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Întîlnirile cu alegătorii: angajare hotărîtă 
în realizarea direcțiilor trasate de partid

pentru prosperitatea României
în zilele de 12—14 februarie, 

tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, s-a întîlnit cu ale
gătorii din circumscripția electo
rală nr. 1 — Universității din 
Cluj, unde candidează pentru ale
gerile de deputați în Marea A- 
dunare Națională.

în timpul vizitei Ia Cluj, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
a luat parte la o adunare a 
corpului didactic și a studenților 
de la Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai", unde a avut loc o dezba
tere pe teme actuale legate de 
dezvoltarea și perfecționarea în- 
vățămîntului superior. Au luat cu- 
vîntul numeroși participant Ia în
tîlnire, care s-au referit la unele 
probleme actuale ale activității

universitare clujene și ale institu
țiilor de cercetări științifice.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer a participat, de asemenea, Ia 
Casa universitarilor, la o întîlnire 
cu alegătorii din circumscripția 
electorală nr. 1. Cu acest prilej au 
fost discutate o serie de probleme 
de importanță majoră ale vieții 
social-culturale, ale dezvoltării 
edilitare a municipiului. Vorbito
rii au arătat că Clujul, ca și în
treaga patrie, a cunoscut un pu
ternic avînt. Ei și-au exprimat 
deplina adeziune față de politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, în întregime în. 
chiiiată prosperității României, 
cauzei păcii și colaborării inter
naționale. Totodată, a fost afir
mată hotărîrea unanimă a cluje
nilor — români, maghiari și de 
alte naționalități — de a-și a-

Pitețtiui contemporan : Coloanele argintii ale Cominatului chimic

duce întreaga contribuție la dez
voltarea orașului lor, la ridicarea 
nivelului de trai al populației. 
Președintele Consiliului de Miniș
tri s-a mai întîlnit cu un mare 
număr de cetățeni din oraș la 
Teatrul Național și la Casa de 
cultură a studenților.

Luînd cuvântul la aceste adu
nări, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a expus pe larg preocupă
rile majore ale conducerii parti
dului și statului nostru îndreptate 
spre ridicarea pe noi trepte de 
progres a României socialiste, a- 
sigurarea păcii și colaborării în
tre popoare. El s-a ocupat pe larg 
de problemele dezvoltării multila
terale a orașului, de îmbogățirea 
continuă a activității științifice, de 
învățămînt și cultural-educative.

In timpul prezenței la Cluj, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
vizitat laboratoarele Facultății de 
fizică, Institutul de fizică-atomică, 
Uzina de reparat locomotive „16 
Februarie", secțiile reamenajate

(Continuare in pag. a VII -a)

Constanța

„Scînteia tineretului" și C.N.E.F.S.

organizează în mai multe orașe

ale țării

ÎNTÎLNIRI CU 
SPORTIVII I)V. 
PREFERAȚI

Am primit la redacție numeroase scrisori în care autorii 
— tineri muncitori, elevi, studenți, militari — își exprimă do
rința de a avea în mijlocul lor, „fie și pentru numai un ceas", 
pe sportivii lor preferați — campioni ai țării, medaliați olim
pici, sportivi de mare performanță.

„Noi vedem în sportivii care au adus și aduc glorie culo
rilor patriei — se spune într-o scrisoare pe care am primit-o din 
Alba lulia — modele de viață și am dori să-i cunoaștem, să 
stăm de vorbă cu ei, să aflăm de la ei cum s-au format ca 
sportivi, cum au reușit să depășească anumite momente difi
cile în drumul spre victorii".

Dragă prietene din Alba lulia, te anunțăm pe 
tine — și pe toți iubitorii sportului din orașul tău 
— că ziarul „Scînteia tineretului", în colaborare 
cu Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport, a luat inițiativa de a rganiza în mai multe 
orașe ale țării întîlniri ale tinerilor cu sportivii lor 
preferați.

Vă interesează, credem, în ce orașe vom organiza aceste 
întîlniri. Prima serie a întîlnirilor cuprinde patru orașe : ALBA 
IULIA, SIBIU, REȘIȚA și TIMIȘOARA.

(Continuare în pag. a Vil-a)

COORDONATE 
ELECTORALE

Fapte cotidiene, firește, dar 
încărcate cu o mare putere e- 
moțională și adinei repercu
siuni sociale sînt întîlnirile 
candldaților cu cetățenii, mani
festările cultural-artistice, seri
le de poezie, simpozioanele, dis
cuțiile politice, expunerile pe 
diferite teme ca și atîtea alte 
acțiuni menite să atragă în cir
cuitul responsabilității civice pe 
tinerii care votează pentru pri
ma dată, înscrie evenimentul 
între expresiile relevante ale 
democrației socialiste. In ora
șele Brașov, Codlea, Rupea, Rîș- 
nov, și Victoria, în comunele 
Voila, Hărman, Feldioara și al
tele panouri și fotomontaje 
vorbesc despre participarea en
tuziastă a tineretului la viața 
economică și social-culturală. 
Cifrele grăitoare despre reali
zările obținute în acest dome
niu își pierd aspectul lor ab
stract matematic, căpătînd în 
conștiințe valori afective și 
semnificații sociale * profunde. 
Spectacolele artistice prezentate 
Ia Holbav, și Dumbrăvița, con
cursuri Cine știe, cîștigă, pe 
teme juridice, disputate la Șer- 
caia, cu remarcabile efecte în 
sensul cunoașterii principiilor si 
legilor democrației socialiste, de 
către tineri, simpozionul Coor
donate electorale 1969, susținut 
la Făgăraș, sînt numai cîteva 
dintre acțiunile organizate în a- 
ceastă perioadă. Ziua de ieri a

fost marcată și de întîlnirile 
tovarășilor Constantin Cîrțînă, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Brașov al P.C.R., 
primarul municipiului, cu ce- 

Brașovu- 
directorul 
de trac- 

comunei 
țăranilor

tățenii din Scheii 
Iui, Emil Oniga 
general al Uzinei 
toare cu locuitorii 
Dumbrăvița, sfatul 
cooperatori din Prejmer, cu E- 
lena Farcaș, președinta C.A.P. 
din Teliu, candidată pentru 
M.A.N. în această circumscrip
ție, a tînărului muncitor de Ia 
Uzinele Steagul roșu, Mihai 
Rogoz cu cetățenii din cartierul 
cu același nume (Steagul roșu), 
cel al președintelui Consiliului 
oamenilor muncii de națio
nalitate germană Ion E- 
duard Eisenburger cu cetățenii 
comunei Bunești (toți candidați 
în M.A.N.). Remarcabilă este și 
aici, ca în întreaga țară, serio
zitatea șt interesul deosebit cu 
care miile de cetățeni partici
pă; cu Spirit gospodăresc ■ șl 
înaltă maturitate politică la 
întîlnirile ce premerg zilei de 2 
martie, ziua în care întregul 
nostru popor v-a încredința 
mandatele de reprezentare în 
forurile obștești, celor mai buni 
fii ai săi.

ION CHIRIAC
ION ȘERBU

repere peneru

0 NORĂ GEOGRAFIE ECONOMICA
Renumele său de oraș por

tuar, de privilegiată așezare o- 
menească la buza mării, are, 
desigur, geneza sa implicată a- 
cestui incident geografic. Era 
singurul său renume, căci pă- 
mîntul era frigid, vinturile tă
ioase și verile infernale. Ceea 
ce prospera aici era negoțul 
mănos, un fel de troc cu bu
nuri jefuite de la cei mulți și 
obidiți șl trimise aiurea pe aur 
bun și strălucitor. Negoțul pros
pera pentru putini, negoțul ce
lor puțini îngroșa sărăcia celor 
mulți și Constanța părea desti
nată, pînă acum aproape un 
sfert de veac, să figureze în 
cărțile de geografie numai prin 
harul unui incident geografic, 
de așezare omenească la mare. 
In rest, anonimatul era atot- 
stăpînitor aici ca și aiurea...

Oamenii dintre
ape fi pămînturi
Despre Constanța, și mai ales 

despre Riviera sa românească

se scrie de cîtva timp și de a- 
tunci an de an, căci singura 
constantă aici — așa ne-o do
vedește ultimul deceniu al clep
sidrei cu nisipul de aur al sta
țiunilor Mamaia și Mangalia, a 
celor două Eforii, deschise ca o 
carte de sănătate prin soarele 
său, filtrat de abundența cloro- 
filei strînsă ca o umbrelă peste 
plajă și vilele cochete — este 
permanenta ei schimbare și u- 
neltele reporterului venit să 
consemneze aceste perpetue în
noiri sînt cele ale poetului. Dar 
Constanța, Constanța oamenilor 
săi dintre ape și pămînturi, și-a 
făurit în istoria noului destin 
socialist al țării șl o altă faimă, 
care o implică pe cea a fante
ziei arhitecților șl constructori
lor, semnatari ai palatelor de 
beton și de sticlă, anume faima 
unei noi geografii economice, a 
unei complexe civilizații indus
triale. O civilizație industrială 
nu ruptă de istoria și specificul

VAKTAN ABACHELIAN
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TEI ROMANEȘTI 
nale. Sumele alocate pentru dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a științei s-au ridi
cat, în actualul cincinal, la peste 7 miliarde 
lei, deci cu 44,8 la sută mai mult decît în 
cei 5 ani anteriori. Numai în anul 1969 au 
fost alocate, la acest capitol, aproape 2,2 
miliarde lei. Cit privește rețeaua unităților 
de cercetare, în tara noastră funcționează, 
în prezent, 354 unități de cercetare, din 
care 201 institute centrale, 104 laboratoare 
uzinale, 47 stațiuni experimentale, 2 stații- 
pilot. în aceste institute lucrează un număr 
de 43.288 salariați.

Definitorie pentru politica partidului no
stru privind aria de investigație a științei, 
dimensiunile și liniile ei de sens, este dez
voltarea, în ultimii ani, a unor centre știin
țifice în întreaga țară, crearea unor insti
tute de cercetări în apropierea marilor com
binate industriale, a marilor fronturi ale e- 
conomiei patriei. Alături de cercetătorii din 
Capitală, sute de specialiști din Cluj, Iași, 
Timișoara, Craiova, Galați, Hunedoara, Con
stanța etc., desfășoară o vastă activitate 
creatoare, consacrată valorificării resurselor 
materiale și spirituale ale acestor zone; 
filialele, bazele și centrele de cercetări ale 
Academiei de la Iași, Cluj, Timișoara și 
Craiova, au devenit nuclee științifice im
portante, notorii.

Prezentăm, IN PAGINA A IlI-a a ziarului, 
cîteva dintre preocupările de ultimă oră ale 
cercetătorilor din patru centre științifice ale 
țării: Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, centre 
afirmate șl dezvoltate în anii socialismului, 
ca expresii ale dinamismului și evoluției 
ascendente a științei noastre.

Procesul complex de industrializare a ță
rii, de dezvoltare și modernizare a agricul
turii, de ridicare a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului, întregul pro
gres al societății noastre, s-au sprijinit și 
se sprijină, în concepția partidului nostru, 
pe cuceririle științei și tehnicii, ca forțe e- 
sențiale pentru dezvoltarea multilaterală a 
țării.

Cercetarea științifică a fost stimulată și 
ridicată, în acești ani, Ia o înflorire fără 
precedent, Congresul al IX-lea al P.C.R. 
subliniind pregnant importanța, rolul și 
funcțiile cercetării în actuala etapă de dez
voltare a patriei, necesitatea intensificării 
activității științifice proprii, în special 
domeniul științelor tehnice, paralel cu 
plicarea a tot ceea ce este nou, valoros, 
știința și tehnica mondială.

în acest scop, prin eforturile statului 
stru socialist, cercetarea științifică a căpătat 
o bază materială și financiară tot mai bo
gată, la nivelul cerințelor mereu mai com
plexe ale economiei socialiste, ale epocii 
noastre, asigurîndu-se cadrelor de cercetă
tori condiții de lucru dintre cele mai ge
neroase, orizonturi largi pentru afirmarea 
și împlinirea tuturor inițiativelor creatoare. 
Cifrele sînt elocvente. în România antebe
lică nu existau decît 52 de unități de cer
cetare, iar Ia capitolul rezervat științei, în 
anii 1938—1939, figurau doar 105,9 milioane 
de lei din bugetul statului. Replica prezen
tului e definitorie, făcind Inutil comenta
riul. în perioada anilor 1961—1965 s-au chel
tuit, în acest domeniu, peste 5,5 miliarde 
lei, din care 900 milioane pentru dezvoltarea 
Academiei, peste 4 miliarde lei pentru insti
tutele departamentale și laboratoarele uzi-

în 
a- 
în

no-

Secvențe
feroviare

■ In actualul plan cincinal, 
volumul transportului de 
mărfuri va crește cu circa 
50 la sută, iar cel al călă
torilor cu 25 la sută. Numai 
in cursul acestui an, pe ma
gistralele de oțel ale țării 
„vor rula" pentru prima dată 
168 locomotive electrice . și 
Diesel, precum și 6 000 va
goane de călători și marfă. 
La nivelul anului viitor, 80 
la sută din traficul total va 
fi efectuat cu astfel de mij
loace moderne.

• Cel mai de seamă obiec
tiv dat în funcțiune în ulti
ma perioadă este linia fe
rată electrificată care leagă 
Capitala de Brașov. O dată 
cu intrarea în vigoare a 
noului mers al trenurilor de 
călători — sfirșitul lunii mai 
— distanța dintre cele două 
orașe va putea fi parcursă 
in circa 2 ore.

In prezent se lucrează in
tens la electrificarea altei 
magistrale — Craiova — Or
șova — Cilnic (Reșița).

• La Craiova, Baia Mare, 
Predeal 
cat noi clădiri pentru stațiile 
de călători.

și Mediaș s-au ridi-

16 FEBRUARIE 1933

Una dintre cele mai mari bătăii 
de clasă ale muncitorimii din 
România, căreia i s-au alăturat 
pături largi ale populației, mase 
importante ale tineretului, o re
prezintă eroicele lupte ale ce
feriștilor și petroliștilor din ia- 
nuarie-februarie 1933. Desfășu
rate sub conducerea partidului 
comunist, glorioasa luptă a cla
sei muncitoare pentru libertate 
și progres social, pentru o viață 
mai bună, împotriva politicii 
claselor stăpînitoare, pentru a-

(Continuare în pag. a TV-a)

Tg. Jiu : Vedere de ansamblu 
a Combinatului de industria

lizare a lemnului

N DEZBATERE:

Elevii în cel de-al 
doilea trimestru

Cîteva subredactii — 
din Cluj, Satu Mare, Ma
ramureș, Craiova, Mehe
dinți,—ne-au furnizat răs
punsuri la ancheta noas
tră care-și propune să de
termine coordonatele tri
mestrului II. evident, pe 
fundalul rezultatelor din 
prima etapă de școală. 
Adăugîndu-le la propriile 
noastre constatări, putem 
astăzi aborda capitolul 
cel mai însemnat al vieții 
școlare — învățătura.

Trimestrul I. cel mai lung și 
laborios din calendarul școlar, 
a făcut multe trimiteri, extrem 
de directe actualului trimestru. 
Școlile dețin concluzii, și e meri
tul lor că le-au desprins opera
tiv ; totul depinde acum de 
ritmul în care se acționează 
pentru că — s-o mai spunem ? 
— deși trimestrul doi est.e foar
te scurt, condensează în struc
tura Iui nenumărate obligații.

PRIMA CONSTATARE : 
Oamenii scolii sînt liniștiți, re-

INVĂȚ Â T U R A

ADEVĂRURI DESPRE
CALM, PROCENTE PRO
MOVAȚI Șl CORIGENȚL.

zultatele trimestrului I nu sînt 
definitive și, după unele afirma
ții, nici concludente. Despre cal
mul trimestrului de început al a- 
nului școlar am mai avut ocazia 
să scriem. El se compune din lan
sarea unei seriozități ofensive 
din partea profesorilor menită 
să atragă după sine seriozitatea 
elevilor. Dar. paradoxal, o cate
gorie îndeajuns de mare de 
elevi nu se simt totuși mobilizați,

după afirmația lor, „nu se spe
rie" („au un întreg an școlar îna
inte !“), timp suficient, după pă
rerea lor. pentru „retușuri" la 
învățătură. Intre aceste două 
atitudini — și generate de ele — 
se aștern, implacabil, rezultatele 
din cataloage. Se pare că ceea 
ce liniștește sînt procentele. 
„Fată de rezultatele obținute în 
aceeași perioadă a anului trecut, 
elevii liceului nostru au obținut

anul acesta un procentaj mai 
bun — afirmă prof. ANTAL 
PETRU de la Liceul „Mihail 
Eminescu" din Satu Mare. Din 
numărul de 1191 elevi au fost 
promovați 883 elevi, un procent 
de 74 Ia sută, fată de 72 la sută 
anul trecut". .Calitatea rezulta
telor este marcată. în primul rînd 
— cum subliniază tovarășul ION 
POPA dir. adjunct al Liceului 
..Emil Racovită" din Iași, de un

părarea independenței și suve
ranității naționale, a fost mo
mentul culminant al valului de 
lupte desfășurate în anii crizei 
economice din 1929—1933 de cla
sa muncitoare, masele țărănești, 
funcționarii publici, învățători, 
pensionari, ucenici, studenți, ale 
căror greve, demonstrații de 
stradă, ciocniri cu armata șl 
jandarmii, s-au ținut lanț, cres- 
cînd mereu ca număr și in
tensitate în întreaga țară.

Către începutul anului 1933, 
viața socială a țării noastre a 
fost marcată de creșterea rapi
dă a avîntului revoluționar al 
maselor muncitoare. încă din 
primăvara anului 1932 apăru
seră premise obiective care fă
ceau posibilă unirea acțiunilor 
revoluționare într-un front unic 
de luptă sub conducerea clasei 
muncitoare și a partidului său— 
Partidul Comunist Român.

Scăderea masivă a salariilor 
și neplata acestora cu lunile, a- 
pllcarea „curbelor de sacrificiu", 
concedierile și pensionările for
țate ale unei mase mari de oa
meni ai muncii, creșterea con
siderabilă a impozitelor și în
deosebi a impozitelor indirecte,

progres fată de anul trecut. Iată, 
comparativ : trimestrul I. anul 
școlar 1967—1968. procent de 
promovați : 54 Ia sută; tri
mestrul I 1968—1969, procent 
de promovați : 69 Ia sută".
„La finele primului trimestru — 
ne comunică tovarășa Stefă- 
nescu Jenica, director adjunct 
al Liceului nr. 3 din Tr. Severin 
rezultatele la învățătură au fost 
bune, exîstînd clase cu un pro
cent de promovabilitate de 100 
la sulă — iar peste 50 la sută din 
elevii școlii au medii peste 7, 
ceea ce dovedește un nivel ri
dicat de cunoștințe".

După părerea noastră, aceste 
procente și cifre pot fi mai de
grabă un motiv de neliniște, mai 
cu seamă pentru pedagogi, decît 
de autoîncîntare. Procentul de 
creștere de la 2 la sută la liceul 
sătmărean nu ne poate liniști 
dacă ne gîndim la cei peste 300 
de elevi corigenți, după cum 69 
la sută promovați Iasă în afara 
obligațiilor școlare. îndeplinite 
integral. 31 la sută din numărul 
de elevi ai liceului din Iași și 
oricît de frumos sună la Tr. Se
verin că există „clase în care au 
Dromovat toti elevii", acestea

LUCREȚIA LUSTIG 
MABIETA VIDRAȘCU

(Continuare tn pag. a V-a)
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Simbioza intre
fantezie și maturitate

LUCRĂRILE PREMIATE DE COMITETUL DE STAT PENTRU 
CONSTRUCȚII, ARHITECTURĂ Șl SISTEMATIZARE

începînd de ieri seară sala Centrului de documentare, din 
B-dul Magheru 32—36, găzduiește expoziția lucrărilor de arhi
tectură, construcții și sistematizare premiate de C.S.C.A.S. pe 
anul 1968. Expoziția dă o imagine sintetică a vastului volum de 
activitate ce se desfășoară în acest domeniu. întîlnim aici valo
roase lucrări pe linia tipizării în construcții ce promovează folo
sirea pe scară largă a elementelor prefabricate produse pe scară 
industrială pentru construcția de locuințe (după tehnologia fa
bricii de prefabricate Militari) — catalogul de grinzi prefabri
cate din beton armat precomprimat pentru acoperișuri indus
triale. De asemenea, în domeniul construcțiilor industriale pot 
fi apreciate lucrările care vor conduce la reducerea volumului 
de producție în totalul invenției prin comasarea secțiilor de 
fabricație într-o singură hală monobloc cum ar fi de exemplu 
fabrica de elemente pentru automatizări București și fabrica 
de mobilă din Vaslui. Juriul a premiat lucrarea de mare am
ploare și înaltă tehnicitate — laminorul de tablă groasă și hala 
cuptoarelor adinei din cadrul combinatului siderurgic Galați

în domeniul investițiilor social-culturale. juriul s-a fixat a- 
supra unor proiecte cu caracter reprezentativ — hotelul turistic 
din Tulcea, spitalul de 700 de paturi din Hunedoara, hotelul 
Trotuș din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. în cadrul aceleiași 
expoziții poate fi văzută lucrarea vizînd sistematizarea zonei 
industriale Pipera din București.

O sarie de obiec
tive economice, afla
te în ultimele faze 
de construcție, vor 
Intra anul acesta în 
funcțiune la Pitești. 
Aceasta solicită în- 
tr-o mai mare măsu
ră eforturile tuturor 
factorilor direct răs
punzători în primul 
rînd în privința pre
gătirii cadrelor ne
cesare punerii în 
funcțiune și dirijării 
procesului tehnologic 
în aceste unități. Ce
rințele impuse de si
tuațiile nou create 
constituie pentru co
mitetul municipal 
U.T.C. o bază largă 
de acțiune și afirma
re. diatorită faptului 
că aici activează o 
mare parte a tinere
tului din municipiu. 
Alături de organiza
rea celorlalte acțiuni, 
inițierea unei serii de 
activități cu caracter 
profesional constituie

o preocupare con
stantă a organizații
lor U.T.C. respective, 
în acest sens remar
căm activitățile des
fășurate la Combina
tul petrochimic. Aici, 
pe lîngă olimpiadele 
pe meserii sau con
cursul pentru cunoa-

lor. capabilă să facă 
față solicitărilor deo
sebite impuse de 
transformările surve
nite. împreună cu 
șefii sectoarelor a 
fost alcătuită biblio
grafia și dată spre 
studiu timp de o lu
nă. după care s-au

„V-AȚI PREGĂTIT 
PENTRU NOILE

OBIECTIVE ?“

șterea normelor de 
protecție a muncii, 
s-a bucurat de mult 
succes un concurs in
titulat „Sînteți pre
gătit să puneți în 
funcțiune obiectivele 
combinatului ?“ care 
a avut în vedere 
pregătirea multila
terală a concurenți-

înscris la concurs 
mal multi tineri. 
Concursul și premi
erea s-au desfășura*, 
intr-iun cadru festiv 
urmate de program 
artistic. Centrul aten
ției a căzut asupra 
Complexului de pi- 
rollză. deoarece acest

obiectiv urmează să 
intre In funcțiune 
în curînd. Dar con
cursul a căpă.at un 
car aoter mai larg, 
extinzîndu-i» si în 
rîndul tinerilor con
structori ai obiec
tivelor respective cu 
adaptările cerute de 
specificul muncii lor.

Astfel de activități, 
care vizează o mobi
lizare largă a tine
rilor spre a fi bine 
pregătiți la intrarea 
în funcțiune a noilor 
obiective, stat orga
nizate pe toate mari
le șantiere ale Piteș- 
tiului.

Interesul cu care 
sînt primite vădește 
orientarea eficientă 
a Comitetului muni
cipal Pitești al U.T.C. 
spre cele 
probleme 
tulul din

CE VE

CIPltlAN ENACHE

CONSTBUCTIIPENTW ELEVI Sî 
STUDENTI DE U1V MILIAED LEI

/cerbul 
de aur

mai actuale 
ale tinere- 
industrie.
ANTONVASILE

'subredacția Argeș)

INTRE EMOȚII
ȘI PREMIERA ■

Bazei materiale a învă- 
țămintulul i se vor adăuga, 
în acest an, noi construcții 
pentru elevi și studenți. In
vestițiile alocate învățămîn- 
tului în 1969 — un miliard 
de 
de 
mult 
vor 
tele, 
de ____
cum și în noi spații de stu
diu pentru tineretul univer
sitar. Cel mai important din
tre obiective este noul local 
al Institutului polltehnio 
din București, unde In anul 
în curs vor fi date în folosin
ță primele săli de cursuri, 
seminarii. laboratoare și am
fiteatre. Tot în Capitală se 
află în curs de construcție 
corpul central al Universită-

lei, ceea ce înseamnă 
aproape două ori mal 

i decît în 1966 — se 
materializa, printre al
in peste 2 000 săli 

clasă, internate, pre-

ții. distrus în timpul războ
iului. atelierele dc proiecta
re, sălile de expoziții șl ca
binetele de cercetare ale In
stitutului dc arhitectură „Ion 
Mincu". precum și o nouă 
sală de repetiții și cor pen
tru studenții Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu".

Si în alte centre universi
tare sînt în curs de execu
ție noi construcții. La Cluj, 
sînt aproape gata laboratoa
rele de chimie ale Universi
tății „Babeș-Bolyai", la Su
ceava urmează să fie recep
ționată înainte de deschide
rea viitorului an universitar, 
noua clădire care va adă
posti Institutul pedagogic 
Iar la Baia Mare se finisea
ză încă un pavilion destinat 
Institutului pedagogic.

Brașovul devine tot mal aproape de televi
zoarele noastre. Pînă la deschiderea festivalului 
cele patru concurente care vor reprezenta țara 
noastră se pregătesc 7—8 ore pe zi în 
laboratorul muzical din telecentru (sau în 
fața oglinzii de acasă), șlefuiesc cîntece. O vizi-

tă, chiar 
microfoane 
inoportună, 
amabilitate
tiți pentru acest festival "i

reportericească, printre zecile de I 
indiscrete a fost anevoioasă, poate I 
Concurentele au răspuns totuși cu B 

întrebării noastre : „Cum vă pregă-

s

Anul premierelor industriale
in industria chimică

Așa poate fi caracterizat 
pentru Ministerul Construc
țiilor pentru Industria Chi
mică Și Rafinării anul 1969. In 
acest an ministerul are sar
cina de a pune în funcțiune 
166 capacități de producție. 
Printre acestea se află obi
ective de o deosebită, impor
tanță pentru economia noas
tră națională, cum sînt Com
binatul petrochimic și rafi
năria de la Pitești. Combi
natul petrochimic de la

Rimnicu Vîlcea, noile insta
lații de îngrășăminte de la 
combinatele din Turnu Mă
gurele și Craiova.

Constructorii și montorii 
de pe șantierele industriei 
chimice și petroliere s-au 
angajat să predea beneficia
rilor cu 30-120 de zile înain
te de termen un număr de 
27 de capacități de producție, 
pentru care Se pot crea con
dițiile necesare.

LA CASELE DE CULTURA STUDENȚEȘTI
SÎMBATA 15 FEBRUARIE

Opera Română : RĂPIREA 
DIN SERAI, ora 19,30 ; Tea
trul de Operetă : SÎNGE 
VIENEZ, ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : ENIGMA 
OTILIEI, ora 19,30, (sala Stu
dio) : jocul adevăru
lui, ora 19,30 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (sala 
din bd. Schitu Măgureanu) : 
NEPOTUL LUI RAMEAU, 
ora 20, (sala Studio) : SFIN- 
TUL MITICĂ BLAJINU, ora 
20 ; Teatrul Mic : ÎNGRIJI
TORUL, ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Maghe
ru) : O CASA ONORABILA, 
ora 19,30, (sala Studio) : FE- 
DRA, ora 20 ; Teatrul Giu
lești : CURSA DE ȘOARECÎ, 
ora 19,30 ; Teatrul „Barbu 
Delavrancca" : KATHLEEN, 
ora 20 ; Teatrul Evreiesc de 
Stat : ÎNȚELEPȚII DIN HE- 
LEM, ora 20 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : ADRESANȚII
NECUNOSCUȚI. ora 15,30 ; 
Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei) : AVEN
TURILE LUI PLUM-PLUM, 
ora 17, SPECTACOL NOC
TURN 9Vs, ora 21,30, (sala 
din str. Academiei) : A FU
GIT UN TREN, ora 17 ; Tea
trul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : CAFEAUA CU LAP
TE DE ADIO (premieră), ora
19.30 ; (sala din Calea Victo
riei 174) ;
DUMINICA 16 FEBRUARIE

Opera Română : TRAVIA- 
TA, ora 11 ; CHOPINIANA ; 
NASTASIA, ora 19,30 ; Tea
trul de Operetă : CONTESA 
MARITZA, ora 10,30 ; MY 
FAIR LADY, ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragia- 
le“ (sala Comedia) : O FE
MEIE CU BANI, ora 10; 
HEIDELBERGUL DE ALTA 
DATA, ora 15 ; ENIGMA 
OTILIEI, ora 19,30, (sala 
Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI, ora 10 ; TRAVESTI, 
ora 15 ; ORAȘUL NOSTRU, 
ora 19,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din 
bd. Schitu Măgureanu) : NE
POTUL LUI RAMEAU, ora
10.30 ; D’ALE CARNAVALU
LUI, ora 15 ; VICTIMELE 
DATORIEI, ora 20 ; (sala 
Studio) : MELODIE VARȘO- 
VIANA, ora 10,30 ; PHOTO 
FINISH, ora 15 ; TANDRE
ȚE ȘI ABJECȚIE, ora 20 ; 
Teatru! Mio : TANGO, ora 
10 ; OFIȚERUL RECRUTOR, 
ora 20 ; Teatrul „C. I. Notta
ra" (sala Magheru) : O CA
SA ONORABILA, ora 10 ; 
FRUMOASA DUMINICA DE 
SEPTEMBRIE, ora 15,30 ; 
LOVITURA, ora 19,30 ; (sala 
Studio) : SCAUNELE, ora 
10,30 ; CÎND LUNA E AL
BASTRA, ora 16 ; VIZIUNI 
FLAMANDE, ora 20 ; (la 
Sala Palatului) : VIJELIE ÎN 
CRENGILE DE SASSA-

ora 10,30 ; Teatrul 
: MEȘTERUL MA- 
orele 10 și 19,30 ; 
„Barbu Delavran- 

DOAMNA DE LA 
MAXIM, ora 20 ; Teatrul E- 
vrciesc de Stat : OROLO
GIUL DIN PR AGA, ora 11 ; 
MANGHERIADA, ora 20 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : CO- 
COȘELUL 
TOR, ora 
CERB, ora 
„Țăndărică" 
Victoriei) : 
LUI PLUM-PLUM, 
(sala din str. Academiei) : Â 
FUGIT UN TREN, ora 11 ; 
Teatrul „C. Tănase" (sala 
Savoy) : CAFEAUA CU
LAPTE DE ADIO, ora 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei 
174) : VARIETĂȚI PE POR
TATIV, ora 19,30 ;

BUCUREȘTI:
• Filmul artistic românesc 

„Golgota", (Sala Mare, dumini
că, ora 20).

• Arii celebre din opere — 
audiție muzicală ; „Din frumu
sețile patriei" — proiecție de 
diapozitive prezentate de Basa- 
rab Driga, cercetător la Institu
tul de geografie al Academiei 
Republicii Socialiste România; 
Muzică ușoară în compania for
mației „Coral" ; Momente core
grafice realizate de interpret! 
de la Școala de coregrafie 
(sîmbătă, la Student-Club, înce
pînd cu ora 19).

• Reprize muzicale cu forma
ția „Coral" ; Film pe 16 mm, 
Teatrul municipal din Paris ; 
Muzică de cameră în interpreta
rea cvartetului casei de cultură; 
Recital poetic Jacques Prâvârt.

• Seri de dans în compania 
formației „Mondial" (sîmbătă și 
duminică, ora 19).

CLUJ :
• Concurs „Cine știe, cîștigă", 

cu tema „Centrala termoelectri
că de la Rovinarl — obiectiv al 
celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. (sîmbătă, ora 20).

• Spectacol muzical-eatirlc 
susținut de formația de estradă 
a Palatului culturii (duminică, 
ora 19).

• Seri de dans (sîmbătă șl 
duminică, ora 21).

IAȘI:
• Seară cultural-dlstractlvă și 

dans (sîmbătă, ora 20).
• Concurs „Cine știe, cîștigă", 

organizat în colaborare cu Ra- 
dioteleviziunea română, pe te
mele : „lașul contemporan", 
„Vasile Alecsandri — drama
turg", „Viața șl opera lui Ion 
Creangă", „Creația lui Beetho
ven" (duminică, ora 17),

TIMIȘOARA :
• Simpozion „Luptele munci

torilor ceferiști de la Grivița — 
1933", participă Nicolae Ciocan, 
veteran al mișcării muncitorești 
și lector univ. Mihai Ziman 
(sîmbătă, ora 16).
• Program de muzică popu

lară și ușoară (sîmbătă, ora 
17,30).

• Filmul 
„Străinul"

• Seară 
ora 20).

artistic românesc 
(duminică, ora 19). 
de dans (sîmbătă,

SlMBATA 16 FEBRUARIE 
PROGRAMUL I

MM I

I

I. M.
ce lipsește. Alexandru Bocăneț, regizorul grupu
lui ne-a relatat, că și Aura Urzlceanu care acum 
susține că timpul de pregătire pînă la festival 
e foarte scurt, a lipsit de la multe repetiții.

primul ajutor în caz 
dr. Aurel Denischi.
patria —• Delta tn

17.30 — Telex TV.
17,35 — Medicul vă sfătuiește. Știți să dați

de entorse sau fracturi? Vorbește
17,50 — Pentru copii — Lanterna magică.
18.30 — Pentru școlari. Să ne cunoaștem

oglinzi de gheață.
19,00 — TELEJURNALUL DE SEARA.
19.30 — Din carnetul reporterului — 2 martie 1969.
19,40 — Cadran — Emisiune de actualitate internațională.
20,00 — Teleenclclopedia.
21,00 — „Mult e dulce și frumoasă"... Emisiune de limba 

română.
21,20 — Film serial : SFÎNTUL.
22,10 — De toate pentru toți... melomanii.
23,15 — Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II
20,00 — Telex TV.
20,05 — Parada formațiilor de muzică ușoară.
20,35 — Revista revistelor.
20,50 — Recitalul de sîmbătă Bears.
21,30 — Desene animate.
21,45 — Agendă artistică.
22,10 — Roman foileton :FORSYTE SAGA (XXII).

DUMINICA 16 FEBRUARIE
PROGRAMUL I
8,40 — Pentru copii și șoolari •„La șase pași de o excursie". 

10,00 — ORA SATULUI.
11.30 — TV. PENTRU SPECIALIȘTII DIN AGRICULTURA. Le

gumicultura. Cultura protejată a legumelor in solarii 
și tunele.

12,00 — DE STRAJA PATRIEI.
12.45 — Concert simfonic.
13.30 — Închiderea emisiunii de dimineață.
14.30 — DUMINICA SPORTIVA — emisiune prezentată de Cris

tian Țopescu.
17,00 — MAGAZIN DUMINICAL. Prezintă Irina Bora-Iordă- 

chescu și Ion Besoiu. Din cuprins : Invitatul emisiunii 
— Titus Popovici • Sceneta „Prieteni buni" de Luigi 
Pirandello • Moment coregrafia. • Formația Horia 
Ropcea • Filatelie • „Fetele de la Săliște" — reportaj 
de Ion Sava.

19.00 — TELEJURNALUL DE SEARA.
19,15 — Orchestra de muzică populară „Miorița" a Filarmonicii 

de stat „Gh. Dima" din Brașov.
19.45 — „TELE-FANTEZIE LA CONSTANȚA". Film muzical

de Iulian Mihu.
20.30 — „Muzica albă" — concert de estradă.

21,05 — Film cu trei stele : PICNIC. Cu William Holden, Kim 
Novak și Rosalind Russel.

23,00 — Selecțiuni din concertul de închidere a Festivalului de 
muzică ușoară de la San Remo.

23,20 — TELEJURNALUL DE NOAPTE.

LUMINIȚA DOBRESCU :
„Lucrăm sub îndrumarea 

regizorului T.V. Alexandru 
Bocăneț, compozitorului Paul 
Hurmuzescu și a regizorului 
de teatru Horea Popescu. Re
petițiile durează toată ziua, 
cu o pauză de cîteva ore la 

amiază. Cîntecele pe care mi 
le-am ales sînt : „Of, ini
mioară" de Edmond Deda — 
un song de inspirație folclo
rică mai puțin cunoscut, re
orchestrat de Sile Dinicu și 
compoziția lui George Gri- 
goriu „Dacă nu iubești", 
înainte de concurs mă abțin 
de la orice fel
și declarațiile

O INIȚIATIVA A COMITETULUI JUDEȚEAN TELEORMAN
AL U.T.C.

Anul acesta, în 
flecare zl patru fa
milii din orașul Bu
zău se vor muta în

P. S. Am fi ascultat cu plăcere 
tinerei concurente, Mihaela Mihai, dar a lipsit 
de la repetiții și nimeni dintre cei responsabili 
cn îndrumarea eîntăreței nu a fost anunțat de

de declarații.

m sala de festivități

„SĂPTĂMÎNA MECANIZATORULUI"
Mîine, în județul Teleor

man. se încheie „Săptămîna 
mecanizatorului". Acțiunea 
— al cărei conținut, atrac- 
tivitate și eficacitate ple
dează pentru generalizarea 
și permanentizarea sa — a 
fost inițiată de către Comi
tetul județean al U.T.C.. în 
colaborare cu direcția agri
colă. consiliul local al sin
dicatelor și comitetul de cul
tură si artă. Vizînd. multi
lateral. preocupările profe
sionale. informarea științifi
că, viața cultural-artistică 
a mecanizatorilor, programul 
de activități al acestei ac
țiuni — simpozioane tehni
ce. Intîlniri cu oameni de 
știință, activiști de partid și 
de stat, conducători ai uni
tăților economice, vizionări 
de filme cu profil de specia
litate. concursuri în cadrul 
„olimpiadei mecanizatorilor", 
întreceri sportive etc. — i-a 
cuprins pe toți lucrătorii 
din cele treisprezece între
prinderi pentru mecanizarea 
agriculturii ale județului.

Aproape 600 de tineri me
canizatori fruntași în pro
ducție au participat la pro
gramele artistice prezentate 
special pentru ei de către 
cele mai bune formații ama
toare din orașele si comu
nele județului. vizitat

Prin expoziții

muzee și locuri istorice, s-au 
deplasat la uzinele „Tracto- 
rul“-Brașov și „Semănătoa- 
rea“-București. unde s-au 
întîlnit cu constructorii prin
cipalelor mașini agricole cu 
care lucrează. întregul pro
gram de activități, a avut 
darul să contribuie la lărgi
rea orizontului profesional, 
științific și cultural al tine
rilor mecanizatori.

ANDA CALUGĂREANU:
„Mă pregătesc foarte 

serios. Mai ales că aceasta a 
Il-a ediție a festivalului se 
bucură de o mai mare parti
cipare. Va fi un festival al 
bărbaților, fiindcă aproape 90 
la sută din țările participan
te trimit ca reprezentanți — 
tineri concurenți. Am mari 
emoții. Cred că din aceas
tă mare confruntare mu
zicală dacă nu trofeul, îmi 
rămîne totuși experiența. Să 
nu înțelegeți că mi-ar fi dra
gă mediocra „linie de pluti
re" care dezamăgește și in
dispune. Aș vrea să cîștig. 
Miza e mare, mă pregătesc 
intens".

AURA URZICEANU :
„Voi participa la concurs 

cu un cîntec care a fost lan
sat acum 12 ani de Aida 
Moga : „Intră lună pe fe
reastră" de Emanoil Ionescu 
și „în amurg" de Aurel Gi- 
roveanu. Cu aceste cîntece 
sper să am la festival o at
mosferă favorabilă. Fiindcă 
timpul este foarte scurt (am 
fost selectate pe 17 ianuarie), 
trebuie să ne pregătim in
tens ca să refacem handi
capul. De aceea repet în 
continuu, iau lecții de canto 
și cînd obosesc, pentru re- 
confortare, cînt la vioară. 
Acum nimic nu mă preocupă 
în afară de cîntec".

FRAS, < 
Giulești : 
NOLE, 
Teatrul 
cea"

ora 20 ; 
Creangă" : CO- 
NEASCULTA- 

10 ; REGELE 
18,30 ; Teatrul 
(sala din Calea 

AVENTURILE 
ora 11 ;

PROGRAMUL II

BUMl'Jn liccorc zi,patru familii sc inulâ in locuințe noi

locuințe cîte s-au ri- ■ 
dicat în decursul 
unei jumătăți de se- ■ 
col înainte de elibe
rarea țării

• Pani Klee — pictură 
grafică (Muzeul de artă 
R. S. România).

• Irena Snarska (R.
Polonă) pictură — „Imagini 
din România" (Ateneul Ro
mân).

• Gheorghe Răducanu — 
pictură (Galeriile de artă din 
B-dul Magheru nr. 20).

• Corneliu Petrescu — 
grafică (Galeriile de artă din 
B-dul Bălcescu nr. 23 A).

• Rodica Bondi — pictură 
(Galeriile de artă din Calea 
Victoriei nr. 132),

• Anatolie Gudinoff — 
grafică (Galeriile de artă din 
str. Mihai Vodă nr. 2).

• Yvone Hasan — pictură 
și grafică (sala Kalinderu, 
str. Dr. Sion nr. 2—4).

• Grigore Vasile — pictu
ră (Foaierul Teatrului de co
medie).

a Liceului Mihai Viteazu din 
București, a avut loc o întîlnire între pionierii și elevii aces
tui liceu și atleții români și străini, participanți la campio
natele internaționale de sau» ale României. Autografele au 
fost nelipsite. Iată-i asaltați de pionieri pe antrenorul sovic- 
tio Sadovschl Viaceslav șl pe săritorul nostru de truplu salt, 
Șerban Ciochină.

EDITURA PENTRU LITERATURA :
Dragoș Vicol : CAMERA 210, lei 3,75.
C. Mateescu : UMBRELE TIMPULUI, lei 3,75.
Elena Chirvu-Călin ; LILIACUL CÎNTA ÎN SURDINA ; ARS 

AMANDI, lei 4,75.
Nicolae Damian : DIMINEȚILE BATRÎNE, lei 3.

EDITURA PRNTRU LITERATURA UNIVERSALA :
Ilya Ehrenburg : OAMENI, ANI, VIAȚA, (vol III), lei 7,50.

19,00 — TELEJURNALUL DE SEARA.
19,15 — Seară de teatru : CORUPȚIE LA PALATUL DE 

JUSTIȚIE.
20,45 — Muzică de balet de Mihail Jora.
21,05 — închiderea emisiunii.

rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

BECKET
rulează Ia Miorița (orele 9,45; 
13; 16,30; 19,45)

PRINȚESA
rulează la Popular (orele 18’
20.30) . RASCOALA (orele
15.30) .

SAMURAIUL
rulează la Munca
20), BALUL DE 
SEARA (orele 16). 

AVENTURILE 
SAWYER 
JOE INDIANUL

rulează la Moșilor
19). Drumul Sării
19).

VIVA MARIA
rulează la Cosmos 
18 ; 20,15).

PROFESIONIȘTII
rulează la Floreasca (orele 9 
11,30: 15,30: 18; 20.30).

ÎNTOARCEREA VRĂJITORI) 
LUI

rulează la Rahova
17), TARZAN, OMUL
MUȚA - FIUL LUI
ZAN (orele 19).

MADE IN ITALY
rulează la Progresul
13 ; 20,15). TELEGRAME (0- 
rele 15,30)

URLETUL LUPILOR
rulează la Lira (orele 15,30;
18, 20).

NEÎNȚELESUL
rulează la Ferentari (orele
15,30 ; 18 ; 20,30).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Cotroceni (orele 
15 ; 17,30), NICOLAI BAUMAN 
(orele 20).

VERA CRUZ
rulează la Pacea (orele 15,30; 
18; 20,30).

nematoțjrafe
locuințe noi. Potrivit 
unor date statistice 
locale, la Buzău s-au 
construit, în ultimii 
trei ani, tot atitea

Cadru din „Piane mecanice cti Mt 
LINA MERCOVRI și Hardy Kriiger

SĂPTĂMÎNA VIITOARE
PE ECRANE

Tlanele mecanice: 
un film în culori de 
Juan Antonio Bar- 
dem, după un roman 
de Henry — Fran
cois Rev. O revede
re ::u una dintre ma
rtie personalități 
i*r cinematografiei 
europene, Bardem, 
auto'ul filmelor: 
„Comicos*. .A tre
cut o femeie". „Stra
da Mare". „Moartea 
unui ciclist". „So
nate". într-o pelicu
lă ce reunește în dis
tribuție 
lebrități 
Melina 
Hardy Kriiger, Ja
mes Mason, Keiko 
Kishi — actor japo
nez cunoscut din 

Taifun la Nagasa
ki" și „Cine ești 
dumneata d-lB
Sorge ?“

cîteva ce- 
precum : 

Mercouri,

Bună ziua, contesă 
— tipică producție 
de serie, o mediocri
tate 
care 
prin 
lodii 
cunoscută 
tă 
Dureai.

cinematografică 
se „justifică" 

cele cîteva me- 
lansate de o 

cîntărea- 
spaniolă : Rocio

ROCZO DURCAL

O producție engle
ză cu Rex Harrison, ■ 
Jeanne Moreau, g 
Shirley Mc.Laine, 
Alain Delon. Ingrid ■ 
Bergman, Omar Sha- 
rif. filmul ; ROLLS- ■ 
ROYCE-UL GAL- H 
BEN. După cum bă- 
nuiți „eroul" e chiar ■ 
sus t 
mobil 
cîteva 
ciuri 
fieo.

amintitul auto- ■ 
care „unește" 

i bune sche- 
cinematogra- ®

RIO BRAVO (ambele serii) 
rulează la Patria (orele 9,30; 
13; 16,30; 20). București (orele 
9; 12,15; 16,30; 20).

BUNA ZIUA, CONTESA 
rulează 
11,15 ; 
21,15).

ACEST 
MEU 

rulează 
9: 11,30; 13,45; 16; 18,30: 20,45).

CUȚITUL ÎN APA
rulează la Central (orele 16,45;

UN OM PENTRU 
9,15;

la Republica (orele 9: 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
PAMÎNT ESTE AL
la Luceafărul (orele

19 ; 21),
ETERNITATE (orele
11,45 ; 14,15).

MARELE ȘARPE
rulează la Festival (orele 9; 

" 20,45),
13,30; 
(orele 
19,45), 
13,30; 
(orele 
18,30;

11,15; 13,30: 16; 18,30; 
Feroviar (orele 8,30; 11;
16; 18,30; 21), Excelsior 
9,45; 12,15; 14,45; 17,15; 
Melodia (orele 9; 11,15;
16; 18.30; 20,45), Modern 
9,30; 11.45; 14; 16,15;
20.45) .

UN DELICT APROAPE 
FECT

rulează la Dacia (orele 
16,30 în continuare ;
20.45) , Volga (orele 9; 
13,30; 15,45; 18; 20.30).

CĂDEREA IMPERIULUI 
MAN (ambele serii) 

rulează la Lumina 
9,30—16 în continuare:

CONCERTUL ANIMALELOR — 
DESPRE PIȚIGOI — NU VA 
MAI FT RĂZBOI — ISTEȚUL 
ȘI FIII SAl

rulează la 
le 9—21 în-

PENSIUNE 
rulează la 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30

CE NOAPTE, BĂIEȚI ! 
rulează la Doina (orele 11.30:

PER.

8,30— 
18,45; 
11.15;

RO-
(orele
19,30).

Timpuri Noi (ore- 
continuare).
PENTRU HOLTEI
Victoria (orele 9; 

; 20,45).

15;

(orele 
(orele 
18,15;

(orele

13,45; 16; 18,30; 20,45) (Dimi
neața orele 9—10 program 
pentru copii).

CLOVVN1 RE PEREȚI 
rulează la Union (orele 
16,45; 18,30; 20,15).

PRIMAVARA PE ODER 
rulează la Giulești 
15,30; 18; 20,30), Aurora 
9,15; 11,30; 13,45; 16;
20.30) .

HOMBRE 
rulează la înfrățirea 
15,15; 17,45; 20).

PANTOFUL CENUȘARESEI 
rulează la Buzești (orele 15,30;
18) , RĂZBUNAREA HAIDU
CILOR (orele 20,30), Arta (o- 
rele 9—15,45 în continuare.

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 19), Viitorul (orele 15,30;
19) .

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN

rulează la Grlvita (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.30) , Flamura (orele 9 ; 11,15; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

FELDMAREȘALA
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20.30).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Unirea (orele 18;
20.30) MICA ROMANȚA DE 
VARÂ (orele 15,30).

ÎMPUȘCATURI SUB SPÎNZU- 
RATOARE

rulează la Flacăra,(orele 15,30; 
18). AVENTURA (orele 20,30).

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII

(orele 18; 
SlMBATA

LUI
MOARTEA

(orele 
(orele

(orele

TOM 
LUI

15,30;
15,30:

15.30.

(orele 15;
MAI-
TAR-

(orele
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„Frontul Unității Socialiste va milita pentru 
dezvoltarea cercetării științifice, pentru creșterea 
rolului științei în sfera producției materiale, 
astfel ca ea să contribuie cit mai eficient la solu
ționarea problemelor industriei și agriculturii, 
ale tuturor ramurilor economiei, la înfăptuirea 
întregii opere de construire a socialismului.

Se va lărgi baza materială a cercetării științi
fice, vor lua ființă centre de calcul economic, se 
vor introduce mijloace moderne de cercetare 
științifică".

(Din „MANIFESTUL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE"}

k
*

Acad. RALUCA RIPAN
Tradiția vieții științifice — 

a unei vieți științifice în ac
tuala și complexa accepțiune 
a cuvîntului — este la Cluj, ca 
în aproape toate celelalte cen
tre științifice românești, de 
dată relativ recentă, numărîn- 
du-și anii cu anii socialismu
lui. Deosebit de bogat a fost, 
în acest sens, avîntul pe care 
l-a luat cercetarea științifică în 
perioada actualei legislaturi, 
perioadă în care, pe baza in
dicațiilor Congresului al IX- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân, științei românești i s-au 
oferit noi condiții materiale, 
deosebit de prielnice, i s-au 
deschis noi orizonturi, încre- 
dințîndu-i-se, tn același timp, 
răspunderi înalte, la nivelul 
de exigență al epocii noastre.

O arie de răspîndire care 
tinde să cuprindă întreaga su
prafață a țării, reprezentată 
prin centrele ei economice și 
culturale de bază, iată un de
ziderat care își are justifică
rile în politica științifică a par
tidului de a înscrie pe linia am
plitudinilor înnoitoare, între
gul potențial material și de 
gîndire umană existent în Ro
mânia contemporană, țară so
cialistă în plin progres econo
mic și social. „Știința — spu
nea tovarășul Nicolae Ceaușe- 
scu la Congresul al TX-lea al 
P.C.R. — care stă la baza 
construcției socialismului, tre
buie să-și aducă contribuția 
tot mai activă la întărirea con
tinuă a forței economice a pa
triei, la dezvoltarea întregii so
cietăți". Ca om de specialita
te, privind astăzi retrospectiv 
la aplicarea acestui principiu, 
îmi dau seama de inteligența 
cu care conducerea partidului 
și statului nostru a urmărit în 
procesul activităților diurne 
conexarea îndeplinirii sarcini
lor prezente și de perspectivă 
cu forțele existente în nucleul 
valoros al tradiției românești, 
cu cită hotărîre a legat de fie
care dată nobila profesiune de 
cercetător de valorile și bo
gățiile pămîntului românesc 
în întregimea sa.

Prin grija partidului ji sta
tului nostru, Filiala din Cluj 
a Academiei Republicii Socia
liste România a cunoscut o 
dezvoltare continuă, ascenden
tă. De la un colectiv restrîns 
(10 membri ai Academiei și 
15 cercetători) s-a ajuns, în 
prezent, la 514 persoane, din
tre care 22 membri ai Aca
demiei. Condițiile de lucru de 
care dispun unitățile științifice 
nou înființate, consolidate și 
modernizate an de an, anco
rate puternic în cercetarea și 
valorificarea realităților econo
mice și culturale transilvăne
ne, înscriu, în bilanțurile lor, 
importante contribuții origina
le, care duc mai departe o se
rie de realizări ale științei noa
stre, impunîndu-se, în același 
timp, ca valori ale științei 
universale. Pot fi citate, în 
acest sens, studiile combina
țiilor complexe ale metalelor 
rare, studiile în domeniul a- 
aproximării funcțiilor cu apli
cații la calculul numeric și 
grafic, studiile asupra mișcă
rilor protoplasmei și a foto- 
sintezei la alge etc. S-au efec
tuat studii valoroase cu privire 
la originea și evoluția poporu
lui român, originea materială 
a geto-dacilor, originea și dez
voltarea limbii noastre. Nu
meroase tratate de proporții, 
ca „Flora Republicii Socialis
te România“, „Dicționarul 
limbii române", „Atlasul ling
vistic român", „Atlasul graiu
rilor maghiare", „Dicționarul 
român-maghiar și maghiar- 
român", „Dicționarul graiuri
lor săsești", au fost inițiate și 
elaborate în acești ani, repre- 
zentînd, fiecare, prospectarea 
unor domenii noi, necercetate 
sau cercetate doar parțial în 
trecut.

Trecînd în revistă cîteva 
dintre realizările cercetătorilor 
noștri care au avut largi re
zonanțe în economia naționa
lă, trebuie să amintim rezul
tatele obținute în biologia or
zului de toamnă, a fiziologiei 
muncii în industria mecaniza
tă și automatizată, în fiziolo
gia nutriției alevinilor de crap, 
în calcularea randamentelor 
optime ale instalațiilor de fo
raj și extracție, și multe alte 
cercetări, teme, studii, care 
și-au găsit o largă valorificare 
în unități economice din în
treaga țară.

Centrele științei românești, 
în rîndul cărora se nu
mără și Clujul, sînt chema
te — și își fac un titlu de 
onoare din îndeplinirea exem
plară a acestei îndatoriri — să 
joace un rol activ, propulsator, 
în fructificarea a tot ceea ce 
reprezintă în zona pe care o

investigăm, o valoare, o po
sibilitate de creație eficientă. 
Astfel, unitățile noastre de 
biologie au efectuat o serie 
de cercetări pricind flora de 
pe cersantul ardelean al Car- 
paților și din întreaga Tran
silvanie, cercetări privind or- 
nitofauna din Cîmpia Transil
vană. Unitățile noastre de 
geografie, pedologie și speo
logie au studiat morfologia 
din Cîmpia Transilvană, geo- 
morfologia văilor afluente ale 
Mureșului, ecologia masivu
lui Vlădeasa etc. Unitățile de 
științe istorice au efectuat nu
meroase cercetări, deosebit de

I

Iașul — vechi centru știin
țific al Moldovei și al țării — 
a trecut, în anii socialismu
lui, printr-un veritabil pro
ces regenerator. Dezvoltarea 
învățămîntului universitar, 
în primul rînd, ca și întrea
ga rețea industrială creată 
în Moldova, au constituit 
premisele unei vii activități 
de cercetare științifică.

In 1948, aici a luat ființă 
filiala Academiei, a cărei re
țea de cercetare a cunoscut 
an de an, prin grija statului 
nostru, a generoaselor con
diții materiale puse la dis
poziție. îmbunătățiri sub
stanțiale, munca științifică 
fiind dirijată spre sectoarele 
de interes major pentru e- 
conomia și cultura noastră. 
Epoca socialismului a ctitorit 
astfel această nouă realitate, 
dinamizantă, de mare presti
giu, a unui oraș rămas în 
istorie cu prestigiul unui 
dulce parfum patriarhal. 
De-a lungul anilor, această 
preocupare a partidului s-a 
dovedit tot mai perseveren
tă, materializîndu-se în apa
riția unor sectoare de an
vergură. S-a îmbogățit pro
filul institutului de matema
tică cu un sector de cerceta
re operațională, s-a creat 
centrul de cercetări fizice, 
axate pe studii de magne
tism și fizica metalului, acti
vitatea cercetătorilor Insti
tutului „Petru Poni" s-a în
dreptat spre un domeniu — 
esențial pentru producție — 
cum e chimia macromolecu- 
lară ; s-a creat un centru de 
cercetări tehnice și s-a în
ființat colectivul de cercetări 
economice.

Toate aceste realizări an 
fost posibile datorită în
zestrării materiale continue

Blil fe I
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Sub semnul creației?!!! 
efervescente IW 

pentru înflorirea 
României socialiste

importante pentru cunoașterea 
trecutului nostru de luptă: 
răscoala lui Horia, revo
luția din 1848 în Transil
vania, mișcările muncitorești 
din această parte a țării. Uni
tățile noastre cu profil uma
nist s-au dedicat valorificării 
criticii teoriei literare, activi
tății unor scriitori ji filozofi 
progresiști ardeleni, români 
și maghiari; artei populare și 
culte din Ardeal, meșteșuguri
lor, muzicii etc.

Un mare număr de conven
ții, contracte și patente con
cretizează cercetările între
prinse pe linia fructificării re
surselor economice ale Tran
silvaniei. Pot fi citate, în acest 
sens, cercetările privind înno
bilarea caolinului de la Har
ghita, în vederea utilizării lui 
în industria hîrtiei, cercetările 
privind înnobilarea nisipurilor 
extrase de la Aghireș în ve
derea utilizării lor în industria 
sticlei, procedeele pentru ur
mărirea fluxului tehnologic în 
industria auriferă, procedeul 
pentru concentrarea minereu
lui de fier de la Căpuș, pen
tru recuperarea aurului de pe 
deșeurile de sticlă la fabri
ca din Turda, pentru deter
minarea și dozarea aurului și 
seleniului din minereuri, pro
cedee efectuate la Institutul 
de chimie, unde s-au mai 
preparat și noi insecticide, 
precum și diverse substanțe 
organice necesare industriei 
de medicamente din Cluj.

în același timp, specialiștii 
au efectuat importante calcule 
privind realizarea unor piese 
la fabricile din Cugir, la am
plasarea unui nou pod peste 
Someș, la stabilirea celor mai 
economice șarje pentru cup
toarele de topit fontă la uzi
na Tehnofrig, pentru realiza
rea motorului SR 211 la Uzi
nele „Steagul Roșu" din Brașov 
și altele. Sectorul de pedolo
gie al filialei a efectuat cer
cetări de soluri în Cîmpia 
Transilvană, sectorul de cer
cetări economice s-a ocupat 
de organizarea științifică a 
producției și a muncii în u- 
nități industriale ale Clujului, 
iar sectorul de psihologie s-a 
ocupat de problemele de orien
tare profesională la fabricile 
Unirea, Tehnofrig, și la mi
nele din Baia Mare.

S-ar putea oferi nenumăra
te alte exemple despre activi
tatea științifică clujeană, fie
care din ele putînd face o- 
hiectul unei analize amănun
țite, expusă pe un spațiu larg. 
Consemnînd, în cele de mai 
sus, doar cîteva exemple, nu 
vreau să sugerez decît con
cluzia că măsurile întreprinse 
de partid în vederea ridicării 
unor centre altădată socotite 
provinciale la rangul de mari 
centre ale cercetării științifice, 
își găsește o foarte bună apli
care, făcîndu-se dovada nume
roaselor capacități creatoare 
de care dispune poporul ro
mân, legătura lor indisolubilă 
cu solul patriei în slujba că
reia sîntem hotărîți cu toții 
să ne punem întreaga noastră 
putere inventivă, inteligența 
și munca noastră.

La un an după Congresul 
al IX-lea al P.C.R., în ca
drul ansamblului de măsuri 
stabilit de partid pentru dez
voltarea economică și social- 
culturală a tuturor localită
ților noastre, la Craiova a 
luat ființă cea de a cincea 
Universitate a țării, și, o dată 
cu ea, Centrul de istorie, fi
lologie și etnografie al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, instituții care, îm
preună cu marile laboratoa
re uzinale de la „Electro- 
putere" și Combinatul chi
mic, desenează cel mai tînăr 
centru al cercetării științifi
ce românești.

Investiția materială și fi
nanciară — și, în același 
timp, o veritabilă investiție 
de încredere 
statul nostru i 
tînăr centru 
la începutul 
au favorizat i 
ție creatoare, 
liniile de sens 
rii economiei 
noastre socialiste, ale valo
rificării tot mai înalte a re
surselor materiale și umane 
ale unui ținut considerat, 
cîndva, printre cele mai 
înapoiate ale țării.

Cele 300 de teme de cer
cetare științifică înscrise în 
programul celor 9 facultăți 
ale Universității craiovene — 
consacrate unor probleme de 
primă însemnătate ale știin
țelor tehnice, științelor agro
zootehnice, științelor naturii, 
istoriei, filologiei, etnografiei 
etc. — sînt proba, evidentă 
de pe acum, a unei activități 
ce se anunță bogată, rodnică, 
cu largi consecințe în viața 
economică și culturală a re
giunii, și nu numai a regiu
nii.

Trebuie subliniate, în acest 
sens, în primul rând, cerce
tările consacrate valorificării 
terenurilor nisipoase ale Ol
teniei, cercetări întreprinse, 
sub egida Universității, la 
stațiunea experimentală din 
Tîmburești și vizînd stabili-

— acordate de 
socialist acestui 
științific, aflat 
drumului său, 
largă emula- 
orientată pe 
ale dezvoltă- 

și culturii

o

a rețelei de cercetare ieșe
ne. Nnmai în 1968, au fost 
alocate pentru unitățile de 
cercetare din Iași fonduri de 
investiții centralizate în va
loare de 7 251000 lei. Pentru 
înzestrarea unităților 
tre cu o bază 
rială modernă 
fonduri în 
3 201 000 Iei.

Tot în anul 
terminată aripa 
Institutului de chimie 
cramoleculară „Petru Poni“, 
construcție modernă. înzes
trată cu toate dotările ne
cesare, care va adăposti un 
mare număr de laboratoare 
ale acestui puternic centru 
de cercetare chimică.

Dacă adăugăm și faptul că 
unitățile filialei ieșene au 
fost încadrate, în ultimul 
timp, cu un personal de o 
înaltă calificare, însumînd un 
număr de 29 de doctori do
cenți, 48 doctori în științe și 
86 de doctoranzi (dintre care 
marea majoritate sînt tineri), 
tabloul dezvoltării cercetării 
științifice în cadrul filialei 
ieșene își revelează întreaga 
dimensiune. Datorită acestor 
condiții, numai în anul 
au putut fi abordate 202 
bleme si teme, dintre 
17 au fost cuprinse în 
nul de stat, 75 în programul 
unitar al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice și 
110 în planul departamental 
(intern) al Academiei.

Exemplele sînt, în acest 
sens, concludente, atît pen
tru unitățile filialei Acade
miei, cît și pentru catedrele 
universității, demonstrînd 
valențele noi ale cercetării, 
extinderea ariei ei de in
vestigații, capacitatea de a 
aborda și rezolva cu succes

noas- 
tehnică mate- 

s-au alocat 
valoare de

1968, a fost 
centrală a 

ma-

1968 
pro- 
care 
Pla-

*

De o deosebită

rea eficacității unor doze de 
îngrășăminte chimice, apli
cate, în rotație, la porumb, 
secară etc.
importanță pentru creșterea 
producției
depistarea de noi surse ale 
acestei creșteri, sînt și cer
cetările efectuate pe solurile 
acide ale dealurilor de podiș 
și subcarpatice ale Olteniei. 
(Zone care, după cum se 
știe, au o fertilitate redusă 
și un regim aero-hidric ne
corespunzător). Vor trebui 
consemnate, la același capitol, 
și studiile privind influența 
arăturilor și îngrășămintelor

agricole, pentru

CRAIOVA
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N.AL. RĂDULESCU
prorector al Universității 

din Craiova

asupra producției de porumb 
cultivat pe solurile acide, 
posibilitățile măririi produc
tivității pajiștilor din zona 
de dealuri a Olteniei etc.

Vorbind despre cercetarea 
științifică universitară, des
pre orientarea ei spre nece
sitățile actuale și de pers
pectivă ale producției, ale e- 
conomiei, va trebui să con
semnăm, în primul rînd, fap
tul că, simplu spus, această 
activitate are „spre ce" se 
orienta : dezvoltarea accele
rată a industriei craiovene 
a atras — și a potențat — 
un larg interes științific, pro- 
punînd cercetătorilor proble
me pasionante, complexe,

probleme majore ale econo
miei șl culturii noastre.

Astfel, în domeniul mate
maticii, obținerea unei noi 
variante a algoritmului lexi
cografic pentru rezolvarea 
programelor polinominale 
discrete s-a bucurat de o 
foarte bună primire atît în 
cercurile matematice din ța
ră, cît și în cele de peste 
hotare, lucrarea fiind pre
zentată la Congresul euro
pean de matematici aplicate, 
care s-a ținut la Amster-

tătorii Institutului „Petru 
Poni" au contribuit direct, 
în acești ani, la dezvoltarea 
industriei chimice, la spori
rea și modernizarea produc
ției în marile combinate 
chimice de pe valea Trotu- 
șului, Piatra Neamț etc.

Modificarea chimică a ca- 
prolactamei, îmbunătățirea 
calității firelor P.A.N., poli- 
merizarea în plasmă rece, 
■cercetările întreprinse în do
meniul chimiei lemnului, de
terminarea stabilității termi-

Prof. dr. docent PETRE JITARIU
membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste 

România, secretarul filialei din lași al Academiei

dam, în septembrie anul tre
cut. O importantă realizare 

de asemenea, 
ecuații ale 
care în pri- 
dau soluții 
de ecuații 

generaliza- 
plăcii, care

s-a dovedit, 
stabilirea unor 
plăcilor elastice, 
mă aproximație 
clasice. Sistemul 
admite o soluție 
tă în domeniul 
poate fi calculată prin adop
tarea metodei lui Ritz. Stu- 
diindu-se tensiunile termice 
la diverse tipuri de corpuri 
vîscoelastice, s-a reușit re
ducerea problemei la inte
grarea unor ecuații diferen
țiale ordinare.

Remarcabile realizări au 
fost obținute, de asemenea, 
în domeniul chimiei. Cerce-

ce a P.V.C., sinteza unui nou 
cauciuc poliuretanic dur 
ș.a.m.d. sînt tot atîtea Inter
venții ale științei, deosebit 
de rodnice, de efltiente, pen
tru economie.

O pondere tot mai mare în 
volumul cercetărilor l-au a- 
vut științele tehnice — alt 
domeniu nou al cercetării, și 
ale cărui efecte, pe planul 
producției, pot fi măsurate, 
ca să cităm din nou dintre 
exemplele de dată recentă, 
prin rezolvarea unor teme ca 
îmbunătățirea sistemului de 
injecție al motorului de trac
tor D-103, comportarea ser
vomotorului sincron cu ro
tor feromagnetlc masiv, all-

mentat în regim nesimetric, 
realizarea unui sistem auto
mat educabil și a unui dis
pozitiv de memorie pe ban
dă magnetică pentru studiul 
indicelui de performanță ; 
„dispozitivul de detectare a 
particulelor metalice în țe
sături", experimentat timp 
de 6 luni la întreprinderea 
„Țesătura“-Iași, a fost ex
tins, grație rezultatelor ob
ținute, în întreaga industrie 
textilă din țara noastră.

Realizări de prim plan 
s-au obținut și în domeniul 
biologiei (studii de ecologie 
vegetală șl animală, studii 
referitoare la modificările 
somatice, biochimice și fizio
logice ce au loc în timpul 
creșterii copiilor, studii pri
vind acțiunea cîmpurilor 
magnetice variabile asupra 
organismului animal), al 
geochimiei (unde prin studii
le întreprinse, urmărindu-se 
distribuția și migrația micro- 
elementelor, s-au căutat mij
loacele pentru detectarea ză
cămintelor ascunse, care nu 
pot fi puse în evidență prin 
mijloace geologice obișnuite), 
în domeniul medicinei, școa
la ieșeană a abordat, în ul
timul timp, probleme ale fi
ziologiei muncii, tulburări 
metabolice și biochimice în 
boala de iradiații și dezechi
librarea alimentară, studiul 
dinamicii celulare etc.

Aceste rezultate s-au con
cretizat printre altele, în 26 
de comunicări, 20 prezentate 
în țară și 6 la diverse con
grese de specialitate interna
țională.

în realizarea tuturor aces
tor rezultate un rol impor
tant l-au avut alături de 
specialiștii vîrstnlci, tinerii 
oameni de știință, care —

antrenați de munca de cer
cetare colectivă — au con
tribuit eficace la îndeplini
rea planului tematic. Tinerii 
cercetători de la Institutul 
„Petru Poni,", de pildă, au 
obținut, în 1968, un număr 
de 8 brevete și certificate 
de autor. El au realizat 
printre altele fotopolimeriza- 
rea acrilonitriiului în faza 
omogenă și eterogenă, insta
lația pentru obținerea poli
merului în plasmă și un pro
cedeu de obținere a poliaml- 
delor colorate. Și într-un 
domeniu mai tradițional pen
tru Iași, ca de pildă mate
matica, ponderea participării 
tineretului la cercetare este 
foarte ridicată. La conferința 
internațională de mecanică 
care se va ține anul acesta 
se vor prezenta foarte mulți 
tineri ieșeni, cu comunicări 
de importanță hotărâtoare 
pentru dezvoltarea unor 
compartimente esențiale ale 
cercetării matematice.

Realizările obținute în ul
timul timp în vpchiul cen
tru cultural al Moldovei 
conturează dimensiunile u- 
nei vaste activități științifi
ce. rezultantă 
care partidul 
preocupat de 
cercetării științifice în țara 
noastră. Eforturilor materia
le făcute de staf, și care 
pînă acum și-au adus roade 
demne de laudă, noi, oame
nii de știință, sîntem chemați 
să le răspundem cu și mai 
multă energie, fructificînd 
întregul potențial valoric de 
care dispunem în realizarea 
unor lucrări care să sporeas
că roadele concrete ca și 
prestigiul inteligenței ro
mânești.

a grijii cu 
nostru s-a 
dezvoltarea
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veritabile examene ale capa
cității lor creatoare.

Cu uzinele „Electroputere* 
și Combinatul chimic, uni
versitatea craioveană are le
gături dintre cele mai strân
se. Existența unor colective 
mixte, formate din cadre di
dactice și cercetători din ca
drul laboratoarelor uzinale, 
și-a dovedit eficiența, evi
dentă, cred, fie și numai 
prin simpla enumerare a te
melor rezolvate de tinerii 
cercetători angajați în aceste 
acțiuni: „elaborarea de In
stalații de automatizare com
plexă pentru industrie", 
„studiul funcționării motoa
relor asincrone de pe loco
motiva electrică", „calculul 
capacității echivalente la 
bobinele interțesute", „con
tribuții la determinarea cîm
purilor de dispersie la meca
nismele electromagnetice", 
„studiul schemelor de aprin
dere pentru tuburile fluores
cente în regim de lucru la 
frecvențe ridicate" etc.

Consemnînd, alături de a- 
ceste exemple, activitatea 
Centrului de istorie, filologie 
și etnografie din Craiova al 
Academiei Republicii Socia
liste România — în cadrul 
căreia se impun, pe prim 
plan, cercetările arheologice 
din zona Porțile de Fier, re- 
liefînd noi aspecte ale sfîrși- 
tului epocii de bronz în Ol
tenia — întregim, în linii 
mari, renunțînd la multe alte 
date elocvente, tabloul de 
realizări și preocupări ale tî- 
nărplui centru științific care 
este Craiova, centru în care, 
pe baza realizărilor de pînă 
acum, a ritmului obținerii 
lor, se deschid perspective 
bogate de viitor. înfăptuirea 
acestor perspective e garan
tată prin grija partidului, 
prin1 condițiile materiale și 
morale oferite cercetătorilor, 
prin pasiunea și .abnegația 
cu care oamenii de știință se 
străduiesc să traducă în fap
tă înaltele comandamente ale 
progresului României socia
liste.
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Activitatea științifică a Cen
trului de cercetări tehnice din 
Timișoara — creație a acestor 
ani — se încadrează în orienta
rea generală a dezvoltării știin
ței în tara noastră, în lumina 
marilor obiective fixate de 
Congresul al IX-lea al P.C.R., 
Învederând conexiunea organi
că a sarcinilor cercetării cu 
cerințele impuse de rezolva
rea și modernizarea economi
ei noastre. Cadrul material, apa
ratura modernă, personalul ca
lificat. în rândul căruia lucrea
ză numeroși cercetători, sînt tot 
atîtea elemente care fac ca ac
tivitatea centrului, sarcinile de 
mare răspundere ce-i revin, să 
fie îndeplinite cu succes, înscri
ind Timișoara printre nucleele 
vii și puternice, aflate în conti
nuă efervescentă creatoare, ale 
științei noastre.

Ca centru științific tînăr, creat 
în această etapă de intensă pro-

tă Institutului de energetică al 
Aoademiel.

Preocupările privind înlocui
rea metalelor cu materiale plas
tice aglomerate ieftine constitu
ie un alt capitol important al 
activității centrului. Astfel, pe 
baza unor cercetări de la
borator și verificări în ex
ploatare, au fost obținute re
țete de mase plastice aglome
rate cu caracteristici de frecare 
și uzură mult superioare fontei, 
avînd o stabilitate termică sa
tisfăcătoare, și care s-au utilizat 
cu succes, fii prima fază, la con
fecționarea saboților de frână 
pentru vehiculele de șină.

In cadrul unei alte teme din 
planul de stat au fost studiate— 
în scopul îmbunătățirii randa
mentului — elementele construc
tive ale turbinelor hidraulice, 
prevăzute a se realiza, în peri
oada 1960—1975, în țara noastră. 
Un supliment de numai 0,5-1 la

TIMIȘOARA
Prof. dr. I. ANTON

membru corespondent al Academiei, directorul Centrului 
de cercetări tehnice Timișoara

movare a noului, de dezvoltare 
multilaterală a societății noas
tre. centrul timișorean poartă, 
pregnante, trăsăturile epocii că
reia îi aparține. Alături de cer
cetarea fundamentală, latura 
aplicativă constituie, aici, obi
ectul unei atenții deosebite, con
tractele de colaborare șl asis
tență tehnioo-științifică înche
iate cu mari întreprinderi in
dustriale ale orașului fiind, în 
acest sens, prin rezultatele lor. 
elocvente.

Cercetătorii noștri au reali
zat. de pildă, pe baza acestor 
contracte, prima instalație ro
mânească de tăiere cu plasmă. 
Tot ei elaborează, în prezent, 
prima instalație de sudare eu 
plasmă. Cu ajutorul primei ins
talații au fost stabilite noi teh
nologii de tăiere a oțelurilor 
austentice, aluminiului, cupru
lui și a altor aliaje neferoase, 
fiind, de asemenea. în curs de 
definitivare stabilirea unui nou 
procedeu de sudare a otelurilor 
inoxidabile. Primele instalații 
de tăiere cu plasmă, proiectata 
după prototipul instalației 
C.C.T.-7, sînt în curs de execu
ție la o întreprindere timișo
reană, una dintre ele fiind livra-

randamentul 
singură cen- 
— cum este 
de Fier —

sută adăugat la 
turbinelor dintr-o 
trală hidroelectrică 
cea de la Porțile 
atrage economii de ordinul zeci
lor de milioane KW h pe an.

Șirul exemplelor ar putea 
continua. Esențială, însă, pen
tru definirea acestui nucleu 
științific efervescent care este, 
azi. Timișoara, considerăm a fi 
continua transfuzie de valori, 
de pe planul cercetărilor teore
tice pe cel al economiei concre
te. al practicii producției. Acelei 
prevederi înscrisă în Manifestul 
Frontului Unității Socialiste — 
privind „creșterea rolului știin
ței în sfera producției materiale, 
astfel ca ea să contribuie cît 
mai eficient la soluționarea 
problemelor industriei și agri
culturii, ale tuturor ramurilor 
economiei, la înfăptuirea între
gii opere de construire a socia
lismului" — cercetătorii noștri, 
■alături de toți oamenii de știin
ță din România. îl închină cu 
pasiune toate eforturile, întrea
ga lor capacitate de muncă și 
creație. îmbogățită șl fertilizată 
în anii socialismului.

In laboratorul de analize optice

dl atomiștilor clujeni
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PAG. 4 SClNTEIA TINERETULUI

(Urmare din pag. I)

scumpirea articolelor de larg 
consum, toate acestea au accen
tuat procesul pauperizării oa
menilor muncii de la orașe. îm
pletirea crizei agrare cu criza 
industrială a dus țărănimea la 
ruină șl înfometare. Procesul 
pauperizării a cuprins, de ase
menea, și alte categorii și pă
turi sociale, ca micii meseriași, 
învățători ți profesori etc.

Ofensiva economică a clase
lor dominante împotriva nivelu
lui de trai al maselor largi de 
oameni ai muncii se conjuga, 
pe plan politic, cu restringerea 
libertăților ți drepturilor mun
citorești.

In urma noilor măsuri de 
„austeritate* anunțate de gu- 

r vernul națlonal-țăr&nlst, între 
28 și 31 ianuarie 1933, la atelie
rele C.F.R. „Grlvița" din Bucu
rești au loc greve demonstrative 
în cursul cărora iau ființă or
gane revoluționare de front 
unic, comitete de acțiune gru- 
pind pe o platformă comună co
muniști, Bocial-democrațl, mun
citori neorganizați în partide 
politice. Greve similare, de soli
daritate, s-au organizat șl In o- 
rașele Galați, Cluj și Iași.

In urma unei ample munci 
organizatorice desfășurată de 
organizațiile partidului comu
nist, frontul unic a cuprins ma
se tot mai largi de oameni ai 
muncii, iar acțiunile greviste șl 
demonstrative au căpătat un 
pronunțat caracter politic.

Alături de luptele muncitori
mii ceferiste, o rezonanță deose
bită au avut luptele pe care

le-au desfășurat, sub conduce
rea P.C.R., către sfirșitul lunii 
ianuarie șl începutul lunii fe
bruarie 1933, muncitorii petro
liști de pe Valea Prahovei. Co
muniștii din întreprinderile pe
troliere, pe baza indicațiilor 
conducerii de partid și îmbi- 
nînd forme ale muncii ilegale 
cu forme legale, au trecut la 
crearea organelor revoluționare 
ale frontului unic în rîndurile 
muncitorimii petroliste. Astfel, 
*1 acțiunile revendicative ale
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cu greviștii, mii de oameni ai 
muncii, împreună cu familiile 
greviștilor, s-au adunat la por
țile întreprinderilor. De aseme
nea, s-au organizat o serie de 
alte greve atît în marile între
prinderi din Capitală, cît și în 
alte centre feroviare și 
triale din țară.

Speriat de amploarea 
rilor greviste, guvernul
nal-țărănlst introduce, în noap
tea de 3 spre 4 februarie, starea 
de asediu. în urma acestei mă-

lndus-

mișcă- 
națio-

în noaptea da 14 spre ÎS fe
bruarie, se efectuează, din or
dinul guvernului, un număr 
foarte mare de arestări în rin- 
dul comuniștilor și al altor ml- 
litanți al mișcării muncitorești 
revoluționare, se întreprind nu
meroase percheziții. Ca răspuns 
la aceste samavolnicii, în dimi
neața zilei de 15 februarie 1933, 
ceferiștii de la Atelierele „Gri- 
vlța“ din București intră din 
nou în grevă ocupînd integral a- 
telierele și cerînd satisfacerea 
revendicărilor economice și poli
tice, inclusiv a cuceririlor pro-

16 FEBRUARIE 1933

petroliștilor au luat forma unor 
lupte greviste ofensive, conduse 
de organe alese pe baza fron
tului unic.

La adunările organizate în în
treprinderile petroliere, ca șl la 
Atelierele C.F.R. „Grivița", 
muncitorimea — punînd în prac
tică una din formele înaintate 
de luptă a proletariatului, greva 
conjugată cu ocuparea între
prinderii — și-a exprimat hotă- 
rîrea de a rămîne în ateliere 
pînă la satisfacerea revendică
rilor lor de către guvern. S-au 
organizat gărzi de autoapărare 
șl pichete 
constituite 
tative 
nulul.

cu 
In

de grevă, au fost 
delegații pentru tra- 
reprezentanții guver- 
semn de solidaritate

suri au loc sute de arestări în 
rîndurile muncitorilor și ale 
conducătorilor lor. iar sediile 
muncitorești sînt devastate, se 
intensifică valul de reprimări 
împotriva muncitorimii. Departe 
de a fi frînat prin aceste măsuri 
represive procesul de radicali
zare, de maturizare a con
științei politice a muncito
rimii se accentuează, reven
dicările muncitorimii mareînd 
o deplasare tot mai rapi
dă, de la revendicări cu ca
racter economic, la revendicări 
cu caracter pronunțat politic. 
Partidul Comunist Român ho
tărăște declanșarea unui nou 
val de acțiuni greviste, care-1 
cuprind, în scurt timp, pe cefe
riștii din Cluj și Iași, pe mun
citorii din centre ca Timișoara, 
Oradea etc.

letariatulul din 2 februarie, și 
desființarea stării de asediu. în 
același timp, ia o tot mai mare 
amploare acțiunea de solidari
zare a altor categorii de oameni 
al muncii de la orașe și sate, 

în zorii zilei de 16 februarie, 
la refuzul hotărît a! muncitori
lor ceferiști de a părăsi atelie
rele, guvernanții ordonă repri
marea cu forța armată a gre
viștilor. Sute de muncitori sînt 
uciși sau răniți, iar peste 2 000 
arestați.

Reprimarea cu brutalitate a 
grevelor, în dimineața zilei de 
16 februarie, șl închiderea Ate
lierelor „Grlvița", nu au însem
nat, însă, stăvilirea mișcării re
voluționare din România, eveni
mentele care le-au urmat 
monstrînd din plin aceasta.

Luptele muncitorimii din
de-
la-

nuarie-februarie 1933 au re
prezentat, pentru acel timp, ex
presia cea mai înaltă a fră- 
mîntărllor sociale care cuprin- 
seseră milioane de oameni al 
muncii din România ; ele au 
demonstrat, In același timp, gra
dul înalt al conștiinței de clasă 
a proletariatului din România, 
marea sa capacitate organiza
torică, faptul că proletariatul 
român, în frunte cu partidul său 
comunist, era pe deplin capabil 
să îndeplinească rolul de con
ducător al destinelor țării. A- 
ceste acțiuni de luptă ale cla
sei muncitoare, caracterizate 
printr-un pronunțat caracter 
popular, transformate într-o 
mare mișcare politică de masă 
pentru libertate și progres so
cial, au influențat profund în
treaga dezvoltare ulterioară a 
mișcării revoluționare din pa
tria noastră.

Luptele muncitorimii române 
din această perioadă au avut 
un puternic ecou pe plan inter
național și au generat o înaltă 
apreciere din partea mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, ele fiind considera
te ca prima mare ridicare, în 
Europa, a proletariatului, la 
scurt timp după instaurarea dic
taturii hitleriste în Germania. 
Mii de mesaje de solidaritate 
cu lupta muncitorimii române 
au fost primite din diferite țări 
de pe toate continentele lumii.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în bătăliile 
de clasă purtate în anii 1929— 
1933, clasa muncitoare, în frunte 
cu partidul comunist, s-a afir
mat cu putere pe arena istoriei 
ca cea mal înaintată forță a so
cietății românești, avangarda 
luptei întregului popor împotri
va pericolului fascist, pentru 
drepturi economice șl politice, 
pentru democrație, independență 
și suveranitate națională.

REPERE

In marile bătălii duse 
proletariatul român, în 
nuarie-februarie 1933, împo
triva regimului burghezo- 
moșieresc, numeroși tineri, 
înrolați sub steagul glorios 
al partidului, și-au 
contribuția, plină 
funde semnificații, 
cesul acestei mari 
țări de clasă.

Intr-un manifest
1932, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comu
nist, adresîndu-se tinerilor 
muncitori și ucenici, îi 
chema să lupte, alături de 
vîrstnici, pentru pregătirea 
marilor lupte greviste, „căci 
numai prin greva tuturor 
ceferiștilor din țară, numai 
încordînd toate forțele și 
oprind mașinile burghezia 
va fl nevoită să cedeze... A- 
legețl pe tineri în comitete 
de acțiune. începeți strînge- 
rea fondurilor pentru grevă. 
Formați brigăzi care vor 
merge în fabrică să strîngă 
bani și să cheme pe munci
tori la solidaritate.

O dată cu ocuparea Ateli
erelor „Grlvița" din Bucu
rești, în ziua de 2 februarie
1933, de către muncitorii 
greviști. Comitetul organiza
ției U.T.C. din Capitală, răs- 
punzînd sarcinii trasate de 
partid. a desfășurat, prin 
celulele și nucleele din 
întreprinderi, prin secții
le de tineret ale sindi
catelor, o largă acțiune de 
popularizarea a luptei ce
feriștilor, chemînd tineretul 
să-și afirme, sub diferit» 
forme, solidaritatea cu greva 
muncitorilor ceferiști. Bri
găzi ale U.T.C.-ulul, formate 
din tineri muncitori, elevi, 
studenți, au străbătut Capl-

da 
ia-

adus 
de pro- 
la suc- 

confrun-
din anul

VOCEA
tala, deschlzînd discuții pe 
stradă, în tramvaie etc., des
pre greva de la Atelierele 
„Grlvița", chemînd populația 
la o largă acțiune de soli
daritate și sprijin.

Alături de tinerii munci
tori petroliști și ceferiști, an
gajați în plină bătălie de 
clasă, starea de efervescență 
revoluționară a cuprins și 
celelalte categorii de tineri : 
țărani, studenți, funcționari, 
în urma majorării taxelor 
de studii la începutul anului 
universitar 1932—1933 (numai 
taxa de seminar se ridica la 
2.000 lei), studenții săraci, ur- 
mînd exemplul tinerilor 
muncitori, au organizat ac
țiuni de protest, greve și 
demonstrații. La 4 februarie 
1933, studenții s-au baricadat 
în localul Facultății de drept, 
împotriva lor au fost trimise 
trupe. Soldațil au încercat 
să pătrundă în clădirea fa
cultății, dar studenții au o- 
pus o dîrză rezistență. Con
ducerea facultății a recurs 
la o diversiune, rectorul de- 
clarîndu-se, la început, de a- 
cord cu revendicările stu
denților, dar, ulterior, aces
tea au fost respinse. Facul
tatea de drept a fost închisă 
pînă la 4 martie 1933.

Instaurarea stării de ase
diu, intensificarea acțiunilor 
represive, au stîrnit împo
trivirea fermă a muncitori
mii, concretizată în manifes
tări de protest la care, a- 
lăturl de vîrstnlcl, tineretul,

.~//«*^A.A.Arva.a.a. *.
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TINEREI GENERAȚII
organlzat de U.T.C., a luat 
parte activă. „Starea de a- 
sedlu — arăta un manifest al 
C.C. al U.T.C. din această 
perioadă — înseamnă noi re
duceri de salarii, concedieri, 
amenzi, mîncare mai puțină 
șl mai proastă... Luptați 
toții contra ei

în această perioadă, 
condițiile grele ale stării 
asediu muncitorii de la 
telierele C.F.R. „Grivița" 
și-au ales delegații pentru 
comitetul de fabrică. In co
mitetul de fabrică au fost 
aleși 250 lucrători din toate 
secțiile și atelierele de la 
„Grivița", dintre care 40 e- 
rau reprezentanți ai tine
retului.

La Cluj unde, în această 
primă decadă a lunii februa
rie, se pregătea o nouă grevă, 
celula de partid a ateliere
lor C.F.R. a hotărît, într-o 
ședință ilegală, la care au 
participat membri ai Comi
tetului local al P.C.R. și 
U.T.C., ai Consiliului local 
al sindicatelor și o parte din 
membrii Comitetului de ac
țiune, desfășurarea unei 
vaste acțiuni pentru atrage
rea, în greve de solidaritate, 
a celorlalte categorii de 
muncitori din Cluj.

Greva a început în dimi
neața zilei de 13 februarie. 
Muncitorii s-au baricadat și 
au pus stăpînlre pe ateliere, 
în dimineața zilei de 14 fe-

cu
au 
Pi
la

bruarie 1933, un grup de 
U.T.C.-iștl — îmbrăcațl ca 
ucenici brutari, avînd pe 
spate coșuri cu pîine, slă
nină, țigări — s-au îndrep
tat spre ateliere ; sub pre
text că duc pîine la diferite 
prăvălii și la clienții din 
cartier, o parte din ei 
reușit să predea coșurile 
cheiului de grevă de 
poarta Atelierelor.

La București, tinerii de la 
Atelierele „Grivița", mobili
zați de U.T.C., au participat 
cu însuflețire la lupta pen
tru cucerirea revendicărilor 
generale ale muncitorimii, 
precum șl a celor specifice 
tineretului. Mii de tineri, a- 
lături de vîrstnici, au de
monstrat, în aceste zile, pe 
Calea Griviței, au cîntat 
„Internaționala", au mani
festat împotriva politicii 
reacționare a burgheziei și 
moșierimii. Brigăzi de tineri, 
în frunte cu uteciști, s-au 
deplasat în fabrici și uzine, 
chemînd muncitorii la or
ganizarea unor puternice ac
țiuni de solidaritate cu lupta 
ceferiștilor. Un grup masiv 
de tineri de la fabricile 
„Voinea" și „Dilrer" au pro
testat împotriva măsurilor 
luate de guvern contra 
muncitorilor greviști.

După înăbușirea în singe 
a eroicei lupte a muncitori
lor ceferiști, zeci de greviști 
au fost arestați, tnscenîndu- 
li-se un monstruos proces. în

sprijinul ceferiștilor, al e- 
liberării lor, s-au organizat 
numeroase acțiuni protesta
tare. Ziarul „Tînărul leni
nist", într-un articol de fond, 
cerea : „Ziua aceasta (ziua 
în care se judeca recursul în 
procesul ceferiștilor — 14
martie 1934 — n.n.) trebuie 
să fie o zi de luptă în front 
unie al maselor tineretului 
muncitor, alături de vîrst- 
nici, pentru eliberarea cefe
riștilor, pentru continuarea 
și lărgirea acțiunilor, pentru 
revendicările zilnice, în a- 
mintirea marilor lupte din 
februarie, pentru desfășura
rea luptei contra stării de 
asediu, a terorii și a mili
tarizării șl fascizării tinere
tului".

La Facultatea de drept s-a 
arborat un drapel roșu, iar 
pe zidurile sălilor de cura 
erau scrise lozincile : „Tră
iască luptătorii ceferiști" I 
„Urmați exemplu ceferiști
lor" ! „Jos asasinii munci
torilor !“

In focul mărețelor lupte 
ale ceferiștilor și petroliști
lor, organizațiile U.T.C. s-au 
călit, și-au îmbogățit experi
ența revoluționară, înscriind 
pagini eroice în lupta împo
triva regimului burghezo- 
moșieresc, pagini care cons
tituie, pentru tînăra genera
ție din zilele noastre, care 
trăiește și muncește în Ro
mânia socialistă, în care 1- 
dealurile vechilor generații 
de luptători s-au înfăptuit 
luminos și plenar — un pri
lej de mîndrie. un îndemn 
mobilizator pentru noi suc
cese în opera înfloririi con
tinue a patriei noastre.

VIRGIL SMARCEA

Elaborarea sistemului catego
rial al filozofiei materialist
dialectice se constituie într-o 
problematică de permanentă ac
tualitate. Din punctul acesta de 
vedere. evident, categoria de 
materie este categoria centrală, 
nodul gordian al filozofiei ma- 
terialist-dialectice. Elucidarea 
unei serii de probleme legate de 
acest concept, de determinatille 
lui fundamentale si de relațiile 
lui cu alte categorii de bază ale 
filozofiei și analiza profundă a 
raportului de opoziție (și unita
te) dintre materie și conștiință, 
a raportului dintre materie si 
proprietățile ei si a formelor ei 
de existentă, au revendicat în
totdeauna atenția deosebită a 
filozofilor.

Este. în ultimă instanță, ne
cesară o definiție proprlu-zisă 
a materiei ? Discuția. în acest 
plan, se poartă de mai bine de 
zece ani. întrebarea a fost pusă 
încă din 1956 de o serie de filo
zofi din R.D.G.. printre care se 
numără Georg Klaus. V. Stern. 
G. Hdpfner și K. Zweiling. și 
ea a stîrnit un viu interes în 
rîndurile filozofilor marxiști 
Polonia. Ungaria. U.R.S.S. 
alte țări.

Esența problemei constă 
întrebarea dacă definiția 1 
teriei. dată de către Lenin, este 
valabilă în sens gnoseologic și 
dacă este necesară dezvoltarea 
acestei definiții i 
tologlc. Puncte
le de vedere, de 
Ia început îm
părțite, s-au nu
anțat pe măsu
ră ce discuțiile 
au progresat. 
Dar, dincolo de 
nuanțe, se con
turează două 
tendințe princi
pale. net opuse : 
după unii, defi
niția dată de 
Lenin este ab
solut valabilă și 
ea nu cere nici 
un fel de îmbu
nătățire, întrucît 
ei într-un sens 
duce la ___  _______
marxiste și la o reîntoarcere la 
materialismul premarxist (Bod- 
nâr I.. Kovâcs F., Șt. Popescu 
etc.), iar, după alții, modul în 
care este dată definiția mate
riei de către Lenin nu cores
punde întrutotul cerințelor con
temporane ale filozofiei și defi
niția însăși ar necesita o dez
voltare ontologică. în cadrul a- 
cestel ultime tendințe se întîl- 
nesc opinii mai nuanțate. Tuga
rinov si FoldesI, de pildă, sus
țin că ar fi necesară elaborarea 
a două definiții, una în sens 
gnoseologic și alta în sens onto
logic. Sipos Zs. și Mârkus ple
dează pentru o definiție unitară 
a materiei, iar Rdzsahegyi E.

o 
a-

din 
si
în 

ma-

Si în sens on-

desemnează realitatea obiectiv 
dată omului în senzațiile lui, 
copiată, fotografiată, oglindită 
de senzațiile noastre și existentă 
independent de ele" și o altă 
teză materialistă, potrivit căreia 
există numai materie în miș
care. există o contradicție. De
finiția lui Lenin postulează exis
tenta materiei și a conștiinței 
(unde materia nu cuprinde con
știința), în timp ce a doua teză 
postulează existenta unică a 
materiei (care înglobează, astfel, 
și conștiința). în plus, obiecti
vitatea este o caracteristică ge
nerală și esențială a materiei, 
dar nu este singura de acest 
tel. iar opoziția realitate obiec
tivă — conștiință umană ar tre
bui extinsă și la opoziția lume 
obiectivă existentă — lnme fic
tivă a spiritului divin, căci, alt
fel, prima opoziție slujește com
baterii idealismului subiectiv, 
dar este neputincioasă în fata 
idealismului obiectiv și a religi
ei care. în ce le privește, recu
nosc existenta obiectivă a unei 
lumi materiale. întreaga dez
voltare contemporană a științe
lor particulare mai spun filo
zofii care se înscriu în această 
tendință, datele noi furnizate de 
ele. impun elaborarea categori
ei de materie șl în sens onto
logic. astfel ca ea să convină a- 
cestor științe, șl la acest argu
ment se adaugă și unul istoric : 
cercetările gnoseologice au apă-

0 DEFINIȚIE

Evldent, atunci cînd avem US 
ansamblu de judecăți despra 
acel obiect; această definiție a 
noțiunii ca o mulțime de jude
căți. Gh. Enescu o numește „de
finiția despre conceptul noți
unii ca sistem". Această accep
ție convine si înțelesului pe care 
îl dă Hegel conceptului, ca fiind 
concept desfășurat. Considerînd 
conceptul noțiunii oa un sistem, 
am vrea să spunem cîteva cu
vinte cu privire la definiția ma
teriei, fără pretenția de a con
sidera că dăm o rezolvare aces
tei probleme.

în primul rînd. nici o defi
niție nu ............................... ..
pentru 
este absolută. Cu 
putem absolutiza 
materiei. întrucît 
acestei 
mobil șl 
voltării. 
lui de 
ceea ce 
cauză, ne 
defavorabilă în confruntarea cu 
concepțiile idealiste, extrem de 
nuanțate, contemporane. Defi
niția leninistă mai sus citată a 
materiei (deși Lenln nu a avut 
niciodată pretenția de a fl dat 
o definiție a materiei) cores
punde laturii gnoseologice a 
problemei, dar nu șl cele! on
tologic» logice. Argumentul că 
Lenin se referă, atît în Materia
lism șl empirio-criticism, cît șl 

în alte opere, și 
la aspecte on
tologice, nu pu
tem să-I accepyî 
tăm, pentru cai 
noi nu ne refe-a 
rim aici la It 
treaga concepți»» 
filozofică a lui' 
Lenln, ci numai 
la acea caracte
rizare a materii 
ei care este com—1 
ilderată astăzi a 
definiție. Aceas-j 
tă definiți» a lur-, 
Lenln este ma
terialistă, dar nt 

actuala etapă, egși

trebuie absolutizată; 
că nici o definiție nu 

atît mai puțin 
o definiție a 
definiendumul 
este cel maldefiniții

cel mai predispus dez- 
Absolutlzarea punctu- 
vedere gnoseologic. în 
privește problema în 

pune într-o poziție

CONTROVERSATĂ
o dezvoltare • 

ontologic ar 
vulgarizarea filozofiei

consideră că este suficientă 
caracterizare, o descriere a 
ceste! noțiuni. în care. însă, să 
fie cuprins si sensul ontologic. 
Pe o poziție oarecum aparte se 
situează Alex. Valentin, care 
consideră că o adevărată ..de
finiție a materiei se realizează 
numai prin expunerea întregu
lui conținut al filozofiei marxis
te" și că materia trebuie defi
nită în raport cu fiecare cate
gorie a filozofiei materialiste.

O trecere în revistă a argu
mentelor 
în a doua 
vizuire a 
materiei. ■ 
la faptul că între definiția lui 
Lenln. conform căreia ..materia 
este categoria filozofică care

celor care se Înscriu 
i tendință, aceea de re- 
. definiției leniniste a 
pornește, inevitabil, de
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Limitate și inconsecvente pînă 
la apariția și răspîndirea mar
xismului în țara noastră, con
cepțiile ateiste au jucat — prin 
opera promotorilor lor, persona
lități de frunte ale culturii ș! 
științei noastre — un însemnat 
rol istoric. Religia, esențialmen- 
te conservatoare, sprijinind ve
chile orînduiri sociale, opunîn- 
du-se noului, a fost atacată cu 
fermitate de reprezentanții pro
gresului social și cultural. La 
mijlocul secolului al XIX-lea, 
în condițiile descompunerii feu
dalismului și pregătirii revolu
ției burghezo-democratioe, lupta 
pe plan spiritual între cercurile 
progresiste ale burgheziei în as
censiune și boierimea conserva
toare a căpătat o deosebită în
semnătate. O expresie elocventă 
a acestei' confruntări — de gln- 
dire și, în același timp, de largă 
perspectivă socială — a constl- 
tuit-o disputa între ateismul, 
chiar și inconsecvent, promovat 
de burghezie și teologlsmul ra
dical, purtător de cuvînt al feu
dalismului. „Critica religiei e 
premisa oricărei critici", scria 
Marx. Este notabilă, pentru fi
zionomia ideologică a acestei 
dispute, legătura strînsă — în 
lupta împotriva obscurantismu
lui religios — între ateismul llu- 
minist-raționallet și lupta pen
tru satisfacerea Idealurilor so
ciale. Această legătură a fost 
realizată la un nivel superior de 
intelectualii revoluționari de la 
1848.

In această epocă, preocupările 
pur filozofice au fost integrate 
unei concepții revoluționare so- 
cial-polltice. Astfel, exprlmîn- 
du-și părerea că filozofia „a 
fost, după toată etimologia eu-

vtntului și înțelesul ei, lumal 
roaba teologiei", Simion Bătnu- 
țiu a combătut, în cursurile sale 
de filozofie, de pe o poziție ra- 
ționalistă, argumentele teologiei 
în favoarea existenței lui Dum
nezeu. Opinii similare au expri-

agnosticismul admiterea supra
naturalului în științele 6ociale, 
vitalismul și explicarea spiri
tualistă a fenomenelor psihice 
— aduc, ca argumente, conclu
ziile lzvorîte din cuceririle 
științei.

termeni clari, pentru înlătura
rea religiei din viața socială. 
„Toate religiunile cu sectele și 
fracționările lor — scrie el — 
sînt de condamnat în ziua de 
astăzi. Nici una nu răspunde la 
trebuințele intelectuale șl mora
le ale societăților moderne".

Manifestarea puternicului cu
rent ateist din a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea a provo
cat o recrudescentă a pozițiilor 
teologismulul; este întemeiată 
„Revista Teologică", alături de

vent al misticismului, al religiei, 
sub forma mascată a teoriilor 
finaliste, a fost, în anii următori, 
prestigiosul filozof P. P. Negu- 
lescu, crescut la școala lui C. 
Dimitrescu-Iașl. Adversar ho
tărît al Iraționalismului mistic, 
(deși ignorînd, asemenea majori
tății ateiștilor nemarxiști, rădă
cinile șl funcția socială a reli
giei), P. P. Negulescu demon
strează inconsecvențele logice 
ale religiei, în contrast cu știin
ța și raționalismul.

Tradiții ateiste în gîndirea so
cială și filozofică românească
mat, în această epocă, numeroși 
intelectuali profesioniști, a că
ror operă exercita o influență 
tot mai profundă asupra publi
cului. După 1848, o dată cu în
ființarea unor instituții și socie
tăți științifice, „un curent gene
ral — nota cărturarul patriot 
Anghel Demetrescu — împingea 
tinerimea universitară către a- 
ceastă noutate filozofică", care 
era materialismul științelor na
turii. Asistăm, după deceniul al 
VII-lea al secolului trecut, la 
manifestarea fățișă a ateismului, 
care permite mutații importante
— prin trecerea la o atitudine 
fermă, deschisă — în poziția 
intelectualilor progresiști față 
de obscurantismul religios. Ei 
nu ee mai mărginesc Ia lupta 
pentru „tolerarea" științei ală
turi de doctrina teologică, ci, 
asemenea lui Ștefan Mlchăilescu
— cere combătea, în scrierile 
■ala filozofica, •plrituallamul șl

„Patriarhul ateismului" — cum 
îl numeau adversarii — cel mai 
important reprezentant al ateis
mului premarxist. a fost Vasile 
Conta, care se ridica, prin ope
ra sa, la o poziție superioară în 
disputa cu teologia, dînd o soli
dă întemeiere filozofică ateis
mului său. Determinismul mate
rialist al lui Conta nu mai lasă 
loc nici unei interpretări mistice. 
El consideră eliminarea obscu
rantismului religios drept un 
proces necesar, legic, rezultat 
din progresul continuu al cu
noașterii umane.

O poziție fermă, înaintată, o 
are, în aceeași epocă, publicistul 
și omul politic Gheorghe Panu, 
care — în timp ce Vasile Conta, 
ca și materialiștli ateiști Pavel 
Vâslei, Mentovlchl, mențin criti
ca religiei la nivel teoretic — 
propagă un ateism activ, mili
tant. In ziarul „Lupta", pe care 
îl conduce, Panu pledează, în

care apare „Revista Idealistă". 
Personalități de frunte ale știin
ței noastre, naturaliștl ca Dimi- 
trie Voinov, Nicolae Leon, Gri- 
gore Antipa șl alții, alături de 
reprezentanți marcanți ai gîndi- 
rii filozofice, vor da o re
plică fermă acestor poziții. 
Este ilustrativă, din acest 
punct de vedere, poziția fi
lozofului C. Dimltrescu-Iași, 
care sesizează în opera sa 
funcția socială a religiei, ca 
armă ideologică a claselor pose- 
dante, ca instrument de opri
mare a mulțimilor. Același lu
cru îl face, într-o serie de arti
cole tratând problemele religiei, 
filozoful J. Teodorescu, arătînd 
că religia este „o disciplină ad
mirabilă și o forță incalculabi
lă cu care se ține mulțimea în 
frîu, poate mai ușor șl mai solid 
decit cu închisoarea, cu jandar
mii și cu armata".

Un critic competent și ootuec-

Abordarea profundă, militan
tă, a problemei, privite în va
riatele lor aspecte și implicații, 
este opera gînditorilor socialiști, 
purtători de cuvînt ai proleta
riatului în ascensiune. încă de 
la sfirșitul secolului al XIX-lea, 
„Revista Teologică" constata că 
propaganda de idei materialiste 
șl ateiste cea mai amplă șl mai 
activă se făcea „mai ales de so
cialiști". Revistele socialiste, șl 
în special „Contemporanul", de
pășesc „explicația iluministă" a 
religiei, subordonînd lupta pen
tru eliberarea spirituală a oa
menilor celei pentru emancipa
re economică : „Prin lățirea in
strucțiunii — scrie „Contempo
ranul" — poporului nu 1 se va 
putea face nimic. înainte de 
toate emanciparea economică, 
din care va urma instrucțiunea 
și îmbunătățirea stării poporu
lui".

O dată cu apariția pe scena 
vieții noastre sociale a Parti
dului Comunist Român, această 
luptă capătă un nou conținut. 
Consecvent filozofiei marxiste 
P.C.R. a combătut cu vigoare, 
cu argumentele științei înainta
te, tendințele și curentele ira
ționaliste, mistice, retrograde, 
cum au fost trăirismul, gîndiris- 
mul și, ulterior, fascismul, 
„doctrina antirațlonalismului",
— cum scriau gînditorii marxiști
— care amestecă „clericalismul 
greco-ortodox cu naționalismul 
mistic", „rasismul xenofob cu 
neotomismul francez", „demago
gia patriotardă" cu „limbajul 
duhovnicesc șl obscurantist al 
seminariilor teologice". împo
triva fascismului, publiciștii 
marxiști au luptat cu consec
vență și pasiune, atrăgînd aten
ția asupra faptului că „naționa
lismul și misticismul nu urmă
resc decît să mascheze jaful și 
războiul". Ei au demascat ca
racterul fascist al asociației 
„Criterion", care avansa preten
ția „reabilitării spiritualității", 
punînd în evidență rădăcinile 
sociale ale filozofiei mistice, a- 
rătînd că „misticismul reflectă 
în genere o stare morbidă a 
vieții sociale". Asanarea unei 
astfel de stări de lucruri nu se 
putea face decît printr-un act 
radical : revoluția socialistă. 
Numai omul cu adevărat liber— 
din punct de vedere economic, 
politic, social — poate fi poseso
rul unei gîndiri libere și avînta- 
te, întemeiate pe știință, pe con
cepția materialist-dialectică asu
pra lumii, socialismul fiind sin
gura orînduire capabilă să înlă
ture izvorul obiectiv al misti
cismului care, așa 
Marx, este posibil 
„iluzia unei lumi a 
tență ar» nevoie de

rut în urma celor ontologic» si 
categoria de materie a avut ini
țial un sens ontologic.

Contraargumentele partizani
lor primei tendințe sînt cel pu
țin tot atît de elocvente. Defi
niția lui Lenln — susțin ei — 
nu este pur gnoseologică, ea 
poate fi interpretată șl în sen» 
ontologic. întrucît chiar Lenln 
afirma că „materia nu înseamnă 
din punct de vedere gnoseolo- 
glo nimio altceva decît realita
tea obiectivă existentă Indepen
dent de conștiința omului șl re
flectată de aceasta din urmă". 
Obiectivitatea, dimpotrivă, este 
trăsătura definitorie a materiei ; 
„dintre toate proprietățile ma
teriei — scria Lenln — unica 
de a cărei recunoaștere e legat 
materialismul filozofio este a- 
ceea de a fi o realitate obiec
tivă, de a exista în afara con
științei noastre", iar teza lumea 
e materie în mișcare se referă 
la problema gnoseologică a ra
portului dintre mișcarea mate
riei și cea a spiritului. Lenln, 
adaugă ei. înțelege prin materie 
și lume unul și același lucru, 
realitatea existentă independent 
de noi. și e un nonsens să opui 
lumea materială unei lumi di
vine inexistente. Idealismul o- 
biectiv. Intr-adevăr, recunoaș
te obiectivitatea lumii materia
le. dar nu și primordialitatea ei, 
și, în ultimă instanță, el opu
ne realității materiale nu o con
știință divină, nu un spirit o- 
biectiv. ci tot o conștiință a o- 
mului. dar o conștiință înstrăi
nată. Prin urmare, între cele 
două ramuri ale Idealismului nu 
există deosebiri esențiale.

Pe lîngă aceste argumente 
care merită atenție, partizanii 
tendinței care se opune unei re
considerări a definiției leninis
te a materiei aduc în sprijinul 
tezelor lor „dovezi" care, după 
părerea noastră, nu sînt la o- 
biect. Astfel. Șt. Popescu. în 
Revista de filozofie nr. 12/1965, 
susține că Lenin, ca dialectician, 
nu putea gîndi aspectele gno
seologice si ontologice decît în 
opoziția și unitatea lor dialecti
că, iar Bodnâr și Kovâcs, în 
Magyar Fllozâffal Szemle nr. 
2/1965. pretind cercetătorilor 
care se situează pe poziția in
suficientei definiției leniniste a 
materiei. ,.să spună deschis că 
sînt împotriva unor anumite 
principii filozofice de bază ale 
lui Engels șl Lenln". Un aseme
nea fel de a argumenta, evident, 
nu poate sluji cauza unor dezba
teri rodnice.

Părerea noastră este că dis
cuțiile în jurul problemei defi
nirii materiei. în cadrul filozo
fiei marxiste șl de pe poziții 
marxiste, constituie un bun pri
lej pentru îmbogățirea patrimo
niului gîndiriî teoretice în gene
ral. Indiferent care dintre po
zițiile amintite 
un lucru este 
că. în cazul în 
vor exprima în 
pialltătii, se va . 
o analiză multilaterală a con
ceptului de materie. In confrun
tarea dintre cele două tendin
țe schițate 
însă, o serie 
ambele părți, exagerări vizibil» 
chiar și după o simplă etalare a 
sistemelor lor de argumentație. 
In ceea ce ne privește, conside
răm că trebuie să pornim, în 
expunerea părerilor noastre, de 
la cîteva aspecte de ordin logic, 
pentru că, după părerea noastră, 
majoritatea cercetătorilor care 
au participat șl participă încă 
la discutarea problemei de care 
ne ocupăm nu informează clar 
ce înțeleg ei prin concept 
noțiune) șl ce înțeleg prin 
nițla unnl concept. Șl este 
că. în ultimul timp, chiar 
cadrul logicii, a teoriei siste
melor logice, există păreri îm
părțite în această privință.

se va impune, 
cert, si anume 

care opiniile se 
limitele princi- 
opera cel puțin

mai bus se comit, 
de exagerări, din

(prin 
defi- 
știut 
si in

★

cum arăta 
numai în 
cărei exis- 
lluzii".

LIVIU MITRANESCU 
asistent universitar

Există o accepție clasică a no
țiunii de noțiune, accepție ce 
consideră noțiunea ca fiind re
flectarea notelor generale și 
esențiale ale unul ansamblu de 
obiecte. Se consideră, ca atare, 
că noțiunea ar fi cea mai simplă 
formă logică a gîndiriî. Numai 
că acest lucru nu este argu
mentat (sau nu este argumentat 
în mod convingător) în nici un 
tratat de logică.

Noțiunea, conceptul pare a fl 
cea mal complexă formă logică 
a gîndiriî. în fond, cînd avem 
noțiunea clară * unui obiect 7

se pare că. în 
poate fl dezvoltată conform ce-' 
rlntelor dialecticii. în primul 
rînd pentru că, din punct de 
vedere logic, opoziția materie- 
conștiință umană (care poate 
fl transpusă în opoziția non- 
exlatență-existență) cere o dis
cuție aparte. Se postulează aici 
existenta a două lumi, i>na ma
terială și alta spirituală, care, 
chiar dacă sînt în legătură, sînt 
totuși două lumi principial di
ferite.

Cei ce se situează pe o pozi
ție exclusiv gnoseologică nu 
prea vor să admită că. dintr-un 
anumit punct de vedere, mate
ria se opune conștiinței pe care 
o situează în afara sferei sale 
fără să-și cîștige independenta 
față de ea, iar din alt punct de 
vedere materia înglobează și 
conștiințe Merită, cu alte cu
vinte. a fi analizată poziția o- 
mului ca subiect și obiect de 
cunoaștere, poziția însăși a con
științei umane, ca fiind în ace
lași timp și obiect, și subiect 
de cunoaștere.

In al doilea rînd, definiția 
Iui Lenln sugerează unora o 
anumită identificare a materiei 
cu formele sale de existentă. 
Mișcarea, spațiul și timpul sînt 
și ele obiective, independente si 
înafara conștiinței noastre (lu
cru, de altfel, specificat de Le
nin) si. ca atare, credem că de
finiția materiei trebuie să in
cludă, pe lingă caracteristica o- 
biectivității. șl alte caracteris
tici generale, printre care și a- 
ceea că materia există numai în 
mișcare. în spațiu și în timp. 
Ni se va obiecta, poate, că miș
carea. spațiul șl timpul sînt 
materiale, dar nu sînt materie 
lucru, de altfel, știut; despre 
nici un obiect sau formă de exis
tentă a materiei nu se poate 
spune decît că e material (ă) 
sau că nu este materie. Se im
pune. deci, o concluzie : înain
te de a porni la definirea mate
riei. filozofii vor trebui să sta
bilească precis șl univoc Bfera 
celor două noțiuni, a substan
tivului materie si a adjectivu
lui material. Altfel, confuziile 
dintre aceste două noțiuni, frec
vente, ar putea duce la conclu
zii eronate, cum s-a întîmplat 
în cazul confruntării dintre cu
rentul matematist șl cel logicist. 
cînd s-a identificat sfera mate
maticului cu matematica. în 
nici un caz. nu se poate spune 
că este o inadvertență logică, o 
definiție a materiei care să a- 
peleze la ajutorul materialului.

Alte operații absolut necesar» 
pentru definirea adecvată a 
materiei ar fi și stabilirea ra
portului dintre obiect șl rela
țiile sale și a raportului dintre 
obiect și proprietățile sale. O 
altă problemă foarte interesantă 
se ridică și atunci cînd ne pu
nem întrebarea dacă materia 
are și o structură sau numai 
o structuralitate. Există cercetă
tori. printre care șl unii din tara 
noastră, care susțin, se pare în
temeiat, că materia are numai 
structuralitate, pe cînd struc
tură ar avea numai diferitei» 
sale nivele de organizare. Da 
asemenea, se impune cercetarea 
si a unei alte forme de mișca
re a materiei, anume cea socia
lă. a raportului dintre existenta 
socială șl producția materială, 
a raporturilor dintre acestea si 
relațiile materiale de product!» 
si a raporturilor dintre relațiile 
sociale materiala șl relațiile no
dale spirituale. Definiția «In- 
tetică a materiei va trebui să 
cuprindă si rezultatele acestor 
cercetări.

Operînd cu conceptul univer
salului concret, legitimat în 
planul filozofiei de către Hegel 
șl Marx, va trebui să evităm, 
în primul rînd, confuzia dintre 
conceptul filozofic al materiei si 
conceptul de materie propriu 
Științelor particulare. în speță 
științelor naturii.

Sînt necesare două definiții 
ale materiei, una gnoseologică 
și alta ontologică, sau trebuie 
elaborată o singură definiție 7 
Ar fi inutilă, după părerea noas
tră. atît elaborarea a două de
finiții separate, cît și alătura
rea lor mecanică. Viitoarea de
finiție a materiei va trebui să 
fie sintetică, unitară și dialec
tică.

IOSIF BODA
student, anul V, Facultatea da 
, filozofie — București
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— E puțin ciudat să-i iei un 
interviu unui prieten. E ca fi 
cum l-ai întreba pe fratele tău 
geamăn cînd s-a născut. Pen
tru că veni vorba, sîntem de 
aceeași vîrstă, nu ? Ai împli
nit 35 de ani ?

— Da, în septembrie. Cît 
despre interviu, aș prefera, în 
locul lui, o discuție mai puțin 
structurată.

— Să încercăm... Cu toate 
că nu ne-am certat niciodată, 
a existat între noi o atît de 
lungă perioadă de, să zicem, 
îndepărtare mereu amicală, 
incit pot să te întreb : „Cine 
ești fără să fie vorba de o 
curiozitate mimată din nece
sități publicistice. Știu cum 
erai. Știu bine. Astăzi — cum 
ești ?

-r Cum să fiu ? Cînd mă 
aflam încă la facultate, în- 
tr-o zi, m-a căutat un prieten 
și, negăsindu-mă, l-a întrebat 
pe portar de mine. El a răs
puns : „Știu, Hagiu, ăla înalt, 
slab și cu nasul mare !“ Nu 
m-am schimbat prea mult. Ca 
poet, da. După cum îți amin
tești, eram un începător, un 
debutant. Au trecut 18 ani. 
Vîrsta unui adolescent.

— Mai știi poeziile tale de 
atunci ? „Puștii de pe strada 
noastră au crescut. / Au prin 
parcuri întîlniri în seară / Și 
vrăjiți de taina primului să
rut / Trag cu bărbăție din ți
gară". Această strofă a apărut 
in „Tinărul scriitor", mutilată 
de mine, fiindcă nu-mi con
venea că primul și al treilea 
vers aveau două silabe în 
plus...

— Cît am crescut din punct 
de vedere poetic, se vede și 
din strofa pe care ai citat-o. 
Deși, chiar slabe fiind, versu
rile acestea de început au un 
fel de nostalgie. Amintindu- 
mi-le, mă gîndesc ce eram 
noi în acea perioadă cînd dis
cutam cu patimă și cu ones
titate problemele poeziei. Dis
cutam mult mai mult despre 
poezie — ce este, ce poate fi 
— decît astăzi, cînd sîntem 
mai tentați să o facem.

— Deși nu știu dacă am 
aflat mare lucru între timp... 
îmi amintesc de cămăruța ta. 
Era pe strada pictor Stahi, la 
subsol. Se puteau vedea pi
cioarele fetelor care treceau 
pe stradă, și nu aș spune că 
nici unul dintre noi nu s-a 
uitat pe fereastră. Plutea în
tre pereți un aer de adoles
cent curat. Era aici o ordine 
ascunsă și o seriozitate as
cunsă. în timp ce noi ceilalți 
atîrnam pe pereți tablouri 
oarecare, la tine erau afișate 
pagini de ziare (ediții speciale 
cu primul zbor în Cosmos), 
primele desene ale lui Piliuță, 
schițele prietenului nostru de 
atunci, sculptorul Gorduz. Am 
scris și o poezie despre această 
cameră. Era pentru prima 
dată cînd un om ca mine, su
pus unor frămîntări nedife
rențiate, lua contact cu un fel 
de certitudine, greu de defi
nit, care ținea de un anumit 
chip de a da bună ziua, de un 
anumit chip de a refuza min
ciuna, de a ține un secret, de 
a fi camarad. N-am uitat ca
mera asta, iar cînd am scris 
despre recentul tău volum de 

(Urmare din pag. I)

stnt, în readltate. numai două — 
dintre care una cu profil de ma
tematică. în componenta căreia 
intră elevii cei mai buni din 
șooaJă.

E mal corect să lăsăm 
la o parte procentele cu 
atît mai mult cu cît, se va 
vedea, la disecția aces
tora. înșiși furnizorii lor 
le-au abandonat, lucidita
tea pedagogică solicitîn- 
du-i să adîncească analiza. 
Ea apare sistematizată pe 
clase, ani de studiu, feno
mene generale, sau ținînd 
de, o disciplină, usurînd 
direcționarea obiectivelor 
de urmărit în trimestrul 
acesta.

Clasa a IX-a
Nomu'U.mește — spun profe

sorii de la care deținem apreci
eri. Acestea n-au obținut pe an
samblu rezultate mulțumitoare. 
Se acuză două cauze : slaba pre
gătire în școlile generale. în spe
cial din mediul rural, și dificul
tățile de adaptare la rigorile li
ceului. Prima cauză o scoatem 
din discuție, de data aceasta, în- 
trucît școala generală nu mai 
poate face nimic pentru elevii 
dintr-a IX-a. Rămîne de văzut 
ce trebuie să facă liceul pentru 
novicii săi.

Luăm, orientativ, părerea pro
fesorului Paul Kemetean de la 
Liceul nr. 3 din Satu Mare, care 
furnizează un punct de vedere 
mai clar despre primul trimes
tru liceal al clasei a IX-a_și per
spectiva acesteia. „De la începu
tul anului școlar ne-am concen
trat eforturile spre studierea ni
velului de pregătire și a stilului 
de muncă ale elevilor din clasele 
a IX-a proveniți din diferite 
școli ale județului. Nucleul de 
bază l-au format elevii fostelor 
clase a VIH-a de la liceul nos
tru. în proporție de 55 la sută. 
A apărut necesitatea uniformi 
zării nivelului de pregătire al 
tuturor elevilor, fapt care, în u- 
nele cazuri, a generat și feno
mene negative, datorită decala
jului mare în cunoștințele elevi
lor în special la limba română, 
matematică și limbi moderne. 
Pe baza sondajelor efectuate 
s-a născut ideea unui experi
ment, la nivelul acestor clase, 
constînd din consultarea elevilor 
și părinților în vederea orientă
rii elevilor, de la acest nivel, 
spre secția reală sau umană. 
Trin acest procedeu există pre
misele închegării unor clase uni
forme care, la începutul clasei 
a X-a au șanse să prezinte fluc
tuații minime la împărțirea în 
clase reale și umane. Analizînd 
statistica rezultatelor trimestru
lui I, ne-am convins de caracte
rul pozitiv al acestui experiment 
care a stimulat preocupările di
ferențiate ale elevilor atît la ore 
cît și în cadrul cercurilor de spe
cialitate.
eln acest fel, dirigințil claselor

Cu GRIGORE

HAGIU despre

MISI JNEA POETULUI
versuri din colecția „Alba
tros", carte excelentă, am re
cunoscut în aspirația spre pa
radis intîlnită în multe poeme 
ceva din atmosfera foarte 
pură, din liniștea fără limite a 
acelei camere.

— Și eu îmi amintesc de ea 
cu plăcere. In primul rînd, 
pentru că de acolo am plecat, 
acolo am început să scriu ver
suri. Mă gîndesc apoi, la oa
meni de care mă leagă priete
nii mari, durabile. Cred că 
sînt puțini cei din generația 
noastră care să nu fi zăbovit 
acolo. Labiș, Nichlta Stănescu, 
Baltag, Breban, Matei Căline- 
scu, tu...

— Poetul și gazetarul 
George Radu Chirovici, Nico- 
lae Velea, Petre Stoica. Dar, 
să revenim: ai pomenit nu
mele lui Labiș. Momentul cel 
mai intens dramatic pe care 
te-am văzut trăindu-l — și 
trăindu-l formidabil, dezlăn
țuit, tu, omul destul de calm 
care erai încă de pe atunci — 
a fost cel din zilele care au 
precedat moartea lui Labiș, 
după accident. Erai înnebunit. 
Nici pînă astăzi nu înțeleg ce 
s-a întîmplat atunci cu tine...

— Erau două lucruri care 
m-au tulburat. Pe de o parte, 
accidentul. Pe de altă parte, 
traversam o criză spiri
tuală puternică ; moartea lui 
a fost un prilej de concentrare 
șl de intuire a celor mai pro
funde resurse poetice din si
nea mea.

— îl iubeai ?
— Nu aș putea spune că îl 

iubeam. Dar mă fascina, cu 
atî£ mai mult cu cît, pe atunci, 
el era pentru mine autoritatea 
devenită publică. Destinul lui 
nu era ceva singular; senti
mentul meu față de el era, de 
asemenea, de un ordin mai

respective, prin urmărirea rezul
tatelor pe grupe de obiecte, vor 
fi in măsură să orienteze in mod 
just fiecare elev spre ramura 
științelor pentru care manifestă 
mai multe aptitudini".

Deținînd asemenea concluzii, 
școala poate face foarte mult 
pentru această clasă de început 
a liceului :

• Continuarea procesului de 
omogenizare în sensul ridicării 
întregului colectiv, avînd ca eta
lon elevii buni cu accentul deo
sebit asupra formării stilului de 
muncă intelectual deficitar la 
această categorie de elevi.

• Orientarea elevilor în alege
rea secției către care se vor 
îndrepta în clasa a X-a rezul- 
tînd din aceasta : creșterea nive
lului de pregătire la disciplinele 
cele mai însemnate și așezarea, 
de pe acum, a temeliei claselor 
a X-a.
• Influențarea pe plan educa

tiv a colectivului de elevi, în 
front comun cu organizația 
U.T.C., pentru formarea opiniei 
combative în stare să favorizeze 
cultivarea seriozității și răspun
derii față de studiu.

Clasa a Xll-a
De care școala se va despărți 

curînd, dar față de care are mari 
obligații. Din respect pentru 
școală, care-și cunoaște obliga
țiile și face eforturi în plus 
fată de acestea, dedicăm capito
lul exclusiv elevilor. Știm, din 
observații proprii în foarte 
multe licee, ne-o confirmă și 
profesorii Ion Motoarcă (Arad), 
Antal Petru (Satu Mare). Octa
vian Lefter (Iași), că mulți elevi 
din clasele a Xll-a au făcut, ca 
să spunem așa — opinie sepa
rată, pregătindu-se la nivelul pe 
care-1 cere școala numai la trei 
discipline, cele necesare exame
nului de bacalaureat. Lucrurile 
au mers pînă acoilo îneît au ab
sentat la orele de curs (evident 
Ia restul disciplinelor), dar n-au 
lipsit la... orele suplimentare de 
pregătire pentru bacalaureat. 
Fără a adopta tonul moralizator 
— doar avem de-a face cu elevi 
de clasa a Xll-a — reamintim 
aici o obligație elementară de 
elev : datorează șoolii respect 
pînă în ultima zi de cursuri. Cu 
atît mai mult cu cît de rezultate 
beneficiază, în primul rînd, ei.

îndatoririle lor pentru acest 
ultim trimestru 7 Derivă din în
seși „ofertele" școlii :

Frecventă regulată la cursuri și 
însușirea tuturor cunoștințelor 
predate. Cu atît mai mult cu 
cît ele vin din partea celor mai 
buni profesoil pe care școlile 
i-au repartizat claselor termi
nale ; cu atît mai mult cu cât, la 
rîndul lor. profesorii le consacră 
mult timp pregătindu-i pentru 
bacalaureat.

Echilibrarea eforturilor pe 
baza unui program propriu, care 
să includă participarea la activi
tățile dedicate pregătirii baca
laureatului inițiate de școală, ca 
și studiul personal consacrat în 
paralel pregătirii școlare cotidi

general Dar l-am iubit mult 
după ce s-a întîmplat acciden
tul. Murind, el ne-a obligat să 
scriem cu totul altfel, să ne 
gîndim altfel la ceea ce 
scriem. Ne-a făcut atenți că 
entuziasmul ne ia de subțiori 
și ne ridică pînă la nori, ne- 
mallăsîndu-ne să vedem ce se 
întîmplă jos. Plecarea lui din
tre noi a fost ca un recul de 
armă care ne-a obligat să sim
țim pămîntul.

— E sarcina mea să te re
aduc pe pămînt — într-un 
sens mult mai prozaic. în zia
rul nostru se discută mult, de 
la o vreme, despre experiența 
de viață...

— Voi reaminti că în acea 
cămăruță în care mi-am pro
vocat destinul, am cunoscut nu 
numai poeți, ci și pe viitorii 
mei prieteni, prozatori ca N. 
Breban și Fănuș Neagu sau 
pe criticul și poetul Matei Că- 
linescu. Experiența mea de 

viață se bizuie pe acești oa
meni cărora le-am închinat 
multe ore și zile, pe acești 
scriitori care-mi vor rămîne 
prieteni întotdeauna. Cu ei am 
discutat și de la ei, împreună 
cu ei am aflat ceea ce știu 
despre artă. E și o mică șire
tenie. Realitatea ar părea hao
tică dacă nu ai putea să o re
ceptezi și prin alții. Și atunci 
trebuie să folosești posibilita
tea de a sta în preajma unor 
oameni cu personalități și 
conștiințe puternice, la care 
realitatea devine un prilej de 
meditație. Asemenea conștiințe 
sînt numeroase și în generația 
cea mai tînără. Trebuie să ne 
uităm atent îndeosebi la ope
rele reprezentanților acestei ge
nerații — și abia, după părerea 
mea, în al doilea rînd, la opi
niile lor. De altfel, părerea 
unui om se poate contrazice cu 
operele lui. E o banalitate, si
gur, dar o folosesc pentru a 
mă face exact înțeles. Opinia 
despre tine însuți capătă va
loare numai dacă e confirmată 
de ceea ce scrii. Eu cred că 
părerile tinerilor despre artă 
sînt interesante șl deloc negli
jabile, chiar lăsînd la o parte 
faptul că punctul lor de ve
dere este punctul de vedere al 
unor artiști cu valențe foarte 
serioase. Artistul modern este 
caracterizat, de altfel, printr-o 
dublă vocație : aceea de a scrie 
și aceea de a înțelege ce scrie, 
în sensul ăsta, explicarea in
tențiilor artistice și a propriei 
opere sporește șansele de a te 
impune opiniei publice. A te 
explica pe tine e un act de 
curaj și, uneori, un act dure
ros.

— Perfect de acord. Nu pot 
totuși să nu observ că acea' 
posibilitate de a impune opi
niei publice poezia de azi nu 
e încă eficient folosită. A apă
rut zilele trecute, la Editura 
muzicală, un volum cu texte 
de cîntece. Tiraj : 40 000 de 

ene, a bacalaureatului și pentru 
concursul de admitere în în- 
vățămîntul superior.

Clasele speciale
Dau ceie mal mari satisfacții, 

sînt mîndria liceelor — o spun 
profesorii și — adăugăm noi, fac 
să crească procentul de promo
vare pe școală. întrucît elevii; 
acestora se mențin la un nivel 
de învățătură foarte ridicat. In 
legătură cu foloasele existenței 
claselor cu profil special repro
ducem părerea profesorului Ion 
Popa la care subscriem total :

„Observ caracterul prea în
cărcat al programelor acestor 
clase, programe care devin real
mente o povară cînd elevii țin 
să aibă medii de frunte și la 
celelalte materii. Nu este vorba 
de un singur caz, ci de o situație 
generală. Dotarea cu material 
didactic pentru disciplinele de 
profil al claselor speciale com
portă. de asemenea, discuții. Mai 
resimțim nevoia unui laborator 
de fizică, deoarece pînă în pre

IN DEZBATERE: ÎNVĂȚĂTUIBA

zent încă nu putem asigura, fără 
greutăți, susținerea tuturor ore
lor în condițiile cerute. La fel cu 
materialele didactice : împrumu
tarea lor de la Institutul politeh
nic—Iași aduce aminte de fabula 
cu greierele și furnica. Prin pro
gramă, apoi, clasa a Xll-a, deși 
specială, este la urma urmei tot 
o clasă obișnuită și pe lingă 
faptul că programa este încărca
tă peste măsură, mai ales la 
această clasă, devine ea însăși o 
invitație la superficialitate, îm
piedică procesul de finalizare a 
așa-zisei specializări prin care 
s-a trecut anterior. Mi-aș pune 
— s-au mai bine zis aș pune — 
o întrebare, aș provoca o discuție 
despre ce se întîmplă la ora ac
tuală cu clasele speciale. Aceste 
clase, înființate experimental, 
sînt lăsate numai în seama con
ducerii liceului. Din partea mi
nisterului. nu s-a mai interesat 
nimeni deși experiența este și a 
acestuia. Cum, în baza căror 
scopuri și principii să continu
ăm experiența ? Cum să o 
orientăm 7 Și discuția aș vrea 
să cuprindă cît mai mulți factori 
antrenați în această experimen
tare. Să fie la rîndu-i on schimb 
de experiență !“ Ziarul își pro
pune să inițieze curînd o aseme
nea discuție.

Obiecte 
de învdțâmînt

La Liceul „Emil Racoviță" dîn 
Iași se preconizează o discuție a

implore. In ca tiraj a fost 
editată „Sfera ffindttoare" T.

— 1840.
— E firesc T
— Sînt două lucruri care 

trebuie spuse în legătură cu 
succesul de public al poeziei 
bune. In primul rînd, că nu 
trebuie să ne înfricoșăm de 
faptul că poezia de valoare nu 
se citește atît cît trebuie să se 
citească și că proza textieristă 
este larg prizată. Textele de 
muzică ușoară sînt scrise pen
tru timpul imediat și nu au 
nici o continuitate. Poezia ade
vărată se referă Ia o anumită 
epocă și se scrie pentru tot
deauna. Dacă vom face un 
calcul foarte rapid, gîndin- 
du-ne cîți cititori vor citi 
poezia bună și după moartea 
autorului, vom vedea că nu
mărul lor depășește cu mult 
pe cel al lectorilor de texte 
facile, scrise numai pentru o 
perioadă scurtă. Deci, poezia 

adevărată trebuie gîndită alt
fel : aici, adăugăm o a treia 
dimensiune care este timpul. 
Pe de altă parte, șl ceea ce 
vrei să spui este adevărat i 
poezia bună pierde teren pe 
piața culturală. Ceea ce cred 
că ar putea s-o reînvieze ar fi 
Interesul mal mare pentru 
problematica socială. Mă gîn
desc la o poezie care, deși an

• Camera din strada pictor [Stahi • li iubeai 
pe Nicolae Labiș? • Credința in intelec
tualitate • Textele de muzică ușoară, in 
40 000 de exemplare! • Necesitatea poeziei 
angajat* • Generafii sau orientări lite
rare? • „Paradisiacul tragic" • Un nou 

dramaturg ?

gajînd cititorul în momentul 
Imediat Istoric, cel trăit, reu
șește să-l aducă în fața unor 
opțiuni majore. In felul ăsta, 
cred că interesul lui față de 
poezie ar crește. în ultima 
vreme, conceptul de poezie 
angajată a fost puțin minima
lizat. Afluența de opere care 
privesc în primul rînd șl mai 
ales sfera esteticului a deve
nit copleșitoare. Cred că 
ne-am gîndit prea puțin la 
ceea ce ar trebui să însemne 
adevărata poezie militantă. 
Faptul că am discutat prea pu
țin despre poezia militantă a 
atras după sine o scădere va
lorică a acestei poezii.

— Radu Boureanu, într-un 
interviu pe care i l-am luat 
recent, susținea că poezia este 
— prin firea ei — militantă.

situației școlare a elevilor pe 
comisii de specialitate, adică 
pe obiecte de învățămînt. Dis
cuția este menită să scoată la 
lumină experiența bună în pre
gătirea profesorilor, să activi
zeze elevii în însușirea tuturor 
disciplinelor de studiu. Conclu
ziile desprinse vor forma obiec
tul unui consiliu pedagogic. 
Măsura este impusă de existen
ta oscilațiilor de nivel în pregă
tirea elevilor la mal munte dis
cipline — matematică, limba 
română, limbile moderne. Ne 
întrebăm : cum se va acționa 
în celelalte școli 7 — pentru că 
oscilația ne este semnalată și 
de la Satu Mare, Bala Mare, 
Arad, București, Piatra Neamț.

I
NI se pare de bun au
gur faptul că școlile adîn- 
cesc în momentul de față 
cunoașterea fenomene
lor procesului de învăță- 
mînt pe clase, discipline 
șl categorii de elevi. Se

întreprind studii peda
gogice, psihologice, se 
renunță la practici vechi 
în favoarea unor metode 
științifice. Găsim studii, 
dezbateri în comisii de 
specialități și în consilii 
pedagogice despre : „Ți
nuta lecție! la clasa a 
XII-a“. „Formarea colec
tivului de elevi la clasa 
a IX-a“, „Metode și pro
cedee folosite pentru par
ticiparea activă a elevi
lor ia lecții". „Adolescen
tul și particularitățile iui 
psihopedagogice" și altele 
— dovadă certă că școa
la promovează și cere o 
muncă de cercetare știin
țifică pentru găsirea mij
loacelor proprii de acți
une. Am face doar re
marca de a se finaliza 
asemenea studii prin ac
țiunea operativă, vie, me
nită să corecteze imediat 
deficientele scoase la lu
mină.

Supraîncărcarea
Iată termenul cel mal frecvent 

pomenit în răspunsurile primi
te. Cităm : „In afara celor 5—6 
ore de curs, elevul mai are ne
voie acasă de cel puțin 5 ore 
de pregătire. Programa șl ma
nualele sînt foarte încărcate. 
Nnmal la literatură — secția 
umană, elevul trebuie să eonsa-

— Poete, Intr-un sens mal 
larg. Dar de obicei înțelegem 
prin poezia militantă o poezie 
care se referă direct la feno
menul social, care presupune 
o largă audiență, audiență de 
care, lipsindu-se, ar pluti în 
gol. Ceea ce trebuie reținut 
este faptul că toate cuceririle 
făcute în domeniul esteticului 
trebuie folosite și In poezia 
militantă. O asemenea poezie, 
prin însăși esența ei, trebuie 
să fie la curent, la zi cu tot 
eeea ce incită la meditație în 
momentul respectiv. Eu cred 
că generația tînără are și aici 
un cuvînt de spus.

— Vorbim despre părerile 
generației celei mai tinere și 
despre o generație mai puțin 
tînără; probabil că mai sînt 
și altele. Cuvîntul „generație" 
ne obsedează. Citeam zilele 
trecute declarația unui scri
itor din altă țară care spunea 
că e mîndru că nu face parte

din nici o generație, înțelegînd 
prin aceasta curent literar. La 
urma urmei, din ce generație 
făcea parte Eminescu ? Nu 
cumva e o falsă obsesie ? Sînt 
la fel de bun amic (pentru a 
nu pomeni încă o dată atîția 
prieteni comuni, ale căror 
nume le-ai rostit ji cărora le 
rămîn, ca ?i tine, credincios), 
cn Tomozei și cu Maria Luiza

Cristescu, cu Lucian Raicu și 
cu Alexandra Tîrziu, cu 
Nicolae Ioana și cu M. N. 
Rusu. Fac ei parte din aceeași 
generație ? Poate că da. Dar 
poate că — mai degrabă — am 
transformat acest concept în
tr-un fel de chele care des
chide toate ușile. în clipa în 
care ne vine greu să numim 
problemele specifice ale unui 
poet, găsim o soluție, spunînd 
că sînt probleme ale genera
ției sale. Cînd observăm in
succesele altuia, simțim ime
diat nevoia să spunem că sînt 
insuccesele generației. Eu cred 
mai mult în orientări literare, 
în școli. Nu mi se pare că tî- 
nărul de 25—26 de ani, care 
este Vintilă Ivănceanu, face 
parte din aceeași generație cu 
Leonid Dimov. Dacă vom ob

ere două ore zilnic studierii 
bibliografiei, consultării manu
alului. Elevul aleargă prin toate 
șl nu reușește să poposească in 
mod special asupra unor lucruri 
esențiale". (Prof. Nicolae Bolchiș 
— Liceul nr. 1 Baia Mare).

„La matematică șl limba ro
mână s-a sesizat deficiența ma
nualelor întocmite recent pentru 
clasele a Xll-a. Ele fiind ela
borate precumpănitor de cadre 
universitare, sînt prea abstracte 
și încărcate, fiind greu accesi
bile elevilor mediocri și celor 
slabi. In programă și manualul 
de literatură română pentru 
clasa a XH-a figurează 56 de 
autori și 66 de opere importan
te, elevii se simt supraîncărcat!, 
le e greu să distingă și să re
țină particularitățile artistice 
specifice ale unui număr așa de 
mare de scriitori" (Prof. Antal 
Petru, Satu Mare).

„Remarc insuficienta elasti
citate a manualelor, încărcate 
cu noțiuni neesențiale, necore
late, sau chiar neadaptate gra
dului de asimilare din clasa res
pectivă. La toate acestea se a- 
daugă bombardamentul infer- 

mațlonal în focarul căruia se 
găseso elevii noștri, informații 
provenite din surse exterioare 
școlii : reviste, radio, televiziu
ne, filme, contactul direct cu 
realitatea înaltei tehnicități a 
producției etc. In ultimă instan
ță omul de la catedră trebuie 
să fie un ghid în formarea spi
ritului de discernămînt al elevi
lor. Experiența trimestrului 
anterior a dovedit prin rezul
tate concrete că acele materii 
stnt îndrăgite și însușite temei
nic unde profesorul a reușit să 
devină un catalizator priceput 
al tuturor influențelor infor
mative și formative prin arta 
de a transforma ora de curs 
într-o sinteză creatoare a noți
unilor prevăzute în manual, 
completate selectiv cu toate ele
mentele moderne, cu ultimele 
realizări ale științei în dome
niul respectiv, cu motivarea va
lorii practice a cunoștințelor) 
predate". (Prof. Paul Remetean).

Da, intr-adevăr. în ulti
mă instanță, de profesor 
depinde evitarea supra
încărcării elevilor, siste- 
matizînd și selectînd pen
tru ei, așa cum spune to
varășul profesor Reme
tean, „tramsformînd ora 
de curs într-o sinteză 
creatoare a noțiunilor 
prevăzute în manual". 
Idee recunoscută și vehi
culată printre profesori, 
dar care se pierde prin
tre lamentările despre 

serva eu luciditate că, de fapt, 
nu de penerațio e vorba, nu 
de bătrîni și de tineri, ci de 
orientări literare diferite, 
multe conflicte false vor fi 
înlăturate. Nu trebuie să 
lăsăm impresia falsă că ar 
exista o luptă între generații, 
cînd e vorba de obișnuita și 
bătrîna polemică între dife
rite orientări literare, cu tră
sături ideologice comune, dar 
cu țeluri artistice de o mare 
diversitate.

— Sînt cu totul de acord. 
Consider și eu că este o falsă 
problemă. Mă simt solidar șl 
cu un poet remarcabil ca 
Adrian Păunescu sau cu Vir
gil Mazilescu, dar în același 
timp mă consider înrudit ca 
orientare literară cu Geo 
Bogza, Miron Radu Paraschi- 
vescu, Eugen Jebeleanu, Nina 
Cassian. Exagerînd puțin, unii 
dintre noi se simt solidari cu 
un Eminescu sau cu un Blaga, 

făcînd parte, deci, din marea 
lor familie spirituală, după 
cum alții se simt solidari cu 
un Macedonski sau Ion Barbu. 
Eu cred că la baza unei 
orientări comune, a unul cu
rent chiar, stau prieteniile. 
Ele nasc școlile literare. Pen
tru că niciodată prieteniile nu 
se pot închega decît pe baza 
unor credințe în artă.

— Care stnt, după părerea 
ta, meritele principale ale 
orientării literare (să nu-i mai 
spunem generație) din care 
faci parte ?

— Este o treabă care începe 
să țină de istoria literară, dar 
am să încerc totuși să definesc 
ceea ce cred eu că ne repre
zintă. îmi place să numesc 
orientarea noastră un feno
men al „paradlsiaculul tragic", 
încercam să explic, într-un 
articol, care sînt dimensiunile 
esențiale ale „paradisiacului 
tragic". Nu știu nici acum dacă 
am reușit. Am mult mal multe 
lucruri de spus decît pot fl 
cuprinse într-un articol, dar 
ajunsesem Ia concluzia că în
trepătrunderea a trei noțiuni 
fundamentale : gîndul, visul și 
viziunea ar fi caracteristicile 
așa-numitului „paradisiac tra
gic". Este deci definirea unei 
trăiri-limită în care trăsăturile 
mal vechi șl mal noi ale lite
raturii se contopesc într-un 
tot unitar. Rămîne de văzut 
rezultatul practic, definitiv, al 
acestei posibile înțelegeri a 
artei.

— O precizare, pentru cei 
care n-au citit articolul. Ce 
deosebire vezi între vis și vi
ziune ?

— E vorba de o triadă, în 
care primele noțiuni (gînd, 
vis) sînt contrazise șl în ace
lași timp afirmate pe o treaptă 
superioară, de ultima (viziu
nea).

— Am vorbit pînă acum 
despre meritele „școlii" voas
tre (sau noastre ?) literare (a 
cărei definire nu mi se pare

supraîncărcare. Or, cre
dința că supraîncărcării 
1 se datorează aproape în 
exolusivitate rezultatele 
slabe la învățătură este 
artificială ; folosită ca 
paravan, ea face să se uite 
că elevul, ca viitor inte
lectual, trebuie să depună 

. un volum însemnat de 
efort, la școală și acasă, 
că toate treptele evoluți
ei ulterioare — faculta
te, activitate în producție 
— ii vor cere eforturi de 
un volum mereu sporit. 
Și tot sub acest paravan 
se face rabat exigenței 
pînă Ia rotunjirea mediei 
de la 4,50 la 5. treeîndu-se 
prin toată filiera îngădu- 
ințelor.

Disciplina
Noțiune despre care ni s-au 

spus puține lucruri, pentru că 
în nici una din școlile de unde 
am primit informații „n-au fost 
abateri ieșite din comun".

Ce înseamnă abateri ieșite 
din comun 7

Luăm două exemple : 1 400 
elevi din Arad, reprezentînd 10 
Ia sută din elevii orașului, au 
nota scăzută la purtare ; la Li
ceul nr. 36 din București au 
fost eliminați 161 de elevi pen
tru atitudini nejuste față de 
profesori, ținută nereglemen
tară. bătăi. Nu spunem prin 
aceasta că nota generală în școli 
o dă indisciplina. Dar din mo
ment ce există- absențe la ore 
ori elevi care folosesc un ton 
ireverențios față de cadrele di
dactice, dacă sînt semnale că 
unii elevi își pierd timpul pînă 
la ore tîrzii cu preocupări care 
îi distrag de la învățătură sau 
au o ținută necorespunzătoare, 
înseamnă că sînt motive de în
grijorare. chiar dacă abaterile 
amintite sînt particulare. In lo
cul formulei „n-au fost abateri 
ieșite din comun" ar trebui pro
cedat mai ferm și mal pedago
gic în sensul sancționării orică
rui act de indisciplină, chiar 
aparent neînsemnat, știut fiind 
că sancțiunea are și rol preven
tiv. împiedicînd „contaminarea".

Pentru a treia oară numai în 
acest an școlar, ziarul nostru 
ridică în fața Ministerului în
vățământului problema inexis
tenței regulamentului școlar. 
Pentru că, cel datînd din 1964, 
care nu prevede nici măcar 
obligativitatea — pentru elev — 
de a purta uniforma școlară, 
nu poate fi considerat astăzi, 
în 1969, act normativ în stare 
să oblige școala și elevii la res
pectarea riguroasă a unor nor
me de ținută șl comportare. 
Ordinul Ministrului învăță- 
mîntului nu poate suplini lipsa 
unul regulament școlar elaborat 
pe criterii pedagogice șl de eti
că socialistă. Am întîlnit situa
ții în care școlile încearcă să 
corecteze acest neajuns elabo- 
rindu-și regulamente profirii ț 
dacă unele o fac cu ponderea 

încă destul de clară). Care stnt 
deficiențele ei T

— Dacă aș ști exact care 
sînt, le-aș numi cu ușurință șl 
poate chiar le-aș depăși. Din 
păcate, însă, e destul de greu 
să spui despre toți, în bloc, 
care le sînt deficiențele. E mal 
simplu să vorbești despre tine 
însuți. Ml se pare ușor să mă 
refer la mine, fiindcă sînt lu
cruri la care m-am gîndit 
mult. Ceea ce cred eu că e o 
carență a poeziei mele, e ne- 
acceptarea deplină a unei 
unice modalități. Poeții care 
dau cu sapa într-un singur Ioc 
au șanse mult mai mari de a 
fi înțeleși. Cei care, necunos- 
cîndu-se prea bine pe sine, își 
exercită — sau încearcă — pu
terea pe diverse coordonate, 
creează impresia de talent, de 
valoare, dar nu dau senzația 
de adîncime unică. Am crezut 
întotdeauna, cu privire la Emi
nescu, că el este poetul unui 
destin unic. E drept, a trecut 
destulă vreme șl ne putem da 
seama ușor de acest lucru. 
Pînă la urmă, orice poet tinde 
să devină exponentul unei di
recții în artă, multiplicitatea 
eforturilor sale urmărind un 
singur scop. A ști ceea ce nu 
poți, înseamnă a-i convinge pe 
ceilalți mal limpede șl mal pu
ternic de propria-țl personali
tate, de acea unicitate pe care 
vor trebui să o accepte. E 
greu să convingi pe cineva că 
poți deveni stăpîn pe toți și 
pe toate. Nimeni nu ar fl în 
stare. O singură cale, însă, ur
mărită pînă la capăt, este la 
îndemîna firii omenești. Și 
poetul trebuie să se confor
meze acestei Idei. Poezia lui 
este tocmai această înțelegere 
tacită a ceea ce poate fi el, pe 
de o parte, șl a ceea ce nu 
poate fl, pe de altă parte. Dacă 
devii prea complicat, nu te 
mai înțelege nimeni și riști să 
fii accesibil, eventual, numai 
pe fragmente.

— îți mulțumesc și te rog 
(pentru că sînt încăpățînat și 
vreau ca toate interviurile 
mele să se încheie cu aceeași 
întrebare plicticoasă) să-mi 
spui la ce lucrezi.

— în ultima vreme am sim
țit nevoia să abordez și alte 
genuri literare. Ideea unicită
ții nu este infirmată de o în
trebuințare mal largă a game
lor literare. Poți să fii tu în
suți, indiferent de gen — și 
uneori te afli, poate, mai a- 
proape de esența ta, prin 
schimbarea modalității lite
rare obișnuite. Am scris două 
piese de teatru, de fapt poeme 
dramatice, în care folosesc 
aceleași metafore, aceleași 
teme pe care le utilizez și în 
poezie, schimbînd numai con
textul.

— Aș vrea să încheiem, dă- 
ruindu-i un gînd camerei din 
strada pictor Stahi, vizitată de 
poeți, de artiști plastici, ca
meră în care ne-am cunoscut 
și am devenit prieteni.

— Am vorbit atît de mult 
despre camera aceasta, îneît 
aproape îmi pare rău că am 
primit un apartament în Balta 
Albă.

FLORIN MUGUR

necesară (Liceul „Mlhail Sado- 
veanu", București), altele conțin 
prevederi ciudate de genul „se 
Interzice elevilor să frecven
teze artera principală a orașu
lui. avînd acces numai pe stră
zile lăturalnice" (Grupul școlar 
profesional și tehnic Bacău), 
probabil pentru a-i feri de „ten
tațiile" centrului, ca și cum edu
cația se face mai bine „la peri
ferie" sau pe străzi nepopulate...

Organizația U.T.C. 
fi problemele 

disciplinei

Spre surprinderea noastră răs
punsuri care conțin aprecieri des
pre un întreg trimestru școlar 
șl mai cu seamă vizează activi
tatea din trimestrul actual, nu 
fac — cu o excepție — nici o 
referire la prezența organiza
ției U.T.C. în viața școlii. E 
drept, noi am solicitat părerea 
școlii, dar firesc era să aflăm 
și partea de contribuție a orga
nizației U.T.C., sau lipsa aces
teia, cu atît mai mult cu cît oa
menii școlii numesc organizația 
U.T.C. cel mai apropiat colabo
rator în activitatea educativă.

Ne vom referi numai la capi
tolul disciplină, pentru că. în 
cele din urmă, singur, un regu
lament nu poate asigura respec
tarea rigorilor disciplinei șco
lare. Cunoaștem destule «azurf 
cînd opinia colectivului școlar, 
stimulată de organizația U.T.C, 
se manifestă ca un factor de 
mare eficiență în viața claselor. 
Acționînd operativ și comba
tiv, uteciștii realizează ceea ce 
în medicină poartă denumirea 
de profilaxie : nu așteaptă să 
se ajungă la grave manifestări 
de indisciplină ci reacționează 
chiar și în fața „fleacurilor" ne- 
lăsînd ca obrăznicia față de 
profesor, fuga de la ore. ori 
uniforma transformată în ținu
tă de carnaval să devină molip
sitoare, să ajungă „fenomene". 
Am remarcat această opinie 
intransigentă și la recentele 
adunări ale activelor U.T.C. din 
scoli ; mai cu seamă aici am 
înregistrat preocuparea cadre
lor U.T.C. din școli de a dina
miza toate colectivele școlare 
pentru a face front comun îm
potriva indisciplinei. In relată
rile noastre de la plenarele ac
tivelor U.T.C. din școli am avut 
ocazia să reflectăm concret mo
dalitățile prin care organizațiile 
U.T.C. din școli intenționează 
să intensifice acțiunea educa
tivă de cultivare a unui climat 
de disciplină pentru ca fiecare 
elev să respecte întrutotul nor
mele vieții școlare. Totul este 
ca măsurile preconizate, de na
tură să întărească disciplina 
școlară, să se transforme imedi
at într-o activitate practică de 
mare eficiență educativă, ceea 
ce, evident, va influența pozi
tiv și situația la învățătură a 
elevilor.

Aurel Stroe nu mai e cook 
pozitorul față da care poți a* 
vea o singură părere r.. para
doxal, nici unul dintre aceia ca
re se dezic cu sistematică promp
titudine, obligîndu-te a-ți schim
ba periodic convingerile despre 
scrisul său.

La drept vorbind. Aurel Stroe 
a produs la noi o reală „revo
luție" în materie de limbaj so
nor, neînțeleasă la început în 
adevărata semnificație. Felul său 
de a organiza substanța mode
latoare a muzicii nu apărea, la 
început, atît de compact con- 
oeput. Se percepea mai ales prin 
fascinația înnoitoare ce o isca. 
Ceea ce comunica direr* era lu
ciditatea „punerii în pagină" pa 
care o oferea compoziției sale, 
hotărîrea tăieturilor proporționa
le în materialitatea lucrărilor.

Aurel Stroe a adoptat în artă 
o poziție moderată, o postură 
transformatoare, nu radical nouă, 
ci treptat învăluitoare; poziția 
impunerii unui nou echilibrat, 
tulburat de un tumult pe care 
și-l permite cu parcimonie, pa 
care înțelege a-1 îngădui dis
cursului, doar oa o precipitare 
a staticului, rămînlnd convins, 
se pare, de necesitatea elanuri
lor și eliberării din forme im
puse apriorio calme. Contrar a- 
ceste! stări olimpianice, compo
zitorul rămîne însă un căutător 
cu pas înfrigurat și temerar.

Două din muzicile compuse 
cu un an sau doi în urmă, cu
prinse într-un disc elegant, apă
rut la „Electrecord", consolidea
ză acest punct de vedere, al 
ondulării sinuoase intre asceză 
și dezlănțuirea primară. în a- 
parență, lucrările luate în di*- 
cuție, „Muzică pentru Oedip la 
Colanos" și „Muzică pentru pian, 
alămuri și percuție" au carac
teristica unor opere dificila, er
metice, poate chiar descumpăni
toare. Este evident de la primul 
contact efortul revelării unei 
lumi profunde, a unor sensuri 
subtile, care de multe ori sca
pă logicii imediate, exterioare j 
în același timp, devine clar fi-

DOUĂ
LUCRĂRI 

DE AUREL 
STROE
nil conotației simbolice ce se 
mișcă dezinvolt in spațiul ima
ginarului.

Creația se păstrează la nive
lul de oonotație al muzicii, ex- 
punînd praotio noi specii de 
înlănțuiri cauzale, căutîndu-se 
dinăuntru esența gravitației so
nore, legăturile multivalento ce 
le permit potențial. Mai ales re
feritor la un astfel de ordin, 
compozitorul descoperă acusticii 
lucruri inedite, funcționalități 
noi, posedînd în același timp 
capacitatea de a asimila, în cel 
mai bun sens al cuvîntului, ivi
rile revelatoare similare ale con
temporanilor.

„Muzica pentru Oedip la Co- 
lonos“ este extrasă din muzica 
pentru scenă compusă cu prile
jul montării tragediei lui So- 
focle la un teatru bucureștean. 
Cunoscînd și muzica de scenă, 
îmi pot da seama, comparin- 
du-le, întrucît aotuala realizare 
este un act de detașare sau îi 
rămîne tributară, prin imperati
vele ce le potența inițial. For
ma ulterioară, a muzicii, cea 
concertantă, este purtătoarea u- 
nor calități dramaturgice deo
sebite, transferate cu probabili
tate din pretextul literar și în 
același timp a unor abdicări pe 
care le credem scăpate cenzurii 
severe, caracteristice lui A. 
Stroe. Se împletesc aici aspecte 
de un interes deosebit, cum ar 
fi secțiunile de percuție ori cele 
de cor, cu altele, cele de la 
suflători, impure stilistic, con
travenind oarecum totului, ris- 
cînd nuanța unui poncif ne în- 
stare să răstoarne și nici măcar 
să ne șteargă din urechi tipicul 
sonor, prea utilizat în teatru, al 
ilustrării unei încoronări de e- 
pocă. Și totuși, chiar după a- 
cest punct de vedere al criticii, 
lucrarea nu vrea să fie decît 
„Muzică pentru Oedip la Colo- 
nos“ rămînînd, ipso facto, fi
delă, mai mult sau mai puțin, 
sursei sale genetice.

Cu totul alta este forma pe 
care o are cea de-a doua piesă 
înregistrată pe disc : „Muzică 
pentru pian, alămuri și percu
ție".

Deliberat sau nu, compozito
rul construiește aici, cu o fer
mitate unică, un text muzical 
plin de îndrăzneală, ducînd pînă 
la ultima expresie artistică cî- 
teva facturi sonore. Ne aflăm, 
cu siguranță, în fața unui „anti- 
concert" pentru pian și orches
tră. Păstrând aproape intact cli
matul concertant specific muzi
cii clasice, compozitorul acțio
nează într-o altă sferă, depăr- 
tîndu-se esențial de el, desfă- 
șurind complexități ce vin să 
destructiveze, sîntem gata să ad
mitem, realizarea unei reîntoar
ceri la principiile inițiale ale 
genului.

IANCU DUMITRESCU
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Nu că mă laud (are 
cine s-o facă, dacă
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va fi nevoie), dar ru
brica ai cărei „pro
prietar" am devenit 
acum trei săptămîni 
a produs printre ci
titori un interes care 
începe să ia proporții 
neașteptate. Mulți (a- 
tît de mulți!) cititori 
nu numai că citesc 
cu pasiune rubrica în 
timpul lor liber, dar 
se și apucă imediat 
să-mi scrie, ca să nu 
mai spun că alții — 
cum este, de pildă, 
cazul cititorului T.

Vornicu de Ia Tele
viziune — merg pînă 
acolo, incit se apucă 
să mă măgulească cu 
ironia lor orală. Cu 
atît mai bine pentru 
mine — voi răspunde 
eu, asemeni lui Na
poleon in clipa cind 
aghiotantul a adus 
vestea că o ghiulea 
i-a răpus calul pre
ferat. Cu cît sînt iro
nizat mai des și mai 
acid, cu atît sporește 
plăcerea mea de a 
scrie, căci orice alu-

și mă 
ni a i 

premiu 
să nu 
atunci

zie mă incită 
îmbărbătează 
ceva decît un 
național, ca 
mai spun că
cînd cineva îmi nea
gă talentul simt cum 
prind aripi. Diminea
ța nu mă apuc de lu
cru pînă nu primesc 
o veste rea, port în 
portmoneui de la 
piept cuvintele veni
noase ale confraților 
și mă hrănesc cu ele 
în clipele de obo
seală și îndoială. •:

Aurelian Andreescu a aruncat cu un scaun la 
Bâilești, înseamnă că știe el ce știe. N-a arun
cat el scaunul întîmplător și aiurea. înseamnă 
că are voie și ce rost are să mă bag.

FILIP VIORICA, Reșița :

0 WUĂ GE0GRME ECONOMICĂ
(Urmare din pag. I)

Iată de ce astăzi, simt 
o mare plăcere să încep 
cu scrisoarea ironică pe 
care mi-a adresat-o citi
torul Iacoviță din Jimbo- 
lia, cititor care a intuit al 
naibii de repede că mă 
aflu într-o situație nu prea 
ușoară, acum, la început 
de rubrică (care început 
e ușor 1), și s-a gîndit tă 
mă încurajeze cu două, 
trei cuvinte binevoitoare. 
„Cu toate că sînteți încă 
departe de stilul savuros 
al lui Nicuță Tănase, ca 
să fiu sincer, sînteți, totuși, 
pe drumul col bun. De
pinde totul de voință ; bu
năvoință văd că aveți". Ați 
ghicit, Iubite și prețuite 
tovarăș* Iacoviță ! Sînt, 
recunosc, o persoană în
zestrată cu multă, foarte 
multă bunăvoință ; de a- 
jeea, nici n-ar fi de mi
rare — cu atîta bunăvoin
ță — ca într-o bună zi 
(făcînd eforturi susținute, 
bineînțeles), să deprind și 
eu stilul savuros al lui Ni
cuță Tănase. Iar dacă o 
să fiu savuros, pun pariu

cu dumneavoastră că voi 
fi și spumos, căci de la 
una la alta nu e decît 
un fleac de distanță. Cu 
alte cuvinte, încet, încet, 
ajung eu într-o bună zi și 
umorist (cam asta îmi su
gerați) și atunci să te ții : 
rubrica noastră va geme 
de poante, ironii și aluzii. 
De fapt, și-acum aș mai 
strecura eu o glumă, pe 
ici, pe colo, dar, din pă
cate, rubrica noastră nu e 
profilată (iertați-mi cuvîn- 
tul) pe umor, adică nu ne 
e îngăduit să luam nimic 
în glumă. Redacția doreș
te o rubrică sobră, un dia
log elegant și subtil cu ci
titorii, iar eu n-am încotro 
și devin elegant și subtil.

