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Munca de proiectant — 
muncă de bijutier. (în 
fața planșetei : Vasilica 

Ion de la I.P.C.M.)
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PE ȘANTIERUL SERELOR DE LA IȘALNIȚA

Termometrul indică
temperatură scăzută 

in activitatea constructorului
■

k

Neîndoielnic, grupul de sere 
de la Ișalnița este principala in
vestiție din agricultura județului 
Dolj. Cuprinzînd 214 hectare, cu 
o producție marfă anuală de pes
te 130 tone ltț hectar, în echiva
lentă roșii, un preț de cost pe 
gigacalorie numai la jumătatea 
celui cunoscut în unități simila
re și cu o mecanizare complexă 
ce va permite realizarea a 11,5 
tone roșii productivitatea muncii 
pe salariat, serele de la Ișalnița 
sînt considerate unicat în Româ
nia nu numai ca întindere, dar și 
ca producție și eficiență a inve
stiției. Acum însă, cu cîteva luni 
înaintea expirării termenului de 
predare către beneficiar a prime
lor zeci de hectare de seră, alt- 

j ceva decît date din proiect nu-ți 
sînt expuse. Nu, pentru că rit
mul lent de lucru înregistrat în 
lunile din urmă n-a permis con
turarea sub nici o formă a im
portantului obiectiv din agricul
tura de stat a județului Dolj. Ce
le cîteva utilaje aduse aici de 
către constructor (I.C.M.-6 Cra
iova), numărul redus de meseri
ași, lipsa a o bună parte din ma
terialele necesare, absența Ingi- 
nerului-șef al șantierului, tovară
șul I. Terpeziceanu (aflat pe un 
alt șantier încă neîncheiat) toa
te acestea n-au permis să se pro
fite de timpul excelent al aces
tei toamne, constituie frine serioa
se în realizarea scadentă a lucră
rilor aflate într-o întîrziere de 
aproape 60 de zile. Se adaugă

beneficiarului dar și constructo
rului.

Răspunsurile date întrebărilor

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a III-a)
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SÎMBĂTĂ

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
29 NOIEMBRIE 1969

CONCLUZIILE DESPRINSE DE-A LUNGUL TRASEULUI STRĂBĂTUT 

DE . BRIGADA „SCÎNTEII TINERETULUI'1 - PLEDOARIE PENTRU

SPRIJIN ACTIV 
ÎNDEPLINIRII i

PLANULUI
Ne mai despart cîteva săptăfnîni de încheierea anului.. De-a 

lungul traseului străbătut, brigada . „Scînteii tineretului", în 
această alcătuire, s-a oprit în întreprinderi, pe șantiere, urmă
rind la lucru tinerii angajați în efortul colectivelor de muncă 
de a îndeplini și depăși prevederile planului de producție, a 
întîrziat în mod deosebit asupra modului cum organele și or
ganizațiile U.T.C. îsi exercită atribuțiile în acest domeniu, atît 
de complex, dar definitoriu pentru capacitatea lor de orga-

economic
nizare, de mobilizare. înainte de a pune punct însemnărilor 
noastre am considerat util să încercăm a sintetiza sarcinile ^tine
retului din industrie, din construcții, în perioada care a rămas 
pînă la sfîrșitul anului și în continuare, pornind de la impe
rativele eficienței, clarificate și subliniate de recenta plenară a 
C.C. al U.T.C. Ășa s-a născut ideea acestei convorbiri acceptqtă 
cu amabilitate de tovarășul IOSIF WALTER, secretar ai Comi
tetului Central al Uniunii Tineretului Comunist.

— Problemele supuse de dv. 
spre examinare comună nu su
portă, desigur, o clarificare 
grăbită, forțată, ci Impun dese 
reveniri asupra lor. Fără îndo
ială că în stabilirea a ceea ce 
avem de făcut sîntem obligați 
să pornim de la realitatea ime
diată din economie. Pretutin
deni se fac eforturi deosebite 
pentru a raporta la sfîrșitul 
anului rezultate cît mai bune. 
Fiecare zi ne pune în fața suc
ceselor înregistrate de oamenii 
muncii din diferite ramuri in
dustriale, de pe șantiere. Există 
însă și o serie de neajunsuri- 
Aș aminti aici dintre cauzele 
care se manifestă negativ, ne- 
funcționarea corespunzătoare 
a instalațiilor și utilajelor, ne- 
folosirea integrală a timpului 
de muncă, hiatusuri în coope
rarea dintre întreprinderi și 
drept consecință, peintrarca 
în funcțiune a unor obiective 
care trebuiau să producă. 
Problema care se pune pentru 
noi e de a cunoaște exact si; 
tuația de pe teren, cu cauze și 
Implicații, de a porni de la 
aceasta în organizarea activi
tății cu tineretul. Vreau să 
precizez că participarea activă 
a organizației U.T.C. n-a fost 
limitată numai la a întreprinde 
niște acțiuni prin care să mo
bilizeze doar, ci și în sensul de 
participare directă la rezolva
rea problemelor, a sarcinilor, 
a tuturor aspectelor legate de 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor economice. Organizația 
U.T.C. cuprinde și membrii 
care au diferite funcții în con
ducerea întreprinderilor, în 
conducerea procesului de pro
ducție. Deci oameni compe- 
tenți cu sarcini profesionale 
directe în organizarea produc
ției, în conducerea ei. Este 
vorba aici de a-i determina să 
cerceteze, să caute soluțiile 
cele mai bune de organizare a 
locului de muncă, de creștere 
a productivității muncii, de în
deplinire a sarcinilor de plan.

nesoluționarea încă a probleme
lor de proiectare privind alimen
tarea cu căldură, deci neatacarea 
acestei importante părți a con
strucției, jocul de-a aprobarea și 
neaprobarea a căii ferate interi
oare atît de necesară nu numai

— Sublinierