce în ce mai 
puternice, șî pe aceea de stu
diere, de „redescoperire“ în la
boratoare și clinici a medica
mentelor deja existente.

Convorbire realizată de

UITATE“ REVIN
— Vă rugăm să n<S 

tați succint etapele ce 
curgeți piuă la obținerea unui 
nou medicament.

— Se cuvine să încep prin a 
face precizarea că acest drum 

,nu-l parcurgem singuri, noi 
‘chimiștii ; ar fi un lucru impo
sibil. împletim fiecare etapă a 
activității noastre cu munca 
bacțeriologilor, farmacologilor, 
biologilor și evident, cu cea a 
medicilor. De fapt toate direc
țiile sintezelor noastre converg 
spre a găsi compuși cu proprie
tăți cît mai asemănătoare ce
lor din natură. Pentru aceasta 
sintetizăm zeci de compuși ce 
diferă totdeauna între ei prin 
mici, foarte mici grupări chimi
ce, urmînd ca bacteriologii să-i 
selecteze pe cei mai activi. Este 
etapa experiențelor în vitro pe 
culturi de bacterii, în urma 
căreia rezultatele sînt preluate 
de farmacologi — cei ce deter
mină pe baza unor foarte com
plexe teste — gradul de toxici
tate. Compusul ce se dovedește 
a fi cel mai puțin toxic, este 
trimis din nou bacțeriologilor 
spre a-1 experimenta pe anima
le. Dacă rezultatele sînt cele 
scontate, activitatea se mută 
în clinici începînd administra
rea noului compus la oameni, 
cea mai mare atenție acordin- 
d-o de această dată nu num ii 
examinării gradului de toxici
tate imediată ci și efectului 
cumulativ. Se dau doze mici 
timp îndelungat și se studiază 
toate reacțiile organismului 
oricît de neînsemnate ar fi ele. 
Acest studiu extrem de 
țios este necesar pentru a pre
veni urmări tragice ca acelea 
produse de țhalidomidă, care 
fiind un calmant excelent are 
totuși efecte dezastruoase asu
pra fătului. Vă sînt desigur 
cunoscute sutele de cazuri de 
copii născuți cu cele mai diver
se malformații exterioare — ju
mătăți de picioare, mîini fără 
antebraț, fără degete etc — ca 
urmare a fenomenelor toxice 
cronice date de această subs
tanță. Dar să revenim la trece
rea în revistă a metodologiei 
noastre, care cu această etapă 

. — cea mai lungă și toteda :ă

prezen- 
le par- In actualitate

Ne vorbește prof. TADEUSZ URBANSKI

mai

Membru al Academiei de științe poloneze, 
profesor la Institutul politehnic din Varșovia 
dificilă — se încheie.

vede dacă am muncit 
sau în zadar.

află intr-o
paraziții producători ai mala
riei.

— Ce alte direcții mai vizea
ză cercetările dumneavoastră ?

— Studiem diverse substanțe 
cu acțiune psihotropică căci me
dicii sînt tot mai mult preocu
pați de bolile nervoase, înscrise 
pe o traiectorie ascendentă. Re
zultate promițătoare am obținut 
și la capitolul medicamentelor 
folosite în tratarea tumorilor- 
canceroase ca și pentru o mala
die mai puțin cunoscută euro
penilor — boala somnului din 
Africa. Dar cum în secolul nos
tru cel mai mare tribut îl plă
tim bolilor cardiovasculare, 
ani încercat să găsim o subs
tanță cu efect de inhibare a 
biosintezei colesterolului în 
corpul uman — ceea ce ar fi o 
soluție pentru problema majoră 
a combaterii aterosclerozei. 
Dacă la început aveam unele 
rezerve — colesterolul revenind 
după eîteva zile de la trata
ment la nivelul său anterior, 
acum se obțin rezultate dc-â- 
dTeptul spectaculoase printr-o 
scădere rapidă a acestuia în 
sîhge, datorată inhibării coen- 
zinjei A din ficat. Intre timp 
ani'găsit și alte substanțe ce 
reduc cantitatea de colesterol 
cu 50 la sută dar mai avem de 

"examinat toxicitatea lor și apoi 
vo(n trece la probele clinice.

— Considerați că 
omul va fi nevoii să 
și alte medicamente 
reprezinte tot atîtea 
tați de a se apăra în 
meroaselor maladii ?

— Cu siguranță că 
ceasta nu numai pentru simplul 
moțiv că apar boli noi, necu
noscute ci și pentru

cea 
Aici se 
cu folos

— Totdeauna un studiu înce
put se continuă pînă la capăt, 
persistînd în a găsi o anumită 
substanță ?

— Nu. Tocmai aceasta este 
— dacă vreți — frumusețea 
meseriei noastre. Căutăm ceva 
și ajungem la lucruri cu totul 
și cu totul neașteptate. Desco
peririle întîmplătoare sînt frec
vente. Pentru aceasta însă tre
buiesc cunoștințe multiple, este 
absolut necesar să stăpînești 
extrem de bine teoretic și 
practic complicatele procese 
din instalațiile laboratoarelor, 
lată un exemplu : examinam 
cu mai mulți ani în urmă re
acția dintre două substanțe cu 
proprietăți destul de cunoscut?, 
reacție ce a condus în final le 
obținerea unui nou tip de com
pus Căutînd mecanismul ce a 
generat acest fenomen, l-am 
găsit în mărirea accidentală a 
concentrației de acid clorhidric' 
cu numai 10 la sută. Un stu
diu mai îndelungat, m-a deter
minat să recomand noul produs 
pentru tratamentul leprei și tu
berculozei. Surprizele nu s-au 
oprit aici. întîmplarea a făcot 
ca unul dintre subiecții pe care 
se verifica eficacitatea acestui 
medicament să fie suferind de 
malarie. Vindecarea, lui,; neaș-■ 
teptată de această boală, a im
pus pentru totdeauna noua 
substanță ca fiind un excelent 
agent antimalaric, pe care l-am 
denumit Nitroguanil. Adminis
trat în Tanganica la peste 800 
de copii bolnavi de 
într-o singură doză

g., a purificat

I

CÄBÜLEA VASILE

de radio 
din 

2-a a jocului

Stațiile noastre 
vor transmite aspecte 
repriza a 
Steaua—Karpatî și în con
tinuare desfășurarea parti
dei U. T. Arad—Feijenoord 
Rotterdam. Transmisia se 
va face pe programul I.

I

minu-

da. $i a-

ase- faptul că1.3

lei 
lei 
Iei 
lei

prin arta lor 
a poporului
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lei 
lei 
de

malarie,, 
de numai 

sìngole de

25 000
20 000
15 000
10 000 

MENȚIUNI

acestei ani- 
de Stat pen- reacțiile organismului

totdeauna 
caute alte 

care să 
posi bili- 
fața nu-

IOAN VOICU

(Urmare din pag. I)

Timp pierdut pentru desfacere

sistemul 
simt

spațioase, aerisite, dotate cu 
benzi rulante.

se 
fiecare săptămînă în 
Consiliului popular 
se iau măsuri. CE 
— n-am mai reușit

i semicentenarului 
munist Român con- 
oment de seamă in 

_. reatoăre a drama
turgilor. artiștilor, oamenilor de 
teatru din toată tara, care vor 
aduce un omagiu 
acestei sărbători 
nostru.

în intîmpinarea 
versări. Comitetul 
tru Cultură și Artă instituie un 
concurs de. creație și interpre
tare teatrală, care se va încheia 
cu ..Decada dramaturgiei ori
ginale“.

în acest scop teatrele vor în
scrie in repertoriul lor lucrări 
dramatice noi. oglindind tradi
țiile revoluționare ale poporului 
român, lupta clasei muncitoare 
și a întregului popor sub con
ducerea P.C.R.. pentru eliberare 
socială și națională, pentru do- 
borirea dictaturii fasciste, pentru 
preluarea puterii si instaurarea 
regimului de democratic popu
lară. Se vor prezenta, de 
mența. piese inspirate din rea

- Concurs de creație și 
interpretare teatrală -
litățile noi ale țării noastre, din 
procesul de transformare revo
luționară a societății, a con
științei oamenilor, pe drumul 
făuririi și desăvîrșirii operei de 
construcție socialistă.

Concursul se va desfășura în 
două ei ape :

I. Etapa selecționării specta
colelor pregătite de teatre va 
avea loc între 1—15 aprilie 1971. 
în orașele Iași. Cluî. Timișoara. 
Craiova. Galați și Brașov, unde 
se vor organiza ..Zilele teatrului 
românesc“ cu participarea co
lectivelor teatrale din localită
țile învecinate acestor centre.

II. Etapa finală se va desfă
șura la București în cadrul 
..Decadei dramaturgiei originale“ 
intre 24 aprilie — 4 mai 1971.

Un juriu alcătuit din persona
lități ale vieții noastre artistice 
(scriitori, critici, artiști, oameni

de cultură) va acorda următoa
rele premii si mențiuni pentru 
creație si interpretare ■

PREMII PENTRU 
DRAMATURGIE

Premiul I : 20 000
Premiul II : 15 000
PremiulIII: 10 000

Trei mențiuni in valoare
7 500 lei fiecare.

PREMII PENTRU 
INTERPRETARE 

PREMII COLECTIVE 
PENTRU CEL MAI BUN 

SPECTACOL :
I :
II :
III :

Premiul
Premiul 
Premiul 
Mențiune :

PREMII ȘI 
INDIVIDUALE

Premii pentru regie, scenogra
fie, interpretare și mențiuni in 
valoare le 48 000 lei.

Juriul va avea latitudinea de 
a nu acorda unele premii sau 
de a redistribui sumele in func
ție de rezultatele concursului.

au adus critici serioase actua
lului sistem de aprovizionare 
care, corelat cu un program 
de funcționare a magazinelor 
“ejudicios întocmit (despre care 
■ m mai scris în articolele noas- 

k ;e trecute) naște întîmplări 
“otal neplăcute, anacronice, dis
tonante cu fluxul amplu al e- 
forturilor cotidiene. Citeva 
consecințe nefavorabile se re
liefează chiar la 0 primă ve
dere. Este vorba, mai întii, de 
timpul cumpărătorului. Marin 
Dumitru, muncitor la între
prinderea de petrol și gaze 
Craiova ieșise din schimbul I, 
stătuse la o coadă în așteptarea 
descărcării pîinii, se închisese 
apoi magazinul, se postase în 
fața altuia și aștepta. Numai în
tr-o jumătate de oră am nu
mărat în fața unității 135 din 
strada Al. I. Cuza nr. 35 peste 
50 de cetățeni așteptînd sosirea 
pîinii. descărcarea ei, deși, sla
vă domnului, pîine există din 
■>elșug — și numai o nejudici- 

iiâs'â organizare fură timpul 
prețios al clientului. în orașul 
Craiova există 102 centre de 
pîine, bine dispuse teritorial, 
al căror program și sistem de 
aprovizionare insă pun inutil

pe drumuri cetățenii. Dar dacă 
timpul furat clientului uneori 
nu se observă, să vedem cum 
este același timp „decontat“ 
de către magazine. Iată un cal
cul simplu, pe care ni-1 face 
Ion Bălescu, șeful unității ali
mentare nr. 1 din Tr. Severin: 
în mai puțin de două ore, cît 
durează aprovizionarea zilnică 
și stagnarea implicită a vînzâ-

rii, la un singur raion se pierd 
circa 3 000 lei. Magazinul are 
însă 5 raioane; înmulțind deci 
cei 15 000 lei cu orele unui an 
de aprovizionare întrevedem 
surse nu numai de îndeplinirea 
planului, ci de substanțiale de
pășiri.

Lărgind puțin cîmpul cerce
tării, aflăm și alte consecințe 
care, direct 
de sistemul 
vizionare, 
nepă*are a 
sabili. Căci 
jiăstificată următoarea

sau indirect, țin tot 
defectuos de apro- 

combinat cu dulcea 
factorilor respon- 

cum poate fi altfel 
---- r situație

Tr. Severin — cînd 7 500 
bucăți înghețată au fost scoase 
spre desfacere după trei luni 
de popas în depozit 1 Deși ana
lizele efectuate la Inspectora
tul sanitar o arătau necores
punzătoare din punct de vedere 
bacteriologic, înghețata a fost 
totuși supusă vinzării, cu scu- 
Zj, „să sperăm că nu vor fi *a ■ 
zuri de infecție“. Tragem la a-

a plecat. Produsele sînt aruncate 
alandala in curtea depozitului 
(exemple ne-au fost oferite tot 
la Tr. Severin) pentru ca a 
doua zi să fie reîncărcate și 
așa, deformate, cu obrazul 
murdar să fie reexpediate. Alte 
cauze ale stării de lucruri ne
corespunzătoare țin de faptul 
că magazinele — foarte multe 
noi, moderne — nu au un spațiu

plina stra- 
cu brînză 

Subliniem a- 
de 

atît 
în

și așteapta — in
— bere, butoaie 

alte produse), 
ceasta situație (reclamată 
mulți șefi de unități) cu 
mai mult, cu cît știm că 
multe cartiere noi (nr. 41 ; Va
lea Roșie etc. la Craiova) sînt 
prevăzute a se construi com- 
.plexe alimentare care, susți
nem, trebuie să aibă depozite

dresa serviciului comercial al 
municipiului Tr. Severin un 
necruțător semnal de atenție ■ 
cu sănătatea publică nu are 
dreptul nimeni să se joace.
Semnalăm un alt aspect al; 

problemei în discuție : necon- 
cordanța dintre programul de
pozitelor (7—17) și cel al unită
ților alimentare (7—12 ; 16—20). 
De la depozite nu se poate 
efectua decît un singur trans
port pe zi, care, dacă nimereș
te (și adeseori nimerește) în 
pauza de prinz a magazinelor, 
transportul se întoarce așa cum

de cazare temporară a mărfii, 
un așa-zis depozit de mină. Un 
exemplu . magazinul de prezen
tare GOSTAT din Craiova (șef 
de unitate Ion Mocioacă) des
face într-o singură zi întreaga 
capacitate de preparate pe care 
o consumau, nu cu prea mult 
timp în urmă, locuitoriitimp în urmă, locuitorii fostei 
regiuni Oltenia. Cu toate aces
tea, navetele cu produse stau 
pe lingă vînzătoare, îngreunînd 
servirea pe măsura solicitări
lor. (Alături, la magazinul de 
prezentare și desfacere al Com
binatului alimentar se descar-

Oprim aici șirul observațiilor, 
al exemplelor. Cu siguranță, 
ceva trebuie făcut, dar — mai 
ales — ceva se poate face. Am 
întîlnit locuri (București, uni
tatea 376 Drumul Taberei) unde, 
pe plan local, s-a luat măsura 
aprovizionării la ore de seară 
sau noapte. Tot după un astfel 
de program se aprovizionează 
și piețele (menționăm aici buna 
funcționare a „aparatului“ din 
piața Unirii — București). Nu-

meroșr lucratori 
alimentației publice 
ceva trebuie făcut, că așa 
se mai poate, de undeva se 
vine a se naște o idee. E 
atît mai regretabil, cu cît 
ceasta idee nu am înțeles 
poate izvorî din parte, unor 
factori responsabili. Tovarășul 
Ilie Mihai, directorul direcției 
comerciale a municipiului Tr. 
Severin. de exemplu, are o pă
rere bună asupra actualului 
mod de aprovizionare. Pus in 
fața situației reale a lucrurilor, 
a dat din colț în colț, conchi- 
zînd : se discută, tovarășe, 
discută în 
ședințele 
municipal, 
MASURI ? 
să aflăm...

Am vrea, în finalul acestor 
rînduri, să nu ne erijăm în 
autori de rețete. O invitație 
însă, la o mai profundă medi
tație, lansată factorilor ce 
pund de 
nisterul 
forurilor 
sine. Cu 
pare că
menea sugestii. Oricum, actua
lei stări de lucruri i se cuvine 
făcuță corectura necesară.

■ăs- 
acest domeniu din Mi- 
Comerțului Interior, și 
locale se impune de la 
atit mai mult, cu cit se 
nu sînt străini de ase-

PLECAȚI IN EXCURSIE ? 
NO UITAȚI TERMOSUL!

ORICE ORA, ORIUNDE VĂ VEȚI AFLA,
TERMOSUL VA PĂSTRA BĂUTURA PRE
FERATA CALDĂ SAU RECE, DUPĂ DORIN
ȚĂ. Magazinele de specialitate pun în vîn- 
zare termose de capacități diferite : 1/4 Itr. 
— 25 lei ; 1/2 Itr. — 37,50 lei ; 3/4 Itr. — 

45 lei ; 1/1 Itr. — 51 lei.
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Încheierea convorbirilor ȘTIRI
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După cum s-a anunțat, 

seara a încetat din viață preșe
dintele Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser, eminent om 
de stat, remarcabilă personalita
te politică a vieții internaționale, 
luptător dîrz pentru înfăptuirea 
aspirațiilor poporului său, pentru 
libertate și independență naționa
lă, pentru progres economic și 
social.

Născut la 15 ianuarie 1918, la 
Berii Morr, în Egiptul de sus, 
Gamal Abdel Nasser, a absolvit 
Academia militară în anul 1938 cu 
gradul de sublocotenent. Gamal 
Abdel Nasser a avut un rol primor
dial în lupta poporului egiptean 
pentru lichidarea dominației co
lonialiste, pentru cucerirea de
plină a independenței naționale. 
Alături de alți patrioți, s-a ridi
cat împotriva monarhiei, fiind un 
factor esențial al cunoscutei miș
cări revoluționare a tinerilor ofi
țeri care, la 23 iulie 1952, au 
răsturnat regimul monarhic și au 
instaurat republica.

Victoria în lupta îndelungată 
dusă împotriva dominației străi
ne a deschis în fața poporului e- 
giptean o eră nouă, a cărei evo
luție a fost puternic influențată 
de personalitatea lui Gamal Ab
del Nasser. După victoria insu
recției din iulie, Nasser a fost 
numit comandant suprem al ar-

matei, iar apoi ministru de in
terne și vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri

în 1956 a fost ales președinte 
al Republicii. Din inițiativa lui 
Carnal Abdel Nasser a fost crea
tă, în octombrie 1962, arganiza- 
ția politică de masă — Uniunea 
Socialistă Arabă, al cărei preșe
dinte a fost ales. Poporul egip
tean, avîndu-1 în frunte pe preșe-

Anwar El Sadat

președinte provizoriu
al R.

CAIRO 28 (Agerpres) — Co
mitetul Executiv Suprem al 
Uniunii Socialiste Arabe și Con
siliul de Miniștri al Republicii 
Arabe Unite, l-au desemnat luni 
seara într-o ședință comună, pe 
Anwar El-Sadat în funcția de 
președinte provizoriu al R.A.U. 
Această hotărîre a fost anunțată 
de către Muhammed Labib Shu- 
keir. președintele Adunării Na
ționale a R.A.U. Potrivit preve
derilor constituției, alegerea unui 
nou președinte al țării trebuie să 
aibă Ioc în termen de 60 de 
zile.

Președintele provizoriu al 
R.A.U., Anwar El-Sadat, a pre
zidat marți o nouă reuniune co
mună a
Suprem 
Arabe și 
niștri.

1961 a fost secretar general, iar 
apoi președinte al Uniunii Socia
liste Arabe. El a devenit apoi 
membru al Președinției Consiliu
lui de Miniștri, iar din 1967 pînă 
în 1969 președinte al Adunării 
Naționale. Printr-un decret al 
președintelui Nasser, datînd din 
20 decembrie 1969, Anwar El-Sa- 
dat a fost numit vicepreședinte 
al R.A.U.

Comitetului 
al Uniunii 

a Consiliului

Executiv 
Socialiste 
de Mi-

★
Președintele provizoriu al 

R.A.U., Anwar El Sadat, ofițer 
de carieră, s-a născut în 1918. 
El a fost unul dintre cei mai a- 
propiați și mai vechi colabora
tori ai fostului președinte Carnal 
Abdel Nasser. Din 1957 pînă în

Doliu național
CAIRO 29 (Agerpres). — Fu

neraliile președintelui R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, decedat 
luni seara în urma unei crize 
cardiace, vor avea loc la 1 oc
tombrie. Sicriul cu corpul neîn
suflețit al președintelui egiptean 
a fost transportat la Palatul Re
publican din Cairo.

LTn doliu oficial de 
a fost decretat în 
Arabă Unită, anunță postul de 
radio Cairo. De asemenea, timp 
de trei zile, toate întreprinderile 
și școlile vor fi închise în semn 
de doliu.

40 de zile 
Republica

VIE EMOȚIE ÎN LUME
CAIRO 29 (Agerpres). •— în

cetarea din viață a lui Gamal 
Abdel Nasser a fost primită cu 
profundă emoție în întreaga 
lume.

La Națiunile Unite, Adunarea 
Generală s-a întrunit marți dimi
neață în ședință solemnă. Pre
ședintele Adunării Generale, Ed- 
vard Hambro. a evocat persona
litatea lui Gamal Abdel Nasser, 
figură proeminentă a statului e- 
giptean și a vieții politice inter
naționale. în numele mai multor 
țări socialiste, între care și Ro
mânia, delegatul Bulgariei a adus 
un profund omagiu celui dispă
rut. Secretarul general al O.N.U.. 
U Thant, și președintele actualei 
Adunări Generale a O.N.U., Ed- 
vard Hambro, au adresat tele
grame de condoleanțe ministru
lui egiptean al afacerilor externe, 
Mahmud Riad. în care evocă 
personalitatea eminentului om de 
stat Gamal Abdel Nasser. La 
Belgrad, Vecea Executivă Fede
rală s-a întrunit într-o ședință 
comemorativă. A luat cuvîntul 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, care a adus un omagiu Iui 
Gamal Abdel Nasser, elogiind ac
tivitatea sa în fruntea Republicii 
Arabe Unite și meritele în lupta 
pentru asigurarea păcii și pentru 
colaborarea între state. Agenția 
iugoslavă de presă Taniug anun
ță că președintele R. S. F. Iugo
slavia va fi reprezentat la funera
liile lui Gamal Abdel Nasser de 
o delegație condusă de Edvard 
Kardeli, membru al Consiliului 
Federației.

Pe adresa președintelui provi
zoriu al R.A.U., Anwar El Sadat, 
a Adunării Naționale și a gu-

vernului egiptean sosesc mesaje 
și telegrame ele condoleanțe din 
partea unor conducători de state 
și. guverne, personalități politice 
și ale vieții publice internațio
nale, printre care Leonid Brej- 
nev, secretar general al G.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. și Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., Dun 
Bi-u, vicepreședinte al R. P. Chi
neze, și Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Georges Pompidou, pre
ședintele Republicii Franceze, 
regina Elisabeta a Angliei, îm
păratul Etiopiei, Haile Selassie, 
președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda, președintele Indiei, Va- 
rahagiri Venkata Giri, primul mi
nistru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveyda.

La funeraliile președintelui 
Gamal Abdel Nasser și-au anun
țat participarea numeroși șefi de 
state, de guverne, miniștrii de 
externe, printre care președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, premierul Fran
ței, Jacques Chaban-Delmas, mi
nistrul de externe al Marii Bri
tanii, Alee Douglas-Home, și El- 
liot Richardson, ministrul sănă
tății, educației și asigurărilor so
ciale ale S. U. A. Din țările 
arabe, în cursul zile de 
marți. au sosit în capitala 
R.A.U. Gaafar El Numeiry, pre
ședintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției Sudaneze, 
Houari Boumediene, președintele 
Consiliului Revoluției din Alge
ria, și alte personalități.

Marți seara a sosit la Cairo și 
delegația , sovietică la funeralii.

dintele Nasser, a obținut realizări 
de seamă în direcția lichidării 
urmărilor grele ale dominației 
colonialiste, în dezvoltarea econo
mică și socială a țârii. Pe aceas
tă linie se înscrie naționalizarea 
în 1956 a Canalului de Suez, prin 
care acest important obiectiv a 
fost trecut din mîinile capitalului 
străin în mîinile poporului egip
tean. Pe harta țării au apărut nu
meroase obiective industriale, în
tre care mareje baraj și comple
xul hidroenergetic de la Assuari. 
Președintele Nasser a fost promo
torul unui șir de reforme cu ca
racter progresist, îndreptate spre 
modernizarea și democratizarea 
structurilor politice și a institu
țiilor de conducere ale statului. 
El a inițiat un amplu program de 
naționalizări în diverse sectoare 
ale economiei, precum și legile 
pentru înfăptuirea reformei ag
rare.

Pe plan internațional, președin
tele Nasser s-a afirmat în lupta 
împotriva colonialismului și a im
perialismului, pentru promovarea 
dreptului popoarelor la o viață 
liberă și independentă —- prin 
toate acestea cucerindu-și 
binemeritat prestigiu în 
dul popoarelor arabe, al for
țelor 
liste 
diferite 
temaționale, Gamal Abdel Nasser 
s-a afinnat ca un susținător ac
tiv al principiilor coexistenței paș
nice între state cu orînduiri so
ciale diferite, subliniind necesita
tea ca relațiile interstatale să fie 
așezate pe principiile înscrise în 
Carta O.N.U. — principiile inde
pendenței și suveranității naționa
le, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, avan
tajului reciproc. ,

Președintele R.A.U. s-a pronun
țat cu consecvență și a acționat 
pentru dezvoltarea unor relații 
prietenești și de colaborare pe 
plan economic, politic, cultural 
și în alte domenii cu țările so
cialiste, văzînd în această cola
borare un puternic sprijin pentru 
tinerele state independente.

în evoluția atît de complexă a 
conflictului din Orientul Apro
piat, președintele Nasser s-a 
pronunțat pentru soluționarea 
conflictului pe. baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967. Ultimele ore ale 
vieții sale l-au găsit pe președin
tele Nasser adueîndu-și contribu
ția la efortul pentru încetarea 
luptelor fratricide din Iordania, 
pentru o reglementare uolitică a 
conflictului. Manifestîndu-și pre
țuirea și stima față de poporul 
român, președintele Gamal Abdel 
Nasser și-a exprimat nu o dată 
dorința ca relațiile româno-errip- 
tene să cunoască o continuă dez
voltare. în răspunsul său la tele
grama de felicitare ce i-a fost a- 
dresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în iulie 1970, cu o- 
cazia sărbătorii naționale 
R.A.U.. Gamal Abdel Nasser dec
lara :

„Mulțumindu-vă pentru senti
mentele nobile pe care le-ați ex
primat, sper că legăturile de cor
dialitate și prietenie existente în
tre, țările noastre se vor întări și 
dezvolta continuu, în avantajul 
lor reciproc și al promovării pă
cii , mondiale bazate pe justiție“.

în aceste clipe de grea încer
care pentru poporul egiptean, po
porul nostru împărtășește adînca 
sa durere pentru pierderea su
ferită și îi adresează din. toată 
inima expresia sentimentelor sale 
de profundă compasiune.

un 
rîn-

antiimperia- 
în 

reuniuni in-

progresiste,
din întreaga lume, 

ocazii și

a
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Situația din Iordania
AMMAN 29 (Agerpres) — A- 

gențiile de presă relevă că în Ior
dania situația începe să revină la 
normal. Comitetul interarab pen
tru supravegherea încetării fo
cului a anunțat că armata iorda
niană și unitățile palestiniene res
pectă prevederile acordului sem
nat. în nordul țării, unde au avut 
loc cele mai violente lupte, si
tuația este relativ calmă.

La Amman au fost luate 
măsuri pentru reluarea activită
ții serviciilor publice și pentru 
reluarea lucrului în unele institu
ții. Locuitorii capitalei iordanie- 
ne și din împrejurimi au fost 
chemați, în cursul zilei de marți, 
la postul de radio Amman să se 
aprovizioneze în mod gratuit cu 
alimente de la unele puncte spe
cial amenajate în capitală.

r

a;

dintre delegațiile P.C.R.

și P. C. din Japonia
TOKIO 29 — Corespondentul 

Agerpres, Florea Țuiu, transmi
te : Luni după-amiază s-au în
cheiat convorbirile dintre dele
gația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Vir- 
gil Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
și delegația Partidului Comunist 
din Japonia, condusă de tovarășul 
Masaydshi Oka, vicepreședinte al 
Prezidiului C.C. al P.C.J.

După încheierea convorbirilor 
delegația, însoțită de Korehito 
Kurahara, membru al Biroului 
Permanent al Prezidiului C.C. al 
P.C.J., și de Koichiro Ueda, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.J., redactor șef al ziarului 
„Akahata“, a vizitat redacția zia- 

; rujui „Akahata" și întreprinderea 
poligrafică „Akatsuki Prihting 
Co“. Șeful delegației române s-a 
întreținut cu redactori și cu anga
jați ai întreprinderii.

Seara, președintele Partidului' 
Comunist din Japonia, Sanzo 
Nosaka, a oferit o masă în 
cinstea oaspeților români, 
participat Satomi Hakamada, 
Masayoshi Oka, vice - președinți 
ai Prezidiului C. C. al P. C. J., 
Korehito Kurahara și Tomio 
Nishizawa, membri ai Birou-

meni-
P.C.J.

luni, 
C. R.

lui Permanent al Prezidiului C.C. 
al P.C.J., Ichiro Sun ama, 
Bru ăl Prezidiului C.C. al

★
în dimineața zilei de 

membrii delegației P.
au făcut o vizită la uzinele elec
tronice „Toshiba“ din orașul in
dustrial Kavasaki. Teruyuki Nis- 
hijima, director general ai aces
tor uzine, care dispun de un po
tențial tehnic avansat, a condus 
pe oaspeți prin sălile Institutului 
de Cercetări, unul din cele mai 
moderne din Japonia, și prin u- 
nele secții de fabricație.

Marți; membrii delegației au 
foșt oaspeții, combinatului side
rurgic' „Kimitsu“ din prefectura 
Chiba al celei mai mari firme 
japoneze producătoare de oțel 
„Nipon Steel Corporation“.

’ în seara aceleiași zile ei s-au 
întâlnit la ambasada română
conducerea și cu membri ai Aso
ciației de prietenie Japonia—Ro
mânia. Au fost .prezenți Kubo H. 
Yamamoto, H. Machine, vicepre
ședinți ai asociației, Shiroo Su
zuki, secretar general al asocia
ției, oameni de artă și cultură, 
prieteni ai țării noastre.

A fost de față ambasadorul Ro
mâniei în Japonia, Iosif Gheor
ghiu, și alți membri ai ambasadei.

• ULTIM E LE 
TRANSMISE DIN 
BODGIA de corespondenții 
agențiilor de presă 
mează că forțele de 
tență populară au 
înaintarea trupelor 
nistrației Lon Noi pe 
ua ce face legătura 
capitala khmeră, 
Penh, și cel mai mare port 
al țării, Kompong Som. De-a 
lungul acestei șosele au Ioc 
de peste 24 de ore ciocniri 
violente între grupuri ale 
patrioților și unități militare 
inamice.

O intensificare a acțiuni
lor forțelor de rezistență 
populară a fost semnalată, 
totodată, în sectorul Kiri- 
rom.

Pe de altă parte, pe stră- 
' zile localității Taing Kauk 

continuă să se desfășoare 
lupte îndîrjite intre patrioți 
și efectivele militare ale re
gimului Lon Noi, care în
cearcă să înainteze spre 
orașul Kompong Thom.

Sub semnul cooperării

cu

Au

Intervenția reprezentantului României

si financiare al 0. IL U

infor- 
rezis- 
blocat 
admi- 
șosea- 

între 
Pnom

dintre U.R.S.S. și R.F.G.
f Agerpres).MOSCOVA 29

La Moscova au luat sfîrșit con
vorbirile dintre o delegație so- 

: vietică în frunte cu Vladimir 
Kirillin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 

i Comitetului de stat pentru știin
ță și tehnică, și delegația vesl- 
germană condusă de Hans Leus- 
sink, ministrul cercetării științi
fice și educației.

Prezentînd ziariștilor comuni
catul asupra căruia s-a căzut de 
acord la încheierea convorbiri
lor, V. Kirillin a arătat că docu
mentul prevede dezvoltarea coo
perării bilaterale în domeniul 
fizicii energiilor înalte și joase, 
chimiei, astronomiei, biologiei, 
medicinei, oceanografiei, tehni
cii de calcul, învățămîntului, in
formaticii. S-a căzut de acord 
asupra stimulării colaborării în

domeniile tehnice care afectează 
direct dezvoltarea producției — 
electrotehnică, chirpie, construc-' 
ții de mașini. Se prevăd, de ase 
menea, intensificarea și extinde
rea schimburilor de informații 
tehnico-științifice, întilniri ale 
specialiștilor din cele două țări.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice, l-a primit la Krem
lin pe Hans Leussink, ministrul 
cercetării științifice și educației 
al R.F. a Germaniei. După cum 
menționează agenția T.A.S.S., cu 
acest prilej a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la perspec
tivele și posibilitățile de dezvol
tare a colaborării tehnico-știin- . 
țifice dintre Uniunea Sovietică 
și R.F. a Germaniei.

Cronica onuî6Cronica unuió
[ ]]

NEW YORK 29. — Trimisul 
special Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Dezbaterile 
din Comitetul pentru proble
mele economice și financiare, 
ce concentrează in prezent aten
ția delegațiilor datorită im
portanței punctelor aflate pe 
ordilKF» de zi. au fost deschise 
luni după-amiază de reprezen
tantul României. Costin Mur
gescu. director-general al Insti
tutului pentru studierea con
juncturii economice internațio
nale. Vorbitorul a subliniat. în
semnătatea deosebită a unei ac
țiuni internaționale în măsură 
să prpmoveze progresul econo
mic al țărilor în curs de dezvol
tare.

în legătură cu noul Deceniu 
al .Națiunilor Unite pentru dez
voltare. Costin Murgescu a re
liefat — p.e baza experienței 
țării noastre — rolul pe care ar 
urma să-1 îndeplinească înfăp
tuirea unui program amplu de 
măsuri politice, economice și 
sociala cu caracter progresist, da 
natură să mobilizeze energiile 
națiunilor și să permită fiecărui 
stat punerea .în valoare a resur
selor sale naturale și umane. EI 
s-a referit la răspunderile co
munității internaționale în 
crearea condițiilor optime pen
tru ca fiecare țară să-și poată 
accelera dezvoltarea economică 
și să poată' intensifica pârtiei*' 
parea sa la circuitul mondial de 
valori materiale și spirituale. în 
această ordine de idei, vorbito-

. rul a subliniat aprecierea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, anume că pentru a 
fructifica la nivel maxim efor
turile țărilor in curs de dezvol
tare, trebuie să li se ofere a- 
cestora un sprijin substanțial 
din partea statelor dezvoltate 
și a Națiunilor Unite.

La vasta acțiune internațio
nală pe care o implică al doilea 
Deceniu pentru dezvoltare, a 
arătat C. MurgeScu. fiecare 
membru al Națiunilor Unite este 
chemat să-și aducă întreaga 
contribuție potrivit , posibilități
lor și mijloacelor sale. Repre
zentantul român a relevat că 
buna funcționare a mecanis
mului economiei mondiale ar fi 
facilitată și s-ar introduce un 
plus de echitate și obiectivitate 
în eforturile in acest domeniu 
ale comunității internaționale, 
dacă țările lumii ar fi clasifi
cate după un criteriu unic, și 
anume cel privind ,. nivelul lor 
de dezvoltare economică indi
ferent de sistemul lor social- 
jSolitic și de zona geografică în 
care se află.

în virtutea' acestor conside
rente și a locului pe care îl 
ocupă în prezent în diviziunea 
internațională a muncii. Româ
nia înțelege că este îndreptățită 
să beneficieze de unele măsuri 
internaționale ce se vor adopta 
în cadrul Decentului în favoa
rea țărilor mai puțin dezvoltate, 
în același timp, România înțe
lege să-și aducă — în raport cu 
potențialul său — întreaga con
tribuție la înfăptuirea obiecti
velor Deceniului, la sprijinirea 
eforturilor țărilor in curs de 
dezvoltare“.

Septembrie este muzical. Mo
tivele lui simfonice tind spre 
echilibrările interioare, cu ie-, 
veniri energie subliniate la te
mele fundamentale ale întregu
lui an, dar și cu pasaje intermi
tente în care simțim, decantin- 
du-se, fanteziile și ardențele și 
jocurile verii duse. Vacanța de
vine o pinză în depărtare.; sep
tembrie n-o uită insă cind toată 
orchestra atacă solemn tema 
reinceputurilor. Iată 
convertit în vigoare 
Luna echinoxului de 
ne-a urcat pe o nouă 
treaptă a promovărilor noastre 
succesive, dar intr-un fel apar
te. prin treceri pline de farme
cul amintirilor recente.

Primul sunet are glas de ar
gint, candoare, puritate, poe
zie. Nu e vocea „micului prinț"; 
e virtualul clopoțel școlar, in 
realitate înlocuit, cam peste tot. 
cu o impetuoasă sonerie electri
că. Asta, firește, nu de azi de 
ieri, ci de multă vreme ; dar 
premierele invățămîntului ro
mânesc — generalizarea abso
lută a vieții școlare de la vîrsta 
de 6 ani, funcționarea clasei a 
X-a a școlii generale și obliga
torii — împrumută acestui sep
tembrie elemente caracteristice. 
Pe fundalul declarațiilor îngri1- 
jorate ale lui U Thant cu pri
vire la creșterea numărului de 
analfabeți în lume, septembrie 
al

capriciul 
durabilă, 

toamnă 
și înaltă

nostru aduce o imagine real-
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Tinerețea unui oraș
EISENHUTTENSTADT

Erau, in urmă cu douăzeci de 
ani, pe întinsa cîmpie a li
derului, adinei păduri de 

pini care ascundeau, ici-colo, 
cîte un orășel sau sat arhaic, cu 
turnurile gotice ale bisericilor 
răsărind țepene din verdeața pă
durii. In 1930, liniștea idilică a 
locurilor a fost, brusc, înlocuită 
cu un tumult neobișnuit. Brigăzi 
de tineri au înfipt, din loc in loe, 
drapelele care vesteau începutul 
unei alte istorii, unui alt destin 
pentru încă neînsemnatele loca
lități Schbnfliess și Fiirstenberg. 
Începea construcția celui mai 

din
Începea construcția celui 
mare combinat siderurgic 
Republica Democrată Germană 
și a orașului care-i poartă nu
mele — Eisenhiittenstadt.

Ca la orice mare construcție 
socialistă, entuziasmul a adunat 
aici, pe cîmpia Oderului, mii de 
tineri din toată țara. Și tinere
țea constructorilor a rămas' em
blema orașului pînă astăzi, cînd 
vîrsta medie a locuitorilor nu 
depășește 28 de ani.

Combinatul, întins pe zeci de 
hectare, pătrunzînd cu agitația, 
cu mirosurile specific industriale 
pe străzile orașului n-a căpătat 
încă patina vremii. Marile fur
nale par, din biroul dispecerilor, 
simplu și comod de condus doar 
prin mînuirea manetelor, urmă
rirea cadranelor fosforescente și 
reglarea amănunțită a tempera
turilor. Mă opresc privind fur- 
nalișlii, acești oameni care, la 
orice furnal din lume, sint cu 
cițiva centimetri mai inalți decit 
oricare alt om obișnuit, mai pu-

ternici, cu un aer mai sigur și 
mai degajat. Zimbetul lor este 
același Ia Reșița ca și Ia Eisen
hüttenkombinat, încrezător, prie
tenos și poate de aceea te simți 
îndemnat să le adresezi. în limba 
ta necunoscută lor, cîteva cu
vinte. oricare, cu certitudinea că 
te înțeleg și îi înțelegi, că se 
stabilește, în atmosfera aceea de 
intens efort, o comuniune speci
fică străbătută de căldura pe ca
re o emană toate furnalele din 
lume.

Și constați, pentru a nu știu 
cita oară, că tinerii sînt la fel 
peste tot. stind in fața cuptoare
lor sau minuind dispozitivele la
minorului incandescent. întor- 
cind cu un gest nefiresc de sim
plu și de gospodăresc imensele 
foi de tablă de oțel, atenți, con
centrați, rupind dintr-un mo
ment de tensiune o fracțiune de 
secundă pentru a-ți zimbi. Eber
hard Dorst este un tînăr inginer 
care conduce o secție de tineret, 
in care întreaga muncă efectivă 
plus întreținerea utilajelor re
vine acestor băiețandri blonzi și 
prietenoși. Și parcă secția, pe 
care emblema „Jungendobjekt" 
se vede de departe, are un aer 
mai proaspăt, mai tineresc decit 
celelalte părți ale imensei hale. 
Sînt în întreg combinatul 46 de 
asemenea obiective încredințate 
tineretului care formează marea 
majoritate a muncitorilor. In 
cadrul direcției combinatului e- 
xistâ, de aceea, un departament 
special pentru problemele tine
retului, investit cu o mare res-

ponsabilitate. Calificarea, huna 
desfășurare a activității produc
tive, antrenarea unui număr cît 
mai mare de tineri în întreceri 
și Ia expozițiile de inovatori — 
sînt cele mai importante obiecti
ve ale organizației de tineret din 
combinat.

Sintern oaspeții elevilor școlii 
profesionale care pregătește a- 
nual 1000 de specialiști. Foarte 
multe fete, și mă interesez cum 
se acomodează ele unor aride și 
dificile meserii industriale. Tine
rele zimbesc, îmi explică detaliat 
gradul de automatizare a locu
rilor de muncă și-mi vorbesc 
despre credința lor că în nici o 
meserie nu se vor lăsa întrecute 
de băieți. Limbajul tehnic le este 
familiar, dar nu numai acesta. 
Discutăm despre literatură și 
despre sport, despre modă și mu
zică, despre formațiile artistice 
din combinat. Mă întreabă des
pre tinerii din țara mea, cu in
teres și curiozitate, despre preo
cupările și aspirațiile lor.

Eisenhüttenstadt. Acest oraș cu 
peste 40 000 de locuitori care au 
crescut o dată cu blocurile ele
gante, cu combinatul, care rămin 
tineri după ani de eforturi și 
greutăți. Această tinără genera
ție disciplinată și îndrăgostită de 
muncă, această generație generos 
deschisă spre tehnică și precizie, 
care continuă să pună in fiecare 
zi, încă o semnătură in istoria 
orașului.

GALINA ENIȘTEANU

que avant toute chose" e o de
viză dinamică...

Totuși, evident, plasind în 
cronica noastră evenimentele de 
această factură înaintea celor 
din domeniul 
tem un fel de erezie. Dacă 
surăm gravitatea faptelor 
cantitatea sîngelui jertfit 
pe cale de a fi —- există in 
iha lună a toamnei destule te
legrame ale agențiilor de presă 
cu un conținut destul de sum
bru ca arpegiile muzicalului 
septembrie să fie ciuntite, sfir- 
tecate, risipite în cocofonia 
bombardamentelor : După acor
dul de încetare temporară a fo
cului în Orientul Apropiat s-a 
produs — printr-o stranie șî ne
fericită evoluție — declanșarea 
violentă a conflictului, între re
gimul regelui Hussein al Iorda
niei și comandourile palesti
niene ; bilanțul ciocnirilor, 
pă date 
rificat 
morți, 
război 
țe

înaintea 
politicului comi- 

mă- 
cu 

sau 
pri-

du- 
ve- 
de 
de

încă imposibil de
— circa 35 000 
un vast material 
distrus, mari suferin- 

aduse populației civile 
căreia Crucea Roșie internațio
nală încearcă din răsputeri 
să-i aducă alinare. O serie de 
explozii au răsunat pe aerodro
muri : unii dintre autorii detur
nărilor de avioane au început 
să arunce în aer aparatele pe 
care au pus rnîna. Elveția, 
care nu a mai lost antrenată 
în nici un fel de conflict . mi-

fonicul septembrie are și 
un scherzo...

Știința și tehnica au prelun
git fantastic mina omului, per- 
mițindu-i să facă exerciții tac
tile de la distanțe astronmice. 
Luna 16, stația sovietică lausată 
la 12 septembrie, a străbătut iu 
4 zile oceanul cosmic pînă I: 
satelitul nostru natural și, as/ 
lenizînd in Marea l'eriiliiSiF ; 
scormonit roca pină la « * min 
din care rocă i-a adus pâinin 
tului, undeva in Kazahstan, 
mostre prețioase închise ermetic 
intr-un contciner. De astădată 
nici un covor roșu de primire 
festivă nu a mai fost intins in 
calea acelui sol terestru câre — 
act temerar între toate actele 
temerare — aduce pâmintenilor 
bucăți de lună : lansarea, zborul 
forajul, întoarcerea, aterizarea, 
totul a fost automatizat. Inteli
gența și perseverența, îndrăz
neala și minuțiozitatea, clarvi
ziunea și memoria, toate însuși
rile omenești au fost transferate 
automatului executant, călător 
supus geniului uman rămas să-1 
dirijeze de acasă. Cu asemenea 
degete de oțel pămintul va ști 
să pipăie și obrazul luceafăru
lui, intr-un viitor acum previ
zibil. Evenimentul apariției ire- 
nului-robot pe traseul Pămînt- 
Lună-Pămint este un triumf al 
omului de știință și tehnicianu
lui sovietic.

O altă incursiune, de astă
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mente tonifiantă : 4 500 000 de
copii, adolescenți și tineri și-au 
luat zborul, cu fîlfiitbare cărți 
deschise, pe itinerarul anual al 
instrucțiunii publice ; acest uriaș 
stol sclipitor de tinăr antrenează 
un sfert din populația țării — 
și nu ne rămîne decit să-i urăm 
călătorie bună spre deltele înso
rite...

De aici, un racord componis
tic ușor sesizabil ne conduce la 
remarcabilele evenimente în
scrise, tot pe meridianul nos
tru, în registrul științific, tehnic 
și cultural al lunii septembrie. 
Congresul internațional de isto
ria medicinii, Ampere — a doua 
conferință de chimie fizică și a- 
plicată, Congresul Academiei 
latine, ca și reuniunile altor 
importante organisme interna
ționale specializate care și-au 
ales ca gazdă pămintul și ospi
talitatea românească sint tot 
atitea mărturii pentru simpatia 
și stima de care se bucură, în 
întreaga 
gindirii 
noastră. Cupolele Bucureștiului 
au știut 
intelectual și emoțional al aces
tor prestigioase manifestări ; 
iar celui care ar fi poate încli
nat să considere ca deplasată, 
in acest context sobru, folosirea 
determinantului „emoțional", 
i-am sugera să-și aducă aminte 
măcar de 
de studenții 
de azi, în aula 
noastre de drept.
tarea teoretică a unor mutații 
care dinamizează ’ ' ‘
materiale pe de o parte, spiri
tul umanismului sempitern pe 
de altă parte s-au unit ca să ne 
dea lumina unui început de 
toamnă memorabil. Ce să supu
nem despre cele două săptă
mâni de muzică închinată um
brei lui George Enescu. acea 
defilare — reconfirmare de va
lori întrunind baghete, arcușuri, 
miini și voci excepționale care 
este Festivalul, acel sensibil 
declic pentru atitea consacrări 
artistice care este Concursul ? 
Sub porticul lui septembrie, lă- 
sîndu-se călăuzit de o vioară, 
un pian, un flaut, un violoncel 
sau un glas omenesc, cînd nu de 
toate la un Ioc, sufletul și-a 
găsit ori și-a regăsit cîteva as
pirații spre o armonie străină 
de încremenire, spre o pace o- 
pusă somnolenței. „De Ia musi-

lume, climatul oferit 
creatoare de societatea

să amplifice răsunetul

spectacolul susținut 
Heidelbergului... 

Universității 
Astfel, cerce-

cadrul vieții

litar de trei sute de ani încoa
ce, se pomenește în situația 
de a-și vedea tratați un număr 
de cetățeni, pasageri pe nave 
aeriene, drept „prizonieri de 
război". Numărul paradoxurilor 
începe să concureze, în presa 
cotidiană, abundența din piesele 
Iui Oscar Wilde și G. B. Shaw.

In ciuda șocurilor, lumea nu 
este insă, nu poate fi țintuită 
in cuiele disperării, fiindcă din 
cele patru zări fiecare lună adu
ce, din fețicire, și altfel de vești 
mărturisind ruptura cu vechi, 
anacronice tipare de existență. 
In Chile, țară bogată in munți 
inalți, minereuri prețioase, cu
tremure catastrofale și poezie 
de anvergură, candidatul stingii 
in alegerile prezidențiale. Salva
dor Allendo, a obținut cel mai 
marc număr de voturi ; un 
„suspans“ plin de dramatism, 
intrigi politice dubioase și pre
siuni economice șantagiste ii 
mai separă de momentul inves
tirii oficiale, temut de reaețiune 
ca semnalul unei înnoiri 
pe continentul latino-american. 
Nu prea departe, ba chiar prin 
vecinătate, asupra Băncii inter
naționale din Peru s-a instituit 
controlul guvernului peruvian : 
pare cel mai firesc lucru — și 
este — dar pentru acest firesc 
cîte energii nu s-au consumat ? 
In India se destramă un mit 
costisitor : maharajahilor li s-au 
anulat privilegiile, semnătura 
președintelui V. Giri pe decre
tul guvernamental i-a privat 
brusc de o sinecură anuală va- 
lorintl milioane, foștii prinți 
atotputernici trebuind de acum 
înainte să plătească pînă și im
pozite, ca orice cetățean ; vor 
invidia vacile cărora „le vine 
mai ușor“ — ele continuă să ră- 
mînă sacre. în Statele Unite 
noul gn școlar a prilejuit exa
minarea stadiului în care se 
află procesul de desegregare : 
pași lenți. dar continui, practic 
cîte o bătălie aprigă pentru fie
care copil de culoare care vrea 
să învețe constituția libertăților 
americane stind în aceeași bancă 
cu un copil alb. Iar la Roma 
papa Paul al Vl-lea a hotărit 
să trimită la vatră forțele ar
mate ale Sfiniului Scaun și, 
astfel, după multe veacuri de 
istorie „activă“, halebardierii se 
vor bucura în fine de o bine- 
cuvenită odihnă muzeală. Sim-

dată in timp, a lost prilejuită 
de cercetările glaciologilor da
nezi. O carotă de gheață stu
diată în Groenlanda le-a permis 
interesante concluzii științifice 
privitoare la evoluția climei 
terestre în ultima sută de mii 
de ani. l’entru epoca recentissi- 
mă, studiul a scos în evidență o 
răcire sensibilă a planetei, spre 
marca neliniște a iubitorilor de 
ferigi, corali, păsări colibri și 
alte elemente de paradis exotic. 
Dar paralelismul climă-socie- 
tate e departe de a fi desăvir- 
șit, de vreme ce tocmai dece
niul 30—40. maximum caloric de 
la anul 1000 incoace, este acela 
care a văzut ascensiunea lui 
Hitler, Abisinia, Guernica, Miin- 
chen-ul,_ începutul celui de-al 
doilea război mondial... Cu ase
menea disocieri in minte, fie
care pas pe drumul destinderii 
in Europa și a normalizării re
lațiilor interstatale în întreaga 
lume, fiecare nouă punte în
tinsă intre țări și popoare ca
pătă o semnificație majoră, o 
valoare exemplară.

Este exact sensul de care se 
încarcă vizita oficială în Au, 
stria a Președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, la invitația președin
telui Franz Jonas. O călătorie 
ale cărei etape și momente, in
tre sala de onoare a Palatului 
Schocnbrunn și priveliștea mă
reață a Alpilor la complexul hi
droenergetic Kaprun. între Pri
măria Vienei și Agenția Inter
națională pentru energia ato
mică, au marcat, cu variate cu
lori și expresii, unul și același 
lucru fundamental : slujirea 
păcii prin cooperare. Iar dacă 
undeva, în acest itinerar lumi
nos un popas a fost la Mozar- 
teum, în acel Salzburg unde a 
seînteiat pentru prima oară 
prlnțul-copil al muzicii, trebuie 
să deslușim ceva mai mult de- 
eit o delicată atentie protoco
lară a gazdelor. Fiindcă mesa
jul de pace al lui Mozart, rostit 
la el acasă, este inegalabil. Și 
fiindcă bărbații de stat, în fo
losul popoarelor pe care le slu
jesc, trebuie să-și aștearnă sem
năturile pe documente redactate 
bilingv, dar într-un consens ar
monic.
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