După aceste recoman
dări calde pe care mi le 
trimiteți tocmai din Jim- 
bolia, dumneavoastră zi
ceți, în final, că e bine, 
totuși, să se editeze Codul 
manierelor elegante, pen
tru că e nevoie. Bine, 
dacă credeți că e nevoie, 
atunci sînt și eu de acord : 
să se editeze.

înființarea unor școli prac
tice pentru mame, școli în 
care mamele, mai ales cele 
tinere, să fie învățate cum 
să educe copiii. „Să nu 
rămînă nici o mamă în a- 
fara acestor școli !“. Și cu 
aceasta puneți punct. A- 
dică ne lăsați singuri a- 
colo unde ne e mai greu, 
fără unele lămuriri strict 
necesare. De ce numai 
școli pentru mame și pen
tru tați nu ? Nu sînt și 
ei obligați să-și crească și 
să-și educe copiii ? Ei de 
ce să nu meargă la școa
lă ? Apoi, nu precizați 
cum să fie aceste școli : 
serale, de zi sau fără frec
vență, cu sau fără exa
mene de admitere ? Să 
primească sau nu mamele 
o diplomă la sfîrșit ? Iată 
cîte probleme ne ridică 
parcimonia cu care ați 
formulat propunerea și 
iată la cîte întrebări ar

trebui să răspundem. în 
esență, este însă neîndo
ios că în această epocă a 
specializărilor excesive, 
mamele vor trebui să se 
apuce și ele de școală. 
N-o să le fie, desigur, ușor 
ca, după ce au atîtea de 
făcut acasă, să meargă și 
la școală, dar n-avem ce 
să le facem. Vor trebui să 
meargă 1 Asta nu înseamnă 
— lăsînd gluma la o par
te — că nu aveți per
fectă dreptate în ceea ce 
privește necesitatea con
turării unei adevărate 
„pedagogii a părinților", 
care să pună procesul e- 
ducației din familie pe 
niște fundamente științi
fice. Dar, sincer să fiu, ca 
tată de copii, nu mă văd 
în uniformă, pornind cu 
servieta sub braț la... 
școala părinților 1 Mențio
nez că am procură să vor
besc și în numele soției...

/

Dumneavoastră ne ce
reți sprijinul într-o ches
tiune pe caxe eu o găsesc 
extrem de simplă și de 
rezolvabilă. Ați cunoscut, 
cu cîțiva ani în urmă, un 
băiat cu numele de Mer- 
lea Ion, care v-a declarat 
două sentimente deodată : 
un sentiment de dragoste 
și unul de datorie, 
cuvinte, el simțea 
arzător nevoia să 
sătorească cu dv., 
același timp, un _ 
conștiinței îl chema spre 
Arad, unde să urmeze 
școala hidrotehnică. Ați 
fost de acord să urmeze 
școala timp de doi ani, 
vreme în care dv. să-i a- 
chitați lunar suma de 500 
lei, bani de buzunar, după 
care să vă căsătoriți. Dar, 
imediat după absolvirea 
școlii, „bursierul particu
lar" Memea a dispărut 
fără urme. Ați aflat, după

Cu alte 
în chip 
se că- 
dar, în 
glas al

un timp, că el s-ar afla în 
orașul Craiova, localitate 
în care, de altfel, s-a și 
căsătorit. Dv ne rugați să 
publicăm numele lui pen
tru ca cititorii să vă ajute 
să-i aflați adresa. Scopul 
e limpede : vreți să recu
perați banii pe care i-ați 
investit în ființa și senti
mentele celui care urma 
să vă fie soț. Noi vă satis
facem doleanța și vă urăm 
din suflet să dați cît mai 
repede de urma fugarului, 
spre a vi se face dreptate, 
ceea ce nu mă îndoiesc, 
din moment ce aveți și re- 
cipisele. Sînt banii dum
neavoastră și aveți dreptul 
să vi-i redobîndiți. Dar 
cum facem eu daunele 
morale ? Pe acelea cine le 
plătește ? Tot Memea ? 
Avem noi grijă să ne ocu
păm de dînsul într-un 
material viitor. Adică, să-i 
dăm și noi o „bursă“.

PANDELIS M. GALIDIS, București :

T, ALEXANDRINA, elevă, Buzău :

Iertați-mă dacă, citind 
scrisoarea dumneavoastră, 
am devenit o clipă slab și 
sentimental. Pentru că (vă 
destăinuiesc un secret pe 
care vă rog să-l păstrați 
doar pentru dumneavoas
tră) am 
elev în 
eu teze 
stat în 
plimbat

fost și eu cîndva 
Buzău, am dat și 
și examene, am 

internat, m-am 
și eu seara, în 

luna mai, pe sub teii din 
Crîng, buimac de dragoste 
și visuri. Tocmai de aceea, 
pot să declar aici, fără să 
mă sfiesc că, dacă e ci
neva pe lume care vă 
poate înțelege cu adevărat 
și pînă la capăt situația 
în care vă aflați, acela,
desigur, sînt eu. Dum
neavoastră scrieți că, de 
unde aveați numai note de 
peste opt, în ultima lună 
ați primit note slabe, 
ceea ce i-a pus pe gînduri 
pe părinți. De ce ? între
bați. „Toată ziua încerc să 
învăț și stau tot timpul cu 
cartea în față. Dar de ce 
nu asimilez nimic ? De ce 
rămîn mereu cu privirea 
pe carte și cu gîndurile 
aiurea ? Noaptea am in-

somnii, mă doare capul, 
sînt palidă. Ce să fac ?“.

Iertați-mă, dar un sfat 
foarte concret și sigur nu 
este recomandabil. Pot, 
însă, să vă povestesc cum 
am procedat eu cînd a- 
veam tot 17 ani, ca și 
dumneavoastră, și m-am 
îndrăgostit (căci sînteți în
drăgostită, n-are rost să ne 
ascundem după degete) 
pentru prima oară, tot în 
Buzău, de o elevă de la 
Liceul comercial, voleiba
listă, blondă, simpatică și 
doar cu o jumătate de 
metru mai înaltă decît mi
ne : m-am apucat de scris 
versuri. (Mai tîrziu, după 
ce m-am căsătorit, am tre
cut, firește, la proză). Să 
vă apucați și dumneavoas
tră de versuri ? De ce nu ? 
Asta nu înseamnă, însă, 
doamne ferește, că vă în
demn să deveniți și poetă. 
Nu. Nu-mi iau o aseme
nea răspundere. Scrieți 
versuri numai așa, pînă vă 
trece starea aceasta. Căci 
poezia — spunea cîndva 
un celebru medic veteri
nar — este medicamentul 
îndrăgostiților.

t *!A GEORGESCU. Sibiu :

Dumneavoastră decla
rați, negru pe alb, că : 
„sînt o fire modestă, dar 
țin mult să fiu de ajutor 
tinerei generații, care are 
de luptat cu multe greu
tăți, în neștiință dc felul 
cum ar putea să le evite, 
în folosul ei". Îngăduiți-mi 
să vă mulțumesc în nu
mele generației care va 
beneficia de ajutorul dum
neavoastră și să dau pu
blicității aici sfaturile pe 
care le oferiți. Despre ce 
este vorba ? Despre faptul 
că mulți părinți se poartă 
urit șt chiar oribil cu co
piii lor. De acord. Din rău
tate, din incultură ? Nu,

din incompetență, spuneți. 
De acord. „Aș putea — 
continuați — să dau zeci 
de exemple de mame care, 
în aparență trec drept 
foarte știutoare, dar care 
nu-și văd defectele, abu- 
zînd de putere, de dîrze- 
nie, de idei fixe, torturîn- 
du-și copiii, pretinzînd să 
le asculte... De aici, se 
dezvoltă la copii iscusința 
de a spune minciuni, 

mulțumească, i 
e
Și 

bate cînd 
tocane la 
tregi...". 
dumneavoastră

să o 
mama 
voasă

, ca 
căci 

permanent ner- 
nemulțumită, îl 
nu trebuie, îl 

cap ceasuri în- 
In concluzie, 

propuneți

GH. TOPUZU și ION TEACA, Bâilești :

să- 
în

Ciudată este viața și 
nemaipomenite sînt întor
săturile ei. Doar cu o 
săptămînă în urmă 
risem, ca un leu,
apărarea cîntărețului de 
muzică lejeră Aurelian 
Andreescu, doar cu o 
săptămînă în urmă ce
ream cu litere de foc in
cluderea lui în lotul care 
va trebui să ia în curînd 
cerbul de coarne și iată 
că, dv. veniți cu o scri
soare menită să dea pes
te cap toate eforturile 
mele supraomenești. Ci
tez :

„Cu justificată nerăb
dare, băileștenii au aștep
tat spectacolul la care își 
da concursul și renumitul 
interpret de muzică ușoa
ră, Aurelian Andreescu. 
Sala s-a dovedit neîncă
pătoare pentru cele două 
spectacole prezentate în 
ziua de 4 februarie a.c. 
Tinerii, care de atîtea ori 
fuseseră vrăjiți în fața mi
cului ecran, au ținut să-și

primească idolul cu 
ziasmul caracteristic 
stei, manifestîndu-și 
patia și oferindu-i ghiocei. 
Bineînțeles că, nu a lipsit 
și „bisul". Cum a răspuns 
idolul ? „Noi putem sta și 
toată noaptea, dar aici nu 
este autoservire. Totuși, 
pentru că ați fost cuminți, 
am să vă mai prezint un 
cîntec". Asta încă nu a 
fost nimic. Vrînd, proba
bil, să răspundă simpatiei 
publicului băileștean, el a 
găsit pentru aceasta un 
mod foarte original. După 
terminarea celui de-al 
doilea spectacol, cînd sala 
abia se evacuase, dar mai 
erau încă mulți spectatori 
în hol, idolul, nervos, a 
apucat un scaun și l-a a- 
runcat în sală. Adminis
tratorul i-a atras atenția, 
el a scos din buzunar o 
sută de lei pentru a plăti 
stricăciunea și l-a întrebat 
pe respectiv dacă 
cine stă de vorbă.

P. S. : Vă trimit 
o caricatură".

entu- 
vîr- 

sim-

știe cu

alăturat

Iată o situație din care, personal, nu știu cum 
să ies și pe unde să scot căciula. Scrisoarea și 
caricatura le-am dat publicității, după cum ve
deți, dar nu mă simt în stare să comentez in 
nici un fel atitudinea vedetei pomenite. De ce ? 
Pentru că mi-e frică ? Nu. Pur și simplu, nu 
știu dacă cintăreților de muzică ușoară le este 
sau nu interzis să arunce cu scaune. Știu, de 
pildă, că in Tanganica e interzis să arunci cu 
nuci de cocos, in statul Ohio să arunci cu bani, 
iar in Togo-Togo să arunci cu nasturi. Dar dacă

în scrisoarea dumnea
voastră ne mărturisiți cu 
mîndrie că aveți un ne
pot. De la primul rind, 
am înțeles și am presim
țit că scrisoarea va avea 
în sufletul meu un ecou 
profund. Da, am și eu 
nepoți, și încă foarte 
mulți și știu cîte necazuri 
ne pot ei pricinui. Nu o 
dată am combătut cu ve
hemență nepotismul și 
l-am demascat ca pe o 
plagă a societății contem
porane. Dar ce e cu ne
potul dumneavoastră ? Nu 
învață 1 Eram sigur. Știam. 
E o fatalitate. Aproape toți 
nepoții nu se țin de carte. 
Ei cred că e suficient în 
viață să ai un unchi sau, 
în cel mai rău caz, 
tușă. Chiar dacă

o mă- 
au

I
un

nu

una, ci două perechi de 
părinți, ei tot pe un unchi 
se bizuie. Așa și cu nepo
tul dumneavoastră : cine 
să se frămînte pentru el ? 
Unchiul. Elev la Liceul 
„Mihai Viteazul", cu nu
mele de Gigi A. Breazu, 
nepotul are note foarte 
slabe. Pentru a-1 aduce pe 
calea cea bună, dumnea
voastră ați ales o modali
tate pașnică și decentă (nu 
ca alții, care uzează de 
pumn și amenințări) : li
teratura. I-ați compus cî
teva catrene. Eu am citit 
aceste catrene și m-am 
jurat pe ce am eu mai 
sfînt și mai scump în via
ță să nu fac, în legătură 
cu forma și conținutul lor, 
nici un comentariu. la- 
tă-le :

Am și eu
Apucat de-a
Și prins in a Cosmosului isterie 
E cu mintea în... galaxie.

II
Iar la învățătură 
îi o întreagă tevatură.
E mai mult mort decît viu
Un regal geniu... pustiu.

III
E foarte bun la șoade (!) 
Și de glume neroade.
Un
Ce

nepot de soră, 
astrelor horă;

specimen plin de tupeu 
se crede... Galileu.

IV
ură și pe veresie 
la trigonometrie

Din
Are
Numai doi fi trei, in polinom. 
Totuși, vrea să fie... astronom.

SMARANDESCU SABINA, București :

Vai, tovarășă Smărăn- 
descu, cîtă dreptate mai 
aveți cînd scrieți dispera
tă despre zgomotele care 
v-au făcut din viață un 
infern! Cîtă dreptate! 
Dumneavoastră aveți lo
cuința zid în zid cu spă
lătoria chimică „Luceafă
rul" (altceva era dacă, vă 
învecinați cu revista „Lu
ceafărul") și că zi și noap
te vă huruie în cap un 
motor infernal, îmbolnă- 
vindu-vă. întrucît spălăto
ria nu vrea să se mute, 
ați cerut să vi se dea o 
locuință. Direcția spațiului 
locativ al Capitalei răs
punde, prin adresa 8454, că 
nu poate să vă dea o altă 
locuință, dar că a aranjat 
ea (direcția) să se mai do
molească motorul spălăto
riei. Cu alte cuvinte, nu 
v-au înțeles. Să-i văd eu 
pe acești tovarăși de la

spațiu trăind cu un motor 
alături sau ca mine, cu 
niște vecini care lucrează 
cu ciocanul 
incepînd 
dimineața 
știu), care 
orele cînd 
dihnește, 
nu bat covoare își bat co
piii sau nevestele, sau ce 
le pică la îndemînă, de-ți 
vine să-ți iei cîmpii. Scri
soarea dumneavoastră e un 
strigăt de alarmă împotri
va celor care, din neome
nie și inconștiență, vor să 
ne îmbolnăvească de aste
nie, care vor să ne ră
pească una dintre cele mai 
luminoase și nobile cuce
riri ale omului : liniștea ! 
Sînt alături de dumnea
voastră și am să încerc să 
intervin pentru a vi se da 
o altă locuință. Nu știu 
dacă am să reușesc. Dar 
am să încerc.

și rindeaua 
de la ora șase 
(ce lucrează nu 
bat covoare în 
orice om se o- 
iar atunci cînd

locului, ci o mișcare de transla
ție dinamică peste timpul cînd 
orașul agoniza, nu printr-o altă 
incidență biografică, ci prin po
litica de industrializare comple
xă a țării aplicată consecvent 
de partid, de punere în valoa
re a energiilor umane descătu
șate de exploatare, a configu
rării unei expresii moderne tu
turor așezărilor românești.

Portul se situează în primul 
rind în gama industrială afec
tată de aceste înnoiri. La sfîr- 
șitul anului trecut, o dată cu 
livrarea de către constructorii 
de nave gălățeni, a mineralieru
lui Petroșeni, primul vas de a- 
cest tip cu o capacitate de 
12 500 tdw. sub pavilion româ
nesc, capacitatea de transport a 
flotei noastre maritime comer
ciale a crescut, numai în 1968, 
cu încă 53 150 tdw. Cifra are și 
o altă semnificație : realizarea 
și depășirea punct cu punct, a 
prevederilor anuale ale actualu
lui cincinal; realizarea, în ulti
mii trei ani, a peste optzeci la 
sută din volumul de creștere a 
capacității flotei prevăzut pen
tru întreaga perioadă a cincina
lului. Creșterea șl diversificarea 
flotei noastre maritime, a 
schimburilor noastre comercia
le. prezența gării maritime, cap 
de compas în toate hărțile inter
naționale de navigație au făcut 
ca portul să devină mult prea 
strimt pentru a face loc aces
tei creșteri imprevizibile cu ani 
în urmă.

De la 1 decembrie 1964, cînd 
autobasculanta 52 051 DB a a- 
runcat fn mare primele 10 tone 
de piatră purtate cale de 30 km. 
de la cariera Ovidiu, pe un 
drum de acces special afectat 
acestei cărăușii, au trecut pa
tru ani. Patru ani de muncă in
tensă, patru ani în care Ia fie
care treizeci de secunde o bas
culantă de 10 sau 15 tone muta 
un întreg munte în mare, au 
adăugat geografiei pămîntului 
românesc cinci kilometri, cît în
sumează cele două brațe de stei 
care compun strunga noului 
bazin, îmbrățișînd protector, de 
talazurile mării, o oglindă de 
ape de 722 de hectare, de trei 
ori și ceva mai mare decît ac
tualul bazin. „Un port se con
struiește o dată Ia o sută de 
ani — spunea directorul general 
al întreprinderii de Construcții 
Hidrotehnice, tînărul inginer 
Laurențiu Tolinghiber. E o 
mîndrie. o fericire pentru noi că 
trăim în acești ani, de fremătă
tor avint al economiei, declan
șat de necesitatea desăvîrșirii 
construcției socialismului, și că 
am avut astfel cinstea de a con
strui noul port al Constanței și 
al țării, în același timp". Noul 
șantier, intrat adine în viața o- 
rașului, a declanșat energii ce 
păreau altădată inexistente. Iată 
o dovadă, asemănătoare altora, 
a oeea ce înseamnă politica 
științifică a partidului de che
mare la o viață tulburătoare, 
prin emulația de talent și hăr
nicie, a industrializării, a folo
sirii raționale a posibilităților 
umane și materiale. Mă voi opri 
doar la un singur exemplu glo
bal : cei 5 300 m. de diguri pro
iectați pînă la sfîrșitul anului 
1969 au fost realizați de con
structori cu un an înainte. Și 
un exemplu pilduitor de biogra
fie individuală : inginerul Petre 
Nicolae, de cîțiva ani doar ab
solvent al Facultății de con
strucții. Lupta cu viscolele, 
lupta pentru apărarea utilaje
lor și a fiecărui metru de pia
tră înfiptă în inima valurilor 
l-au maturizat, i-au dat măsura 
exactă a posibilităților sale și a 
unui

va lor. Șeful punctului hidro
tehnic al noului bazin, tânărul 
inginer Petre Nicolae nu cu
noaște condiția inadaptabilului 
intelectual de odinioară retras 
în tinguitoarele versuri ovidie- 
ne. Iernile aspre, tomitane l-au 
fortificat, lupta cu valurile i-a 
declanșat, aparent paradoxal, 
resoarte lirice pe care nu Ie bă
nuia, prezența sa aici, de la 
primele blocuri puse la temelia 
digului și pină acum i-a dimen
sionat o demnitate proprie omu
lui care a vrut și a putut, prin 
solicitarea socială majoră, să se 
facă util celorlalți. Edificarea 
unei civilizații industriale mo
derne înseamnă, în egală măsu
ră, profilarea unei nobile etici, 
socialiste, în care sentimentul 
utilității are un apelativ acum 
plin de conținut, cel al propriei 
fericiri. Și perspectivele sînt pe 
potriva lui și a celor cîtorva mii 
de tineri angrenați în edificarea 
acestei monumentale lucrări ce 

o

ră, țesătură și finisaj) vor in
tra la parametrii proiectați. A- 
nual vor fi produse 6 560 000 mp 
de ' 
de 
ca 
al 
sau un pardesiu.

La numai cîteva zile ale da 
butului noului an, colectivul de 
creație se prezintă beneficiari
lor cu o bogată șl originală ga
mă de noutăți, patru noi mode
le de stofe in 64 poziții coloristi- 
ce și contexturi, două tipuri noi 
de stofe pentru paltoanele de 
damă, în peste 20 de poziții co- 
loristice și alte două articole 
noi de stofă în 12 dispuneri 
cromatice sînt noutățile la zi ale 
fabricii. Producția ei e deja 
cunoscută în (ară sau peste ho
tare : în U.R.S.S., Liban, Libia... 
Mitul linei de aur este astăzi 
realitatea linei care aduce aur.

țesături superioare din fire 
lină pură, suficiente pentru 
fiecăruia al cincilea locuitor 
țării să-i revină un costum

ideal profesional pe potri-

se construiește doar o dată la 
sută de ani.

LINA CARE

ADUCE AUR
șiSînt în țară o mie, o mie și 

una de locuri pe care socialis
mul și politica partidului de e- 
dificare a acestei orînduiri 
drepte și prospere Ie-a scos din 
anonimat prin punerea în ex
presie economică a unor înde
letniciri locale ce păreau bana
le. Loc secular al transhuman
tei, împrejurimile orașului pă
reau destinate doar unui refugiu 
sezonier al oilor minate peste 
Dunăre de către păstorii din 
Carpati. Acest ritual străvechi 
românesc și mitul căutătorilor 
linei de aur se cereau însă co
roborate unei realități locale, 
care să facă posibilă prospe
ritatea. Erau și înainte de Eli
berare nenumărați oameni dă- 
ruiți, prin știința lor aplicată 
cu devoțiune, împlinirii acestei 
plăsmuiri fabuloase. Dar vremu
rile erau vitrege unui asemenea 
vis. Eliberarea a restructurat, 
printr-o bază materială din ce 
în ce mai solidă, și munca cer
cetătorilor de la Palas. După 
douăzeci de ani, de cind a pre
luat ștafeta de la predecesorul 
și profesorul său Nicolae Teo- 
dorescu, doctorul Savu Timaru, 
împreună cu colaboratorii săi, 
a reușit performanțe care au 
făcut faima internațională a 
merinosului de Palas : o pro
ducție medie de lină pe turmă 
de 9,5 kg (producție care ajun
ge la berbeci la 20 kg anual), 
o finețe deosebită a firului (21 
microni), o mare elasticitate și 
o lungime care satisfac cele mai 
înalte exigențe ale industriei țe
săturilor fine. Lina de aur deve
nise o realitate prin lina meri
nosului de la Palas care aduce 
aur. Nevoia unei industrii care 
să facă ultima operație de tran
slație a mitului în aur era im
perios necesară. E aici actul 
nașterii Fabricii de lină inte
grată Palas Constanța, altă do
vadă a conceperii perspectivelor 
de dezvoltare economică trasate 
de partid pe o bază realis- 

cu o riguroasă motiva
ție economică. Constanța gospo
dinelor e azi, prin cele 5 000 de 
muncitoare ale fabricii și o 
Constanță a textilistelor. In pri
mii doi ani de la intrarea par
țială a capacităților de produc
ție, țesăturile livrate de aici au 
fost suficiente pentru confecțio
narea a 500 000 de costume băr
bătești. Sincronizîndu-se ritmu
lui dinamic de dezvoltare, fabri
ca își triplează capacitatea, 
acest

VERITABILĂ 
CĂMARĂ A ȚĂRII

Imaginea economiei orașului 
concentrat în cea mai mare 
parte a sa în zona industrială 
Palas este astăzi deosebit de 
complexă ; orașul s-a transfor
mat într-o veritabilă cămară a 
tării cu perspective de dezvol
tare dintre cele mai atrăgătoa
re. Combinatul de panificație și 
morărit, Combinatul de celulo
ză, fabricile de bere și ulei, 
Combinatul de industrializare a 
laptelui, Uzina 
și superfosfați 
nume ce par a 
despre gradul 
realizat la ștacheta mondială a 
industriilor respective au ab
sorbit, spre o muncă de o mare 
utilitate socială, energiile vi
tale ale orașului, au pus în va
loare. configurînd o economie 
modernă, rodnicia de dată re
centă a pămînturilor din partea 
locului. In cel de la patrulea 
an al cincinalului, orașul a pă
șit cu hotărîre nestrămutată în 
îndeplinirea obiectivelor ce-i 
stau în față. Numeroase capaci
tăți industriale vor fi terminate 
sau vor intra în construcție. Să 
notăm cîteva dintre ele : noua 
instalație pentru hîrtii înnobila
te la Fabrica de celuloză și hîr- 
tie Palas, cu o capacitate anua
lă de 5 500 tone, noul antrepozit 
frigorific, amplasat in incinta 
portului, intrarea în funcțiune 
a celei de a treia linii de acid 
sulfuric de la U.S.A.S. Năvo
dari, primul grup de 50 MW la 
Centrala electrică de termofica- 
re Palas, cele 14 000 locuri de 
cazare pc litoral etc. într-un 
flux continuu orașul și-a trasat 
perspectiva dezvoltării sale pen
tru viitorii ani, cu obiective, 
multe la număr, prezente din
colo de planșetele proiectantilor, 

ce-și adaugă noi 
verticale. E cazul 

naval,

de acid sulfuric 
Năvodari etc., 
nu spune nimic 

de tehnicitate

tă,

în 
an alte trei secții (filatu-

în schelele 
dimensiuni ___ _
dezvoltării Șantierului 1___
lucrare cu termen de finalizare 
în jumătatea a doua a anului 
viitor, fabricile de ulei și bere 
programate să intre în produc
ție totală în trimestrul II și res
pectiv în trimestrul III al anului 
1970, noua secție de acid fosfo- 
ric de la Năvodari, încă 9 500 
locuri _ la stațiunea turistică 
Mangalia. Și lista ar putea con
tinua.

+
Constanta care părea destina

tă. să agonizeze un timp ne- 
sfîrșit cu singura consolare că 
era știută în Roma lui Ovidiu, 
a realizat în două decenii și 
ceva, propulsată de socialism, 
de politica înțeleaptă a partidu
lui, un salt, spre lumea celei 
mai moderne civilizații indus
triale.

Iată, pe scurt, de ce este vor
ba în filmul „Trupele mîniei" 
— moment cu care intrerupse- 
sem însemnările noastre de la 
colocviul cinematografic desfă
șurat la Cannes : in S.U.A., un 
tînăr cîntăret de muzică ușoa
ră, devenit idol al adolescenți
lor. lansează un șlagăr intitulat 
„Vrem dreDturi de vot do la 
14 ani". Motivul : unui din 
membrii orchestrei sale, ți cel 
care îi conduce afacerile (căci 
ye-ye-ul cu pricina s-a îmbo
gățit peste măsură și posedă 
case de editură, acțiuni etc., 
etc.), n-a împlinit decît 14 ani. 
Șlagărul devine port-drapeiul a- 
doies.centilor din toată Ameri
ca și asistăm la o pseudorevo- 
luțle a adolescenților împotriva 
adulților. încununată cu un re
gim de . tip fascist instaurat de 
către „revoluționarii cu panta
loni scurți". Statul maior al a- 
cestei pseudo-rcvolutii este 
constituit din cîntăreții ye-ye, 
detracati si vicioși. devorați de 
perversiuni sexuale și consu
mul stupefiantelor.

Prin subiectul său puțin obiș
nuit filmul americanului Barry 
Sher „Trupele mîniei" a fost 
de departe cea mai disputată 
ți comentată peliculă a Festi
valului filmului pentru tineret 
de Ia Cannes și nu a lipsit mult 
ca el să stîrnească un mic scan
dal. El venea în Franța la nu
mai cîteva luni după eveni
mentele din mai, iar amintirile 
și pasiunile „revoluției pari
ziene" din primăvară nu se 
stinseseră încă. Apropourile de
loc voalate la evenimentele din

NOTEf» CÎND LA CANNES
LOC . VEDETELOR ÎL IAU IDEILE

• • • • • •

Panoramic la Cannes..,

mai, tonul filmului de persiflare 
și parodiere a unor situații pe 
care clasica mențiune din gene
ric : „Personajele și întîmplările 
acestui film sînt fictive. Orice 
asemănare cu persoane sau si
tuații reale sînt întîmplătoare" 
nu făcea altceva decît să atragă 
și mai mult atenția, a provocat 
vii nemulțumiri în rîndurile u- 
nor tineri spectatori dintre care 
unii l-au categorisit drept... fas
cist. Adevărul este că filmul 
este la fel de derutant ca și reac
țiile pe care le-a stîrnit. Ce au 
dorit în fond, realizatorii prin 
acest film ? Din păcate, nici re
gizorul, nici scenaristul filmului 
nu se găseau la Cannes în tim
pul Festivalului pentru a-și ex
plica opera. Sarcina a căzut a- 
tunci pe umerii cîtorva studenți 
americani aflați în rîndul spec
tatorilor și ale căror explicații 
mai mult au complicat lucrurile. 
Și apoi, ce altă explicație mai 
era necesară ? In fond, un film, 
ca orice operă de artă, este el

însuși o explicație iar în ceea ce 
privește reacțiile opuse ale 
spectatorilor, acestea nu păreau 
în fond altceva decît să re
marce mai evident faptul că nu 
toți tinerii din țările occiden
tale care se declară de stingă 
și revoluționari au ajuns 
conștiință revoluționară, 
sea aceștia cochetînd cu 
insuficient asimilate. Iată 
va din interpretările filmului : 
unii tineri spectatori au văzut 
în „Trupele mîniei" intenția de 
a ridiculiza falsul spirit revolu
ționar, demagogia socială, ideile 
neasimilate, o atitudine în ge
nul celei a lui Caragiale care 
satirizează radicalismul pompos 
al conului Leonida, al lui Titircă 
inimă rea sau a Iui Rică Ven- 
turiano — opinie la care se ali
ază și autorul acestor rînduri.

Asemenea „revoluționarism" se 
limitează la constatarea că po
sibilitatea de a achiziționa bu
nurile de consum o au numai 
adulții. De aici, falsa concluzie

la o 
ade- 
idei 

cîte-

a acestor adolescenți că este 
vorba de o luptă între generații 
cînd de fapt la origine se află 
cauze economice, interese ma
teriale care nu au nici o legă
tură cu vîrstele și cu generațiile. 
Atît în rîndurile adulților cît 
și ale tinerilor există două ca
tegorii de indivizi : cei ce dețin 
puterea economică (și fii lor), 
care pot achiziționa buriurile de 
consum și cei exploatați (și fii 
lor), lipsiți de mijloace finan
ciare pentru a le permite acce
sul la toate bunurile unei socie
tăți bazate pe exploatarea omu
lui de către om.

Deci, nu luptă între generații 
ci luptă între clase. (Din păcate 
însă, tocmai acesta este adevă
rul pe care filmul îl escamo
tează și de aici confuziile pe 
care le-a semănat. Pe cei mai 
multi din tinerii spectatori i-a 
nemulțumit pînă la vehemență 
faptul că realizatorii filmului 
îi identifică fără excepție și 
fără diferențieri pe liderii a-

dolescenților cu elementele cele 
mai detracate ale societății. Și 
a mai existat o categorie de ti
neri pe care filmul i-a înfuriat : 
cei care s-au recunoscut în ca
ricaturile de revoluționari, cei 
care au simțit că în film este 
ridiculizată propria lor lipsă de 
orizont și propria lor anarhie.

Cu toate că programul festi
valului a fost încărcat iar pro
iecțiile și discuțiile nu se în- 
cheiau niciodată înainte de mie
zul nopții, am avut totuși vreme, 
„să tragem cu coada ochiului" 
și de-a lungul malurilor semă
nate cu palmieri ale Meditera- 
nei. O plimbare nocturnă prin 
Nissa ne-a pus fată în față cu o 
echipă de cineaști care lucrau 
sub lumina reflectoarelor. Ne 
amintim brusc că în „Nice — 
matin" din ziua aceea citisem 
că Jacques Truffaqt însoțit de 
Jean Paul Belmondo și Cathe
rine Deneuve au sosit pe Coas
ta de Azur din nu știu ce insulă 
africană pentru a continua fil-

mările la „Sirena din Mississi
ppi". In curtea unei vile remarc 
silueta suplă a lui Belmondo, a- 
cest frumos urît al ecranului 
care a modificat atît de radical 
conceptul de june prim. îmi 
propun să fiu atent, să văd cum 
joacă, cum turnează acest Bel
mondo. Dar Belmondo nu „joa
că". El pășește pe aleea curții, 
deschide poarta, merge grăbit 
pe trotuar, întilnește un foto
graf ambulant și pornește pre
cipitat cu acesta în direcția vi
lei. Este exact ca și cum nu 
Belmondo ci însăși proprietarul 
vilei ar fi făcut, nu într-un 
film, ci în viață, mișcările des
crise mai sus și înțeleg că toc- 
îWai acesta este secretul „jocu
lui" marelui actor.

Filmările s-au terminat. în
soțitorul nostru, atomistul Yves 
Bess din Grenoble, președintele 
unei Federații de cineamatori 
și un sincer prieten al României 
(el va organiza în Franța peste 
cîteva săptămîni o săptămînă a

filmului românesc) ne prezintă 
cineaștilor francezi. Yves Bess 
îi explică lui Truffaut că între 
filmele sale și cele ale lui 
Andrei Blaier există un aer co
mun iar cei doi regizori se pri
vesc atent, încercînd să se des
cifreze. în timp ce Geo Saizescu 
regretă că nu se află prin jur și 
Rene Clair cu care chiar în 
ziua aceea cîțiva spectatori îl 
asemănaseră după vizionarea 
filmului său.

Filmele românești „Dimineți
le unui băiat cuminte" cît și 
„Balul de sîmbătă seara" au 
fost primite în cadrul întîlniri- 
lor cu mult interes și căldură. 
Ele ,'i-au cucerit de o manieră 
categorică pe spectatori, pe ci
neaști, printre care pe doi din
tre cei mai reputați critici de 
film din Franța : Mp reel Martin 
de la „Cinema 69" și Jacqueline 
Lajeunesse de la „Image et son". 
Aprecieri elogioase au avut la 
adresa celor două filme româ
nești și directorul Festivalului 
internațional al filmului de Ia 
Mannheim, criticul portughez 
Luis del Pina și președin-

cinecluburilor 
xemburg care și-a exprimat 
dorința să le prezinte ti
nerilor spectatori din țara sa. 
în cadrul originalului referen
dum al festivalului obținut prin 
votul spectatorilor, filmul Iui 
Geo Saizescu a 
pe locul al treilea.

Festivalul de la 
dențiat faptul că 
actuală pe plan mondial o foa
me acută pentru filmul desti
nat tinerilor spectatori pe care 
statisticile îi cifrează la un mi
liard. Interesul cu care au fost 
primite la festival filmele româ
nești inspirate din actualitate, 
din viata tinerilor, face și mai 
evidentă cerința ca în planurile 
studiourilor și ale regizorilor 
noștri să figureze mai des astfel 
de teme.

De la răsărit, pînă la apus, 
de la sud la nord, pe toate pa
ralelele și meridianele, un mi
liard de spectatori tineri se 
pregătesc să-i aplaude.

fost clasificat

Cannes a evi- 
există la ora

ATANASIE TOMA
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DE ALEGERI
iNTÎLNIRILE CU ALEGATORII: ANGAJARE

HOTĂRÎTĂ ÎN REALIZAREA imiliilul

ETAPA DE DUMINICĂ a 
campionatului republican de 
baschet masculin programează 
In Capitală următoarele jocuri : 
sala Giuleștl (cu începere de la 
ora 9,00) : Steaua București- 
I.C.H.F. București; Politehnica 
București — Politehnica Iași ; 
Rapid București — I.E.F.S. 
București.

în țară se vor dfeputa urmă
toarele partide: Politehnica 
Brașov-Polltehnlca Galați; Uni
versitatea Tlmlșoara-Universita- 
tea Cluj : Farul Constanța-Dl- 
namo București.

MERIDIAN • MERIDIAN •
• între 10 șl 30 martie vor 

avea loc pe patinoarul aco
perit „Johanneshov" din 
Stockholm campionatele 
mondiala de hochei pe 
gheață.

Jocurile campionatului 
mondial de hochei pe gheață 
sînt așteptate cu viu interes. 
Pînă în prezent au fost vln- 
dute 70 000 de bilete de In
trare pentru ultimele 3 zile

Pentru tKMIHiJAHU 
turneului Internațional d» 
fotbal (juniori) da la Vlarag- 
glo s-au mal calificat echi
pei» F.C. Neapol» și Movaa- 
tina.

în partida F.C. Naapala- 
T.S.K.A. Sofia, la atkyttul 
timpului regulamentar d» joc, 
scorul a fost egal: 0—0.
Fotbaliștii Italian! au obținut 
calificarea cu 8—3. ♦

NICOLAE SOTIR

DIRECȚIILOR TRASATE DE PARTID VA „TRAGE" VOLEIUL LA
PENTRU PROSPERITATEA ROMÂNIEI FILEUL OLIMPIADEI?

(Urmare din pag. I)

ale fabricii de tricotaje „Someșul", 
Muzeul de istorie a Transilvaniei, 
Studioul de radio Cluj, locuințele 
și complexul școlar dip noul car
tier Gheorghieni, moderna Sală a 
sporturilor.

*
Tovarășul Emil Bodnaraș, 

membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, candidat în cir
cumscripția electorală nr. 1 Iași 
pentru Marea Adunare Națională, 
i-a întîlnit cu cadre de condu
cere, ingineri șl tehnicieni de la 
Uzina de fibre sintetice și de la 
Țesătoria de mătase „Victoria". 
Cu acest prilej au fost discutate 
sarcinile ce revin acestor noi u- 
nități, intrate în circuitul econo
mic al lașului de la începutul a- 
cestui an.

La Casa tineretului și studen
ților, tovarășul Emil Bodnaraș 
s-a întîlnit cu reprezentanții ti
nerei generații ieșene, cu care 
a avut un rodnic dialog în pro
bleme privind realizările și pro
iectele tinerilor din acest oraș. 
La Universitatea „Al. I. Cuza" 
l-a întîlnit cu reprezentanți ai 
intelectualității ieșene. Cel ce au 
luat cuvîntul în cadrul întîlnirii 
s-au referit pe larg la activita
tea nobilă de pregătire și in
struire multilaterală a tineretu
lui, la contribuția adusă de in
telectualii din localitate la lăr
girea patrimoniului științei și cul
turii românești.

în încheierea întîlnirilor, tova
rășul Emil Bodnaraș a înfățișat 
o serie de probleme actuale ale 
construcției socialismului în țara 
noastră, rolul important al in
vestițiilor destinate dezvoltării în 
ritm sporit a economiei națio
nale. El a subliniat importanța 
contribuției oamenilor de știin
ță, a tuturor intelectualilor la ob
ținerea unui progres rapid al ță
rii.

Tovarășul Emil Bodnaraș a vi
zitat, de asemenea, noua creșă 
din cartierul Nicolina, Institutul 
medico-farmaceutic șl Biblioteca 
centrală din Iași.

★
Tovarășul Virgil Trofin, mem

bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., candidat al 
Frontului Unității Socialiste, în 
circumscripția electorală nr. 2 
Pitești pentru alegerile de depu
tați în Marea Adunare Naționa
lă, a făcut vizite de lucru la 
platforma industrială din cartie
rul Găvan», la Combinatul de 
industrializare a lemnului și in
stituții din municipiul Pitești, în 
cadrul cărora au fost discutate 
preocuparea colectivelor din aces
te întreprinderi pentru mărirea 
eficienței activității economice, 
pentru valorificarea superioară a 
materiilor prime, modul In caro 
decurge experimentarea noului 
tlstem de salarizare, precum șl 
probleme ale activității social- 
culturale din municipiu.

La Uzina de piese auto din 
Colibași, tovarășul Virgil Trofin 
a participat la adunarea muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor. 
Numeroși vorbitori au scos în e- 
vidență eforturile pe care le fac» 
colectivul uzinei pentru îmbu
nătățirea neîncetată a calității 
produselor, pentru ridicarea com
petitivității acestora. Ei au fă
cut numeroase propuneri cu ca
racter edilitar-gospodăresc.

De asemenea, tovarășul V. Tro
fin, a participat la adunarea ge
nerală de dare de seamă asupra 
activității de producție pe anul 
1968 și la dezbaterea proiectului 
de plan pe acest an la cooperati
va agricolă de producție din co
muna Ștefănești. La Teatrul de 
Stat din Pitești, el s-a întîlnit cu 
un mare număr de intelectuali din 
oraș.

în încheierea întîlnirilor, tova
rășul Virgil Trofin a vorbit pe 
larg despre problemele actuale 
ale politicii partidului și statu
lui nostru de desăvîrșire a con
strucției socialiste și despre u- 
nele aspecte ale politicii externe 
a partidului și guvernului nos
tru. Vorbitorul a relevat pe larg 
sarcinile sporite ce revin organe
lor locale de partid și de stat în 
înfăptuirea sarcinilor ce decurg 
din planul de stat pe anul 1969.

*

Tovarășul Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
căilor ferate, candidat în alegeri- 
lo de deputați în Marea Adunare 
Națională, pentru circumscrip
ția electorală nr. 2 Buzău-est, 
s-a întîlnit cu colectivele de con
ducere. cu muncitori și tehnici
eni de la Complexul C.F.R.-Bu-

zău, de la Uzina de lîrmă și 
produse de sîrmă, do la Fabrica 
de zahăr și alte întreprinderi ce 
se înalță în noua zonă industria
lă din partea de est a acestui 
oiaș. Întîlnirile au prilejuit o dis
cuție asupra sarcinilor ce revin 
întreprinderilor din planul pe 
acest an, asupra măsurilor ce se 
iau pentru urgentarea lucrărilor 
de investiții și a celoi de siste
matizare a platformei industriale 
din Buzău.

De asemenea, tovarășul Florian 
Dănălache s-a întîlnit cu coope
ratori din comunele Săgeata și 
Vadul Pașii.

În cadrul întîlnirilor, tovarășul 
Florian Dănălache a vorbit des
pre succesele repurtate de poporul 
român în cei patru ani ce s-au 
scurs de la ultimele alegeri, des
pre obiectivele politicii partidului 
și guvernului nostru îndreptate 
spre dezvoltarea armonioasă a 
tuturor județelor țării.

★
Tovarășul Petre Lupu, mem

bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului de Stat pentru proble
mele de organizare și salarizare, 
candidat al Frontului Unității 
Socialiste în circumscripția elec
torală numărul 1 Suceava, pen
tru alegerile de deputați în 
M.A.N., a participat la adunarea 
generală a salariaților de la Com
binatul de celuloză și hîrtie din 
Suceava, unde au fost analizate 
succesele obținute în producție, 
în anul 1968, precum și măsurile 
ce trebuie luate pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor pe 
acest an. Tovarășul Petre Lupu 
a avut, de asemenea, întîlniri de 
lucru cu membrii și activul 
obștesc al cabinetului județean 
pentru probleme de organizare 
științifică a producției și a mun
cii, cu cadre de conducere din 
întreprinderile municipiului Su
ceava și a vizitat întreprinderea 
de piese de schimb.

în cuvîntările rostite cu acest 
prilej, tovarășul Petre Lupu și-a 
exprimat convingerea că cetă
țenii Sucevei vor contribui și mai 
din plin la îndeplinirea sarcini
lor care le revin din programul 
partidului nostru.

★
Tovarășul Manea Mănescu, 

membru al Comitetului Execu
tiv al C. C. al P. C. R., 
secretar al C. C. al P. C. R., 
președinte al Consiliului e- 
conomic, candidat în cir
cumscripția electorală nr. 1 
Tîrgoviște, pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională, a participat joi la 
adunarea generală a salariați
lor noii uzine de piese de 
schimb și de reparații a 
utilajului chimic de la 
Găeștl. Numeroși vorbitori, 
relevînd faptul că tînăra 
uzină a fost pusă în func
țiune cu aproape 5 luni 
mai devreme, și-au exprimat 
dorința de a contribui cu pri
cepere la îndeplinirea angaja
mentului asumat de colectivul 
întreprinderii, de a furniza a- 
nul acesta produse peste plan 
în valoare de un milion lei.

în timpul vizitei în județul 
Dîmbovița, tovarășul Manea 
Mănescu a fost, de asemenea, 
oaspetele colectivului uzinei de 
utilaj petrolier Tîrgoviște, a 
participat la o întîlnire cu a- 
legătorii din comuna Răzvad.

Tovarășul Manea Mănescu, 
în cadrul adunărilor a relevat 
marele potențial material și 
spiritual existent în județul 
Dîmbovița, a subliniat necesi
tatea intensificării eforturilor 
pentru valorificarea la maxi
mum a rezervelor interne exis
tente în interesul înfloririi 
continue a patriei și a crește
rii bunăstării poporului.

*
Tovarășul Leonte Răutu, mem

bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., candidat 
în alegerile de deputați pentru 
M.A.N., în circumscripția elec
torală nr. 1 Bacău-sud. a parti
cipat la adunările generale ale 
salariaților Fabricii de celuloză 
șl hîrtie „Letea" și Fabricii de 
postav „Proletarul*. Tn cadrul 
adunărilor a fost amplu analizată 
activitatea desfășurată în anul 
J968 și măsurile ce trebuie luate 
pentru îndeplinirea planului pe 
anul în curs. Au fost făcute 
propuneri, menite să contribuie 
la sporirea producției, la scurta
rea termenelor de dare în func
țiune a noilor capacități indus
triale.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Leonte 
Răutu, care a apreciat că, adu
nările salariaților au contribuit 
la generalizarea experienței pozi
tive, la analizarea în spirit cri
tic, creator, a deficiențelor exis
tente, la elaborarea unor măsuri

judicioase, menite să perfecțione
ze activitatea întreprinderilor.

Tovarășul Leonte Rău tu s-a 
întîlnit. de asemenea, cu alegă
torii din circumscripția electora
lă nr. 1 Bacău-sud, la clubul 
„Steaua Roșie".

*
Tovarășul Gheorghe Stoica, 

membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., candidat în 
circumscripția electorală nr. 1 
Ilfov, pentru alegerile de depu
tați în Marea Adunare Națională, 
a participat la adunarea generală 
a salariaților de la Șantierul na
val din Giurgiu. Din dezbaterile 
ce au avut loc au reieșit o serie 
de măsuri menite să sporească 
eficiența economică a întregii ac
tivități pe șantier, să ducă la 
realizarea ritmică a tuturor sarci
nilor de plan.

în cuvîntul său, tovarășul 
Gheorghe Stoica a arătat că mă
surile stabilite de adunare pentru 
realizarea și depășirea planului 
pe acest an se încadrează în 
efortul colectiv al întregului nos
tru popor pentru înfăptuirea pro
gramului însuflețitor cu care 
Frontul Unității Socialiste se pre
zintă la alegerile de la

★
Tovarășul Dumitru 

membru supleant al 
tulul Executiv al C. C. 
secretar al C. C. al 
candidat în circumscripția e- 
lectorală nr. 2 Arad - sud pen
tru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională, a luat 
Darte la adunarea geneială a sa- 
iariaților de la uzina de reparații. 
Participanții la adunare au dat 
glas preocupărilor legate de dez
voltarea întreprinderii lor, efici
ența activității ei de producție, 
precum și unora din problemele 
de interes obștesc din cadrul cir
cumscripției electorale, făcînd 
propuneri cu privire la soluțio
narea acestora. A avut loc, de 
asemenea, o întîlnire cu cadrele 
de conducere de la Fabrica „Li
bertatea". La Aradul Nou, tova
rășul D. Popescu a participat la 
adunarea generală a cooperative
lor agricole de producție, apoi a 
vizitat serele industriale ale Ara
dului. El s-a întîlnit la Consiliul 
popular municipal cu reprezen
tanții intelectualității arădene.

în cadrul acestor întîlniri cu 
oamenii muncii, tovarășul Dumi
tru Popescu a reliefat sarcinile 
actuale ale procesului de desă- 
vîrșire a construcției socialiste în 
România, subliniind importanța 
pe care-1 are dialogul nemijlocit 
dintre masele de cetățeni și can
didați! în alegeri pentru activita
tea de viitor a organelor puterii 
de stat.

2 martie.

Popescu,
Comite- 

al P.C.R., 
P. C. R.,

★
Muncitori, ingineri șl teh

nicieni din întreprinderile cra- 
iovene, cadre didactice, lucră
tori din instituțiile de artă, 
cultură și sănătate din Cra
iova s-au întîlnit cu tovarășul 
Gheorghe Gaston Marin, mem
bru al C.C. al Partidului Co
munist Român, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
candidat în circumscripția e- 
Lectorală nr. 4 Craiova-vest, 
pentru alegerile de deputați 
în M.A.N. Participanții la a- 
dunări au evidențiat rezulta
tele obținute în dezvoltarea 
multilaterală a municipiului și 
au făcut o serie de propuneri 
menite să ridice pe o treaptă 
superioară viața orașului.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Gheorghe Gaston Marin a sub-

liniat largul democratism al 
sistemului nostru politic, care ze» 
mobilizează întregul popor la 
conducerea treburilor țării.

* a •
Numeroși cetățeni din comu

nele Gohor și Ghidigeni, ju- _ 
dețul Galați, au participat la O 
întîlniri cu candidatul în cir
cumscripția electorală nr. 12 _ 
Gorod pentru alegerile de W 
deputați în M. A. N., Para- 
schiv Benescu, președintele Con- a 
siliului județean al sindicatelor. " 
în cadrul lor alegătorii și-au ex
primat hotărîrea de a contribui la 
înfăptuirea programului Frontu- ™ 
lui Unității Socialiste. Cetățenii 
au făcut propuneri care vădesc A 
grija lor pentru bunul mers al ** 
muncii în toate domeniile de ac
tivitate, luarea unor măsuri pen- A 
tru consolidarea ravenelor din 
preajma satelor Ireasca și Nar- 
(ești, in scopul prevenirii eroziu- £ 
nii solului, extinderea rețelei de 
electrificare și a spațiilor de școla
rizare, amenajarea unei băi co- 
munale, amenajarea drumului din 
centrul comunei pînă la gara 
Ghidigeni și altele.

★
Acad. Miron Nicolescu, £ 

președintele Academiei, candidat 
în circumscripția electorală nr. 29 
— Viotoriei, pentru Marea Adu- 
nare Națională, s-a întîlnit cu 
alegătorii în aula Aoadcmied. Cu 
acest prilej, între candidat și ale- (TȚ 
gători a avut loo un amplu dialog 
asupra principalelor realizări ob
ținute de oamenii muncii din Ca- 
pitală pe tărim economic, social- 
cultural șl edilitar-gospodăresc, 
asupra saroinilor ce le stau în 0 
față în acest an.

Numeroși participanți au făcut 
o serie de propuneri privind mai ” 
buna gospodărire a fondului lo
cativ din această zonă centrală a A 
Bucureștiului, repararea unor 
străzi, îmbunătățirea transportului 
în comun. A

★
Maistrul Gheorghe Lupea, de la 
Șantierul naval din Galați, can
didat în alegerile de deputați 
pentru M.A.N. în circumscripția 
electorală nr. 2 Galați-Nord, a 
avut o întîlnire cu alegătorii. Cei 
care au luat cuvîntul au subliniat 
realizările obținute în toate do
meniile de activitate în ultimii ani. 
Ei și-au exprimat siguranța că, 
dînd votul candidaților Fron
tului Unității 
face 
mai îmbelșugată,

Socialiste, vor 
ca viața să le fie 

„ , mai frumoa
să. Printre propunerile făcute 
cu prilejul întîlnirii se află, între 
altele, extinderea creșei și cămi
nului de copii care funcționează 
lingă .întreprinderea textilă din 
Galați, înființarea unor magazine, 
mărirea capacității actualei creșe 
din Țiglina.

★
Alegătorii din circumscripția e- 

Iectorală nr. 6 Tg. Frumos s-au 
întîlnit cu Gabriela Simion, direc
toarea liceului nr. 1 din Iași, can- £ 
didată în alegerile de deputați 
pentru M.A.N. Întîlnirea a consti- 
tuit un prilej de rodnice dezbateri ™ 
cetățenești privind unele proble
me ale vieții economice și sociale. — 
Numeroși cetățeni au vorbit des- 1 — 
pre dezvoltarea economică și so- 
cial-oulturală • județului Iași și 
au subliniat că la Tg. Frumos 
l-au construit blocuri de locuințe, £ 
magazine modeme și s-au moder
nizat școlile. Ei au făcut, de ase- — 
menea, numeroase propuneri pri- " 
vind realizarea unor obiective de 
interes cetățenesc. O

TELEGRAMĂ
Comitetul Central al Partidului Comunist Român a trimis 

Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania 
(Berlinul occidental) o telegramă în care se spune :

Cu ocazia Congresului extraordinar al partidului dumnea
voastră vă adresăm un cald salut tovărășesc și vă urăm noi 
succese în lupta pentru apărarea intereselor oamenilor muncii 
din Berlinul occidental, pentru pace, democrație și progres.

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R

Profesorul NICOLAE SOTIR — invitatul do azi al rubricii 
noastre — este o personalitate marcantă a voleiului nostru. Do 
ani do zile desfășoară activitate de antrenor ji, după ce tn ul
timii trei ani, 1965—1968, a activat tn Franța, și-a reluat recent 
postul de antrenor federal.

Prezența voleiului la olimpia
dă e de dată recentă. Șl-a cuce
rit aoest drept la olimpiada de 
la Tokio. România a fost pre
zentă aici cu echipele șl de bă
ieți șl de fete și — simetrie 
perfectă — amîndouă au ocu
pat locul IV. A doua olimpia
dă, cea din 
torlo" pentru 
de ce să n-o 
rio neplăcut: 
avea echipa 
retras participarea. Am proce
dat bine sau rău ?

— îmi cereți un răspuns foarte 
dificil. Aș spune șl bine șl rău. 
Bine, pentru că la acea oră 
voleiul masculin nu prezenta 
garanția — datorită rezultatelor 
slabe obținute la Campionatul 
european — că este capabil să 
se claseze mal sus de locul cinci. 
Rău pentru că am pierdut con
tactul și moral și material cu 

A partea superioară a piramidei 
mondiale. In clasamentele Fe
derației Internaționale de Volei 
figurăm acum după locul zece.

— Voleiul nostru se prezen
ta in anul preolimpio 
pic cu un paradox pe 
dori să-1 discutăm ou 
sinceritate. Finala celei 
ternlce competiții de club din 
Europa — C.C.E. — șl-au dispu
tat-o două echipe românești 
(Dinamo — Rapid ; Dlnamo — 
Steaua). Exact in aceeași ani, 
însă, echipa națională a cunos
cut o adevărată rostogolire în 
competițiile Internaționale (vezi 
Campionatul european — locul 
cinci, vezi Turneul de la So
fia — locul șase). Federația a 
analizat acest paradox ?

— Apelul la maximă sinceri
tate ms obligă. Precizez, pen
tru a elimina orice echivoc, că 
exprim aici o părere personală. 
Cred că în anul preolimpic cît 
și în cel olimpic, echipa națio
nală a fost sacrificată de către 
cele trei mari echipe de club — 
Rapid, Dinamo și Steaua. în cel 
doi ani preolimpici „cartea vo
leiului" a fost jucată pe cîș- 
tigarea C.C.E. Echipa națională, 
ca timp pentru antrenamente, 
ca metodă de pregătire, a tre
cut pe locul doi.

— Să mal dezlegăm un para
dox. In anul olimpio echipa de 
tineret a României a ciștigat 
„Turneul speranțelor". De ce 
nu s-a optat pentru trimiterea 
la olimpiadă a acestei 
întărită cu jucători 
activitate ?

— M-am numărat

Mexic, „n-are fe
nol. Sau are, — 

spunem ? un feto- 
Românla — deși 
calificată — șl-a

șl ollm- 
care aș 
maximă 
mai pu-

O de

șl

echipe 
clasă în

____ _____ eu prln-
£ tre partizanii care au susținut 

această Idee, dar — după cum 
știm — nu a fost acceptată de 

A Federatte șt C.N.E.F.S.
— Propnn să „uităm" — 

chiar și pentru motivul de a
fie

.......  ,____________ __ _ nu 
fl acuzați că reînviem... „morțll” 
— trecutul. Va trage voleiul 
nostru la plasa olimpiadei din 
1972?

— Voleiul nostru, după păr»-

Pronosticul nostru pentru
oononrsul pronosport nr. 7
Etapa din 18 februarie 1989

Florentin» — Cagliari 1
Intemazlonale — Palermo 1
Juventus — Ron 1
Laneroaai — Torino X
Sampdoria — Napoli X
Varese — Atalanta 1
Veron» — Bologna 1
Brescia — Regglna 1
Mantova -- Como X
Monza — Spal 1
Padova — Genoa X
Perugia — Livorno X
Regglana -- Foggia 1

rea mea, se află în fața unei 
siutațll foarte dificile. De ce ? 
Schimbul Intre „generații", ca 
șl în alte sporturi, nu s-a făcut 
la timp șl nu este făcut nici în 
prezent. „Generația" Jucătorilor 
de mare clasă — Plocon, Pono- 
va, Nlcolau, Drăgan, Derzei, 
Fleraru, Cherebețiu — ca să nu 
citez decît cîteva nume — 
a dominat ani de zile arena șl 
preocuparea pentru perspectivă 
n-a stat în atenția specialiști
lor. Pe de altă parte, noi n-am 
urmat, ca concepție de pregăti
re, tendința voleiului pe plan 
mondial. Evoluția mondială — 
Impusă de „miracolul" japonez
— tinde spre o concepție de joc
variat, purtat tn mare viteză, 
care îmbină eficacitatea cu 
spectaculosul. O vreme — în 
amil 1958—1960 — noi am
fost chiar promotorii unei 
astfel de tendințe. Dar am 
renunțat. Am renunțat, cred, 
pentru faptul că Jocul mo
dem de care v-am vorbit 
cere lniflnlt mal mult timp de 
pregătire. Japonezii, recunos- 
cuțl pentru agilitatea, reacția 
șl viteza de execuție, se antre
nează cite 6—8 ore pe zl. Noi 
nu putem — și aș putea numi 
„n" cauze 1 — aplica decît un 
regim de maximum 4 ore pe zl 
de antrenament In perioada 
desfășurării centralizate a pre
gătirii. Dar voleiul nostru tre
buie să se angajeze pe acest 
drum !

— Intrarea voleiului în „or
chestra sigură" a olimpiadei 
este, deci, foarte grea.

— Da. Dar nu imposibilă. Fe
derația a stabilit un plan de 
perspectivă pentru olimDiadă, 
care-și propune, ca să folosesc 
același termen, o „bună or
chestrare" a pregătirilor. A- 
mintesc, în primul, rînd, com
pletarea șl încadrarea lotului 
cu elemente tinere, talentate, 
de reală perspectivă. Alături de 
jucători de bază ca Udtsteanu. 
Drăgan. Schreiber, Tîrlici, 
Bartha, am introdus în lot ti
neri în curs de consacrare ca 
Oros, Dumănoiu, (Dinamo), Tă- 
năsescu și Vranița (Timișoa
ra) șl alții. In al doilea 
rînd. asigurarea unei pregătiri 
mixte combinate, atît la clu
buri cît și la lot. pe toată du
rata perioadei. Volebaliștii fac 
acum pregătiri comune atît la 
lot — de trei ori pe săptămînă
— cît și Ia cluburi. Pentru lo
tul national s-au fixat centre de 
pregătire la București șl Timi
șoara.

— De ce dace la ora actuală 
lipsă voleiul nostru : de jucă
tor! de mare clasă sau de spe
cialiști ?

— De Jucători de mar» clasă. 
Asemenea jucători avem in 
prezent doar doi: Udlșteanu șl 
Drăgan. Pe firmamentul afir
mării apar acum noi talent».

Am convingerea că antrenori 
avem și vom avea mai ales în 
persoana foștilor mari jucă
tori. Răspunsul la întrebare ar 
fl altul : voleiul nostru duce 
lipsă acum, după ce a pierdut 
contactul ou plutonul mondial, 
de curaj și răbdare. Curaj pen
tru promovarea elementelor ti
nere 
tirea 
Mal 
unde
echipă 
foart» tinere — între 18—22 
ani.

— înțelegem eă e nevoie 
curaj, de răbdare, de liniște 
mal multă sau mal puțină! 
dar nu credem că e nevoie

șl răbdare pentru pregft- 
lor Intr-un ritm evolutiv, 
ales la voleiul feminin 

construim în întregim» o 
alcătuită din jucătoare 

d»

da

șl 
de lipsă de confruntări inter
naționale. Or, după campiona
tele europene, voleiul a „hi
bernat", ca să mă exprim așa, 
fără a avea vreun contact in
ternațional.

— Este adevărat, deoarece a-a 
contat pe participarea la ollm-

ÎNCHEIEREA vizitei 
IN ȚARA NOASTRĂ 

A LUI ADAM KRUCZKOWSKI, 
ADJUNCT AL MINISTRULUI 

AFACERILOR EXTERNE 
AL R. P. POLONE

Tovarășul Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit 
vineri delegația de activiști ai 
C.C. al P.M.S.U., condusă de 
tovarășul Robert Garai, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.M.S.U., care, la invitația C.C. 
al P.C.R. face o vizită de priete
nie în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, au participat Dumitru La
găr fi Nioolao Ianescu, adjuncți

de șef de secție la C.C. al P.C.R.
A fost de fată Șandor Argye- 

lan, însărcinat cu afaceri a.i. al 
R. P. Ungare la București.

★
în cursul vizitei în tara noastră, 

delegația a avut convorbiri la 
secția relațiilor externe a C.C. al 
P.C.R. și a vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din Ca
pitală.

în după-amiaza zilei de vineri, 
delegația a plecat spre patrie.

pladfi. Dar anul 1999 asta UB - 
an de vîrf. Am vrea >& fia a- * 
nul revitallzăril voleiului noa- • 
tru șl este foarte bogat In con- X 
petiții mal Ies pentru 
masculin. In aprilie, 
lull» voleibaliștii vor 
tați în turneul final 
plonatulul șl în dubla 
t&irl Internaționala — cu 
Bulgaria șl R.D. Germană ; 
august vor lua parte la 
mare turneu Internațional, oara I 
va fl organizat la Constanța, 2 
unde am Invitat echipele Japo- X 
nlel, Republicii Socialiste Ceho " 
slovace, R.D.G. șl altele.

*Un epilog la aeest Intervin T \ 
O promisiune. Ziarul nostru va - 
Încerca, prin găzduirea in co- ” 
Ioanele aale șl a altor materia- “ 
le, șl a altor opinii, aă oontrl- " 
bule șl el Ia revltallaerea VO- X 
leluluL

lotul - 
mai șl - 

fl solid- -■ al cam- ■* 
confirm- **

R.P, • 
în ; 
un X

O. PRIESCU 1 :

ÎNTILAIRI CU
SPORTIVII DV. 

REPERA
(Urmare din pag. I)

Cum se vor desfășura aceste întîlniri ? Organizatorii unor 
astfel de manifestări își rezervă dreptul de a anunfa în ultima 
clipă... surprizele. în ce ne privește, vă solicităm să participați 
în număr cît mai mare la organizarea acestor întîlniri, răs- 
punzînd în scris ziarului la următoarele întrebări •

1) TN CE SALĂ A ORAȘULUI DV. AȚI DORI SA AIBĂ LOC 
INTÎLNIREA ?

2) CU CE SPORTIVI ATI DORI SA VA TNTTLNIȚI ?
31 CE DORINȚE AȚI VREA SA VĂ ÎNDEPLINEASCĂ SPOR

TIVUL PREFERAT TN 1969 ?
Pe baza răspunsurilor la aceste întrebări — și la altele pe 

care veți găsi de cuviință să le includeți în scrisoare — vom 
stabili orașul și data desfășurării acțiunii.

Prima întîlnire va avea loc DUMINICA, 23 FEBRUARIE, în- 
cepînd de la orele Î0 dimineața, ÎN ORAȘUL ALBA IULIA. 
Tinerii iubitori ai sportului din acest oraș vor avea în mijlo
cul lor pe maeștrii emeriti ai sportului NICOLAE LINCA, cam
pion olimpic la box (Olimpiada de la Melbourne) și ION VOI- 
NESCU, unul din cei mai mari portari ai reprezentativei noastre 
de fotbal. Alegerea ne-a fost sugerată de cititori, pornind de 
la faptul că începuturile carierei acestor doi sportivi stnt le
gate de orașul Alba lulia. Interviurile și prezentarea celor 
doi sportivi vor fi făcute de cunoscutul ziarist sportiv, ION 
CHIRILA.

Tineri din celelalte trei orașe I Comunicafi-ne cît mai urgent 
răspunsurile și preferințele dv. pe adresa : „SClNTEIA TINERE
TULUI", Piața Scînteii nr. 1, București, cu mențiunea pe plic 

PENTRU ANCHETA „ÎNTÎLNIRI CU SPORTIVII DV. PREFERAȚI"

k
DICK FOSBURY DOSA CSABA

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a primit la 
14 februarie pe Adam Krucz- 
kowski, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Polone, care la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe, a 
făcut o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prieteneas
că, au luat parte Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Tiberiu Petrescu, amba
sadorul României la Varșovia, 
precum și J. Ocheduszko, amba
sadorul Poloniei la București.

în aceeași zi, la Ministerul Afa
cerilor Externe s-a încheiat schim
bul de vederi asupra unor pro
bleme curente de relații bilate
rale româno-polone, precum și în 
legătură cu aspecte ale situației 
internaționale.

In după-amiaza aceleiași zile, 
oaspetele a părăsit țara.

(Agarpres)

Dfck s-a născut Ia 6 martie 1947. Este înalt 
de 1,94 m și cîntărește 83 kg. A luat contact cu 
ștacheta acum 11 ani, primul său rezultat fiind 
de 1,20 m. Apoi a urcat încet, dar sigur, pînă 
la aurul mexican.

Dick nu este atît inventator, cît ino
vator. El și-a adaptat cea mai eficace poziție 
de trecere a ștachetei pentru calitățile și fizicul 
său. După cum declară, In această curioasă 
săritură „flop", el se simte mai bine.

Pînă și antrenorul iul a ajuns un apostol al 
său, după ce a încercat aproape un an să-1 facă 
să sară într-un stil „oa lumea", dar nu a fost 
posibil. El reușea abia un modest 1,80 m, în 
timp ce în „flop" trecea ou ușurință de 2 m.

Evoluția mexicană a acestui remarcabil să
ritor încununată ou un succes deplin, a creat o 
vogă tn întreaga lume și numeroși săritori în
cearcă să-1 imite, iar specialiștii discută șl în
torc pe toate fețele tehnica Fosbury. Nu trebuie 
■ă uităm că Fosbury nu este un supra-om. Pre
zintă calități, Intr-adevăr, remarcabile fără a fi 
o culme a probei. Sezonul de vară va răspunde 
Ia întrebarea dacă victoria sa a fost numai un 
accident sau o strălucită apariție pe ecranul 
atletismului mondial.

Dosa Csaba a fost descoperit ia Odorhei de 
antrenorul Bella Tordk, apoi trecut la Liceul 
2 din Tg. Mureș, unde a fost preluat de către 
profesorul Zoltan Szabo (fost campion și re
cordman al țării Ia săritura cu prăjina).

Nu am vrea să fim înțeleși greșit, să se 
creadă că dacă afirmăm că Dosa Csaba este 
cel mai dotat săritor român am umbri calitățile 
celorlalți. Toți specialiștii afirmă că acest 
tînăr deține calități pe care, nici chiar Valeri 
Brumei nu le-a avut. în fond, este vorba des
pre fantastica detentă a acestui tînăr.

Beneficiind de o îndrumare competentă, du
blată de seriozitatea sa remarcabilă, Dosa a 
obținut, în 1968, o suită de rezultate care au 
culminat cu 2,OS cu care a realizat cel de al 
5-lea cerc olimpic și care i-a oferit o călătorie 
la Jocurile Olimpice, unde a reușit numai 
2.03, neclasîndu-se în finală. De fapt, nici nu 
era vorba de o clasare, el ncavînd nici un o- 
biectiv, fiind o recompensă a Ministerului învă- 
țămîntului. Ce a învățat acolo, ce a văzut — și. 
în primul rînd, stilul celui alături de care apare 
în acest album, apariție pe care o dorim simbo
lică — au fost pentru el noutăți pe care deja 
le-a pus în practică. Și urmarea s-a văzut. Re
cent. la campionatul juniorilor mari, acest atlet 
de 17 ani și înalt de 1,92 m, a reușit 2.07 în sală 
și a doborit de puțin la 2,10.

N. MARAȘESCU



Congresul
P. C. Italian

Vizita delegației
P.C.R. la Parma

Lucrările Congresului 
XII-lea al P.C. Italian se 
propie de sfîrșit. Vineri, J-au 
încheiat discuțiile la raportul 
prezentat de Luigi Longo.

In ședința de după-amiază 
delegații la congres au adoptat 
în unanimitate textul unui 
mesaj de salut adresat poporu
lui vietnamez.

Peisaj industrial la Prițtina (R. S. F. Iugoslavia)

RIDICAREA STĂRII
DE URGENTA

ÎN PAKISTAN?
a-Autoritățile pakistaneze au 

nunțat oficial că Ia începutul săp- 
tămînii viitoaoe ya fi ridicată sta
rea de azșeoță decretată în urma 
conflictutai dl ațptenibrie 1965 
dintre Pakistan și India. După 
cum se știe, în baza stării de 
urgență, guvernul pakisanez a 
arestat oameni politicii și alte per
soane acuzate de a fi pus în pri
mejdie eecuritatea țării. Renunța
rea la măsurile excepționale este 
interpretată de către observatori 
ca un pas important întreprins de 
guvern în vederea instaurării cli
matului propice unei „mese ro
tunde" cu opoziția, așa cum a 
propus recent președintele Ayub 
Khan.

BOLOGNA. — Coresponden
tul Agerpres, N. Puicea, trans
mite : Joi după-amiază, mem
brii delegației Partidului Co
munist Român la lucrările ce
lui de-al XII-lea Congres al 
P.C.I., au fost oaspeții comu
niștilor din Parma.

După o scurtă vizitare a o- 
rașului delegația a fost pri
mită Ia Primăria municipiului, 
care este condusă de un consi
liu alcătuit din reprezentanți 
ai P.C.I., P.S.I. și P.S.I.U.P. 
Primarul orașului Baldossi, 
membru al P.C.I., împreună 
cu membrii Consiliului Exe
cutiv Municipal, a urat un căl
duros bun sosit oaspeților. A 
urmat apoi o dicuție despre 
pț-oblemele administrării ora
șului, principalele preocupări 
de ordin social, financiar ale 
municipiului. In continuarea 
vizitei, a avut loc la sediul 
Federației locale a P.C.I. 
o întîlnire cu activul or
ganizației P.C.I. din Parma. 
După salutul adresat delega
ției P.C.R. de secretarul orga
nizației, Franco Bianchi, tova
rășul Paul Niculescu-Mizil a 
răspuns la o serie de întrebări 
privind problemele dezvoltării 
economice a României, mersul 
industrializării, rezultatele din 
agricultură, modul de planifi
care a economiei naționale, 
structura organizatorică și 
viața internă de partid, pre
cum și politica externă a sta
tului nostru și poziția P.C.R. 
față de problemele de bază ale 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

Intilnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă deosebit de cal
dă, răspunsurile conducătoru
lui delegației P.C.R. fiind pu
ternic aplaudate de cei pre
zenți.

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R. și membru al Biroului 
Executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, a avut la Bologna, cu 
prilejul participării la Con
gresul Partidului Comunist I- 
talian, o întîlnire cu Evzen Ur
ban, membru al Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, preșe
dintele Frontului Național din 
Republica Socialistă Ceho
slovacă.

In cursul întîlnirii, desfășu
rată într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, s-a făcut un 
schimb de păreri cu privire la 
activitatea Frontului Unității 
Socialiste și Frontului Națio
nal din Cehoslovacia și dezvol
tarea relațiilor reciproce.

ORIENTUL APROPIAT
• Consultările bilaterale de la O. N. U
• Răspuns israelian in problema deblocării

navelor din

La sediul O.N.U. au continuat 
joi consultările bilaterale între re
prezentanții celor patru mari pu
teri în problema Orientului Apro
piat. După cum se menționează 
în cercurile diplomatice de la Na
țiunile Unite, obiectul acestor 
consultări constă în găsirea mij
loacelor de sprijinire a misiunii 
lui Gunnar Jarring, reprezentan
tul special al secretarului general 
al O.N.U. în Orientul Apropiat, 
și de realizarea unui acord în 
problema îndeplinirii rezoluției 
Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967, cu privire la situa
ția din această zonă.

Citind surse informate, agen
țiile de presă remarcă pe de altă 
parte faptul că în cercurile di
plomatice de la O.N.U. se ma
nifestă îngrijorare în legătură cu 
recrudescența recentă a inciden
telor arabo-israeliene. Reprezen
tantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U., Charles Yost, a avut în 
cursul serii de miercuri și zilei 
de joi contacte bilaterale cu re
prezentanții permanenți la O.N.U. 
ai R.A.U., Iordaniei și Israelului.

„Guvernul israelian este în con
tinuare favorabil unei deblocări 
prin partea de sud a Canalului 
Suez a navelor surprinse în Lacu
rile Amare de evenimentele din 
iunie 1967", a declarat un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al Israelului. El a 
menționat totodată necesitatea 
unei notificări — prin interme
diul generalului Odd Bull, șeful 
misiunii de observatori ai O.N.U., 
— a autorităților israeliene în 
legătură cu orice acțiune între
prinsă, inclusiv în scopul repe
rării obstacolelor existente în pre
zent în apele canalului.

Precizarea purtătorului de cu
vînt israelian constituie un răs
puns la declarația oficială a 
R.A.U. dată publicității la Cairo,

clin țările 
s&cicdist d

Construcția canalului Karakum
A fost încheiată cons

trucția a trei din cele șase 
sectoare ale canalului Ka
rakum — cel mai mare 
fluviu artificial din Asia 
centrală sovietică. Canalul 
se întinde pe distanța de 
837 km .și contribuie la iri
garea a 210 mii hectare de 
pămînturi secetoase. Pe o 
porțiune de 500 km., el 
este navigabil.

Fluviul Amu-Daria, de 
de unde începe canalul, Ii 
furnizează 290 metri cubi

de apă pe secundă. De-a 
lungul lui au fost construite 
11 lacuri artificiale și se 
află în construcție al doi
sprezecelea. care va cu
prinde 550 milioane metri 
cubi de apă. O bună parte 
din această apă va fi uti
lizată pentru foraje la 
schela petroliferă Nebit- 
Dag, iar o parte pentru iri
garea a zeci de mii de hec
tare de terenuri fertile, 
dar, în prezent, nefolosite 
din cauza secetei.

Centru electronic de calcul

in Bulgaria
La Uzinele chimice de lin

gă Vidin, va fi construit, 
după proiectele specialiștilor 
bulgari, primul centru elec
tronic de calcul din Bulgaria 
pentru prelucrarea complexă

a informațiilor economice, 
tehnice și tehnologice. Insta
lația va soluționa, totodată, 
probleme ale conducerii ope
rative și complexe a activită
ților uzinelor chimice.

Producția de cupru în Albania
Producția din Albania a 

industriei cuprului pre
văzută pentru anul 1970, 
ultimul an al actualului 
cincinal, a fost realizată 
îu 1968, cu doi ani înainte 
de termen. In ultimii ani 
au sporit rezervele de mi
nereu de cupru. Totodată, 
au fost puse în funcțiune

noi obiective ale acestei 
industrii. Pentru anul cu
rent se prevede realizarea 
unei producții cu 13 la 
sută mai mare față de anul 
trecut. Tot în acest an vor 
fi extinse capacitățile pro
iectate ale unor fabrici și 
vor fi construite altele 
noi.

Fostul ministru de externe pa
kistanez, Zulfikar Aii Bhutto, a 
fost pus vineri în libertate — in
formează agenția FRANCE PRES- 
SE, citind surse oficiale din Ca- 
raci. Bhutto, unul dintre princi
palii lideri ai opoziției, a fost a- 
restat la 13 noiembrie, fiind a- 
cuzat de autoritățile pakistaneze 
de incitare la violență. Arestarea 
lui Bhutto a provocat, după cum 
se știe, vii proteste în rîndurile 
opoziției.

Ce pot întîlni privirile pe un avizier al 
unei facultăți ibișnuite ? Un anunț despre 
data unor examene, o înștiințare despre 
eventuala modificare a orelor unui curs, o 
listă cuprinzînd situația universitară a u- 
nei grupe de studenți. Reporterul ziarului 
vest-german DIE WELT, Erwin Sholt a 
remarcat pe avizierul universității din 
Lisabona un anunț original. „Pe o tabelă 
obișnuită de afișaj — scrie ziaristul vest- 
german — este prinsă în ace o hîrtie cu 
paisprezece nume. Ele sînt precedate de o 
notiță laconică : aceștia au fost arestați 
pentru participarea la demonstrații inter
zise".

Ceea co a provocat perplexitatea lui 
Erwin Sholt, ceea ce el era dispus în pri
mul moment să considere un lucru ieșit 
din comun este, de fapt, un fenomen frec
vent în analele actualului an universitar 
la Lisabona (ca și în alte centre universi
tare portugheze). Ziarul vest-german no
tează că din informații fragmentare obți
nute „în mediul universitar" reiese că nu
mărul studenților arestați din octombrie 
trecut și pînă acum la Lisabona pentru 
„încălcarea ordinii publice" (formulare care 
cuprinde, de fapt, orice manifestare a opo
ziției față de actualul regim și orice ac
țiune în sprijinul democratizării universi
tății) e de cel puțin 60.

Fapt este că după calmul relativ care a 
urmat situației explozive din mai-iunie 
1968 cînd au avut loc demonstrații și inci
dente de stradă în aproape toate centrele 
universitare portugheze, atmosfera a de
venit din nou încărcată. Cu toată strădu
ința de a pune surdină folosind cenzura 
severă, autoritățile nu pot ascunde că au 
din nou de făcut față unei veritabile re
volte în universități. La Lisabona și Porto

„Sesiune

de protest"
cursurile cîtorva facultăți au fost între
rupte de greve studențești de scurtă du
rată. Mișcarea merge în crescendo și pen
tru prima oară în acest an universitar s-a 
semnalat un fenomen neîntîlnit încă în 
arsenalul protestatar al sfudențimii portu
gheze : baricadarea studenților de la facul
tatea de drept din Porto, în incinta facul
tății. Studenții Institutului superior de 
științe tehnice din Lisabona au trecut la 
acțiune similară, ocupînd timp de trei zile 
principalele amfiteatre și organizînd acolo 
„o sesiune de protest". Ceea ce neliniștește 
autoritățile remarcă reporterul vest-

german citat mai sus — est „nu attt re* 
apariția unor fenomene de frondă, cft ca
racterul politic mai pronunțat al mișcării". 
O dată cu reafirmarea revendicărilor pri
vind reforma universității ți înlăturarea 
structurilor medievale autoritariste din în- 
vățămintul superior, alături de cererile vi- 
zînd înlăturarea poliției din viața universi
tară ți crearea unor organizații libere stu
dențești, se face simțită, pe prim plan, ce
rința renunțării la războaiele coloniale din 
Angola, Mozambic ți Guineea-Bissau. Dacă 
pînă acum mulți absolvenți plecau în 
Franța sau Italia pentru nu fi trimiși în 
corpul expediționar din colonii (anul tre
cut asemenea cazuri au atins o cifră re
cord, cuprinzînd aproape o cincime din to
talul absolvenților) actualmente se asistă 
la un refuz în masă, al studenților de a 
efectua pregătirea militară.

Semnificația acestor manifestări nu 
poate scăpa unui observator avizat, dacă 
ne gîndim la faptul că în Portugalia în- 
vățămîntul superior este, la drept vorbind, 
un lux, că procentul fiilor de oameni ai 
muncii e extrem de mic și că majoritatea 
aproape absolută a studenților provine din 
așa numitele „pături mijlocii" și din pături 
sus-puse. Tensiunea d<n universități relevă 
cît de largă și cuprinzătoare e opoziția 
față de structurile anti-democratice și față 
de practicile colonialiste.

Pe avizierul universității din Lisabona 
vor apare, probabil, noi liste cu studenți 
arestați. Este însă tot atît de probabil că 
asemenea liste au darul să ridice mai mult 
temperatura, ți așa încinsă, creată de ne
mulțumirile studențești.

Canalul Suez

exprimat 
au fost 
și foarte

fi M B

cu 
sale 
și-a 
cul-

în care guvernul egiptean ac
ceptă ideea unei eliberări prin 
tronsonul sudic al canalului a 
celor 14 nave aflate în prezent în 
Lacurile Amare. Declarația gu
vernului R.A.U. a fost făcută 
după convorbirile purtate la Cairo 
de o delegație a armatorilor, con
dusă de George Hoit, președin
tele firmei britanice „Blue Funnel 
Line".

La Londra s-a întrunit vineri 
o reuniune a șase țări membre 
ale Uniunii Europei Occidentale 
(fără participarea Franței), con
sacrată dezbaterii problemei O- 
rientului Mijlociu. Dezbaterile 
care s-au prelungit timp de două 
ore au fost secrete. Nici un co
municat nu a fost publicat după 
reuniune. S-a aflat din surse au
torizate că Stewart și-a 
părerea că dezbaterile 
„interesante, folositoare 
constructive".

Vizita ministrului

La invitația lui Konstantin 
Popov, ministrul energiei și al 
combustibilului din R.P. Bulgaria, 
Octavian Groza, ministrul energiei 
electrice al Republicii Socialiste 
România, a făcut între 11 și 14 
februarie o vizită la Sofia. Cu 
acest prilej, a fost examinat sta
diul elaborării primei etape a 
proiectului pentru construirea 
complexului hidrotehnic de pe 
Dunăre din zona Izlaz-Somovit 
realizat dc colectivul mixt de 
proiectare româno-bulgar. Au fost 
luate măsuri pentru asigurarea 
îndeplinirii la termen și în con
diții optime a lucrărilor comune 
de proiectare. Totodată, au fost 
examinate unele probleme în le
gătură cu proiectul convenției 
privind construirea unei linii de 
400 KV pe teritoriul Republicii 
Socialiste România prin care sis
temul energetic bulgar va putea 
primi energie electrică din Uni
unea Sovietică.

E.R.
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Convorbirile de la Bonn
Intre 12—14 februarie premierul britanic Harold Wilson a 

întreprins o vizită la Bonn, în cadrul căreia a avut loc un 
schimb de vederi în problemele politice și economici caro 
interesează cele două țari precum și în cele referitoare la 
situația politică din diferite regiuni ale lumii.

împletire de modern și tradițional în peisajul urbanistic al capitalei nipone

• LA 14 FEBRUARIE a fost 
semnat la Moscova protocolul 
de colaborare și schimburi dc 
ziariști între Uniunile ziariști
lor din România și U.R.S.S. pe 
anii 19G9-1970.
• VINERI, IN ÎNTREAGA 

BULGARIE s-a comemorat 1 100 
de ani de la moartea marelui 
cărturar și filozof Constantin 
Kiril, care, împreună cu fratele 
său Metodiu, este creatorul 
scrisului slav. La Sofia, în fața 
Bibliotecii Naționale „Kiril și 
Metodiu" a avut loc un mare 
miting în cursul căruia a fost 
dezvelită o placă de granit pe 
locul unde curînd se va înălța 
un monument în memoria celor 
doi cărturari.

• AGENȚIA C.T.K. a dat pu
blicității o declarație în care ex
primă o profundă îngrijorare în 
legătură cu intenția autorităților 
R.F. a Germaniei de a organiza 
alegerea șefului statului 
german pe teritoriul 
occidental.

vest-
Berlinulul

COMER- 
a plecat

• O DELEGAȚIE 
CIALĂ japoneză 
spre Pekin, în vederea negocie
rii reînnoirii convenției comer
ciale private chino-japoneze. 
Scopul acestei delegații, din care 
fac parte reprezentanți ai unor 
cercuri de afaceri, este de a a- 
sigura dezvoltarea schimburilor 
comerciale. Valoarea acestora a 
atins în ultimii doi ani, după ci
frele din sursă japoneză, 
1 171 000 000 de dolari.

Riposta peruviană
Ministrul aface

rilor externe al RE
PUBLICII PERU, 
Edgardo Mercado 
Jarrin, a declarat că 
guvernul său va îna
inta o plingere ofi
cială Organizației Sta
telor Americane în 
legătură cu „agresiu
nea economică a 
S.U.A.", care a ame
nințat cu sancțiuni 
guvernul de la Lima 
dacă acesta nu va 
reveni asupra măsu
rilor sale de expro
priere a bunurilor a- 
parținînd societății 
„International Petro
leum Company". Jar
rin a subliniat că ori-

ce acțiune „de pe
depsire" întreprinsă 
de S.U.A. împotriva 
Republicii Peru va 
constitui o violare a 
Cartei O.S.A. Guver
nul de la Washing
ton a amenințat că 
va suspenda ajutorul 
economic acordat Re
publicii Peru dacă 
pînă la data de 9 a- 
prilie nu va fi re
glementat diferendul 
cu societatea I.P.C., 
filială a trustului 
nord-american „Stan
dard Oil of New 
Jersey".

După cum se știe, 
autoritățile de la Li
ma au hotărit expro-

prierea bunurilor so
cietății I.P.C., deoa
rece aceasta a exploa
tat în mod ilegal, 
timp de peste 40 de 
ani, bogățiile petro
liere ale țării. In 
cursul zilei de joi, 
diferite organizații 
studențești din Peru 
au cerut naționaliza
rea tuturor proprie
tăților S.U.A. din a- 
ceastă țară, inclusiv 
a minelor de cupru 
de la Toquepala, în 
ziua de 9 aprilie, da
tă cînd urmează să 
intre în vigoare sanc
țiunile cu care a a- 
menințat guvernul 
S.U.A.

Congresul 
P. C. din

• LA ULAN BATOR a 
Ioc o întîlnire a reprezentanților 
grupurilor 
Bulgaria, 
Germană, 
România. 
La încheierea 
publicității un comunicat în care 
se arată că partlcipanții au fă
cut un schimb de păreri în le
gătură cu unele probleme actu
ale ale situației internaționale 
și activității Uniunii interpar
lamentare și s-au informat re
ciproc despre activitatea grupu
rilor respective.

parlamentare din 
Cehoslovacia, RD. 
Mongolia, Polonia, 
Ungaria și U.R.S.S. 

intilnirii s-a dat

Noi demonstrații
la Istanbul

• LA ISTANBUL continuă 
demonstrațiile împotriva pre
zentei vaselor de război ameri
cane în apele turcești. Joi a 
avut loc o manifestație in fata 
catedralei-muzeu Sf. Sofia. De
monstranții au scandat : „Lup
tăm împotriva imperialismu
lui". „Ne pronunțăm pentru o 
Turcie Independentă" și alte lo
zinci. Potrivit agenției U.P.I., 
politia a arestat un grup de 
tineri care au declarat greva 
foamei în semn de protest îm
potriva prezentei navelor ame
ricane în portul Istanbul.

• COMITETUL FEDERAL 
al Partidului Comunist German 
a adresat conducerii Partidului 
Social Democrat chemarea de a 
face totul pentru ca ședința A- 
dunării Federale pentru alege
rea președintelui R. F. a Ger
maniei să nu se țină în Berlinul 
occidental, ci într-un oraș „a- 
flat în sfera de acțiune a Con
stituției R. F. a Germaniei".

• LA STOCKHOLM a avut 
loc schimbul de scrisori pri
vind livrările de mărfuri pe 
anul 1969, intre Republica So
cialistă România și Suedia, în 
cadrul Acordului comercial pe 
termen lung încheiat între cele 
două țări.

• ROBERT FINCH, minis
trul sănătății, educație! și bu
năstării al Statelor Unite, a a- 
nunțat că a retras fondurile 
federale destinate unor școli 
din sudul S.U.A. (South Caroli
na, Arkansas și Tennessee), 
pentru că nu au respectat legi
le federale privind înlăturarea 
segregației rasiale din școli.

Danemarca
COPENHAGA 14 (Agerpres). 

-— Vineri dimineața au început 
lucrările celui de al 23-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Dânemarca. In afară de delega
ții organizațiilor locale de partid 
și de invitații din Danemarca, la 
Congresul Partidului Comunist 
din Danemarca participă nume
roase delegații ale partidelor co
muniste și muncitorești frățești. 
Din partea Partidului Comunist 
Român, participă tovarășa Ghi- 
zela Vass, membră a C.C. al 
P.C.R., șef de secție la Comite
tul Central al P.C.R.

După alegerea organelor de 
lucru ale congresului, tovarășul 
Knud Jespersen, președintele 
Partidului a prezentat raportul 
Comitetului Central intitulat 
„Pentru noi drepturi democrati
ce, pentru unitate în rîndul cla
sei muncitoare, împotriva forțe
lor de dreapta, pentru socialism 
în Danemarca".

Președintele Partidului Comu
nist din Danemarca s-a oprit 
asupra problemelor actuale ale 
situației internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncito
rești mondiale.

Lucrările congresului continuă.

Declarația comună care a fost 
dată publicității după încheierea 
consultărilor nu evidențiază lua
rea vreunei decizii importante. In 
schimb, cei doi interlocutori au 
exprimat puncte de vedere co
mune asupra necesității apropierii 
Marii Britanii de Europa „celoi 
șase", acest lucru înscriindu-se 
pe linia eforturilor întreprinse 
de Marea Britanie de a echilibra 
politica relațiilor speciale 
Washingtonul, cu interesele 
continentale. Bonnul firește, 
reafirmat poziția „favorabilă
tivării unor relații strînse cu Ma
rea Britanie", ceea ce a repre
zentat încă un sprijin (scontat de
altfel, în tentativa britanică de 
a intra în Piața comună. La 
conferința de presă organizată 
cu prilejul vizitei sale la Bonn, 
premierul Wilson lansa un „aver
tisment" la adresa acelora care 
au îndoieli în legătură cu opor
tunitatea aderării Marii Britanii, 
ca „membru plin" la Piața co
mună. O întîrziere în această di
recție ar fi „extrem de costisi
toare" — afirma Wilson — nu 
numai pentru Marea Britanie dar 
chiar pentru Europa occidentală, 
„pentru că — spunea premierul — 
ne aflăm în fața prăpastiei teh
nologice care ne separă de Sta
tele Unite. Noi, în loc să o înlă
turăm, dimpotrivă o accentuăm". 
Premierul Wilson și cancelarul 
Kiesinger și-au afirmat, în conti
nuare, fidelitatea față de N.A.T.O. 
și au exprimat păreri comune în 
examinarea unor probleme inter
naționale. Contrar așteptărilor ob
servatorilor politici, se pare că 
nu a fost abordată problema spi
noasă a compensării cheltuielilor 
pentru întreținerea trupelor en
gleze în R.F.G., pe care le-a so
licitat cu insistență anul trecut, 
guvernul de la Londra.

Problemele economice, mai pre
cis proiectele comune cu terțe 
țări, au ocupat un spațiu larg în 
cadrul convorbirilor, premierul 
Wilson întîlnindu-so în acest răs
timp și cu reprezentanții indus
triei vest-germane care sînt inte
resați în înlăturarea obstacoleloi 
din calea apropierii dintre Piața 
comună și Asociația Europeană a 
Liberului Schimb (A.E.L.S.) din 
care face parte și Anglia. Aspec
tele financiare ale cooperării teh
nologice au declanșat replica pli
nă de amărăciune a premierului 
britanic care descria această coo
perare ca „un deșert de decepții 
în care scheletele proiectelor ne
realizate se usucă sub un soare 
necruțător". Cheltuielile supli
mentare pentru avionul „Concor
de" fabricat în colaborare cu 
Franța au inspirat, apreciază LE 
FIGARO, reticențe față de pro
iectul „Airbusului" pe care pre
mierul britanic le-a manifestat în 
cursul conferinței sale de presă. 
Rețin atenția, totuși, unele pro
iecte asupra cărora s-au căzut de 
acord, cum ar fi, de pildă, pro
ducerea în comun de către Ma
rea Britanie, R. F. a Germaniei 
și Olanda a unor instalații cen
trifugale, generatoare de energie 
atomică pe baza uraniului îmbo
gățit, proiect dealtfel, controver
sat, care a întîlnit opoziții nu nu
mai pe plan economic, ci și po
litic.

Cei doi interlocutori au încer
cat, evident, să risipească „scep
ticismul exprimat în legătură cil 
relațiile anglo—vest-germane"
(THE TIMES). Comentatorii de 
pe malurile Tamisei sînt de pă
rere că Marea Rritanie își orien
tează tot mai pronunțat politica 
spre problemele europene.

DOINA TOPOR

Conflictul nigerian
LUĂRI DE POZIȚIE LA
Un comunicat dat pu

blicității Ia Umuahia a- 
nunță că în cursul zilei 
de joi au continuat lup
tele în sectoarele Port- 
Harcourt-Owerri și A- 
hoada unde trupele fe
derale au lansat con
traatacuri asupra pozi
țiilor deținute de bia
frezi.

LAGOS Șl UMUAHIA
Ibo de a-și 
sele umane 
rea apărării dreptului la existență. 
Totodată, Adunarea Consultativă 
a cerut colonelului Ojukwu să 
continue eforturile în vederea ob
ținerii necondiționate a încetării 
focului și angajării de negocieri 
care să ducă la restabilirea păcii 
în Nigeria.

mobiliza toate resur- 
și materiale în vede-

Revista cubană „UNION" 
a dedicat primul său număr 
din acest an literaturii ro
mâne contemporane. Cele 
peste 200 de pagini ale re
vistei constituie o veritabilă 
antologie a poeziei și prozei 
românești, începînd din pri
mele decenii ale acestui se
col și pînă în zilele noastre.

în această culegere sînt 
prezenți cu fragmente din 
operele lor 54 de poeți și 
prozatori. Mai bine de jumă
tate din paginile revistei sini 
dedicate tinerei generații de 
creatori.

Această antologie a lite
raturii române contemporane, 
prima de acest gen apărută 
în limba spaniolă, a fost rea
lizată sub îngrijirea poetului 
Darie Novăceanu, în colabo
rare cu un grup de poeți șl 
prozatori cubanezi.

• LA 13 FEBRUARIE televiziunea franceză a transmis o emi
siune pentru tineret, consacrată României, intitulată „Trambulina 
de iarnă". Emisiunea a fost realizată cu concursul unor copii din 
România, care au dat răspunsuri la diferite întrebări privind 
jocurile și sporturile de iarnă în țara noastră. Ea a cuprins mai 
multe filme documentare : Obiceiuri populare din România, Bise
ricile de lemn din Maramureș, Viața animalelor în pădurile din 
România.

Potrivit comunicatului, trupele 
biafreze nu au cedat din pozițiile 
pe care le dețin în ciuda unui in
tens bombardament de artilerie și 
mor tier e organizat de federali. In 
sectorul Abagana-Onitsha, situat 
în partea de nord-est a Biafrei, 
atacurile federalilor au fost res
pinse.

Paralel cu continuarea ostili
tăților militare în diverse sec
toare ale frontului, părțile în con
flict și-au expus din nou pozi
țiile privitoare la posibilitățile de 
reglementare a actualei crize din 
Nigeria. Generalul Yakubu Go- 
won, șeful guvernului federal, a 
declarat că autoritățile de la La
gos vor ordona încetarea ime
diată a ostilităților militare în ca
zul în care liderii biafrezi ar re
nunța la actul proclamării inde
pendenței provinciei orientale.

La Umuahia Adunarea Consul
tativă, întrunită în prezența șefi
lor tradiționali, a adoptat o re
zoluție în care cere decretarea unei 
mobilizări generale pentru a stă
vili ofensiva federală în curs de 
desfășurare. Rezoluția reafirmă 
hotărârea reprezentanților tribului

Colaborarea
tehnica

anglopolona
DIN INIȚIATIVA camere

lor de comerț din Polonia și 
Anglia, la Varșovia încep „Zile
le tehnicii engleze", anunță a- 
genția P.A.P. în cadrul unei 
conferințe de presă consacrată 
acestei acțiuni, s-a subliniat că 
colaborarea tehnico-științifică 
anglo-poloneză a început să ia 
amploare din 1967 cînd nu
meroase achiziții de utilaje, ma
șini și licențe au permis trece
rea la cooperarea industrială, în 
primul rînd în industria grea și 
chimică. Concomitent s-a dez
voltat cu succes și comerțul 
dintre cele două țări. în ulti
mii doi ani valoarea exportului 
polonez în Anglia a crescut la 
6 milioane lire sterline pe an, 
ceea ce înseamnă că Marea 
Britanie a devenit cel mai im
portant partener comercial occi
dental al Poloniei.
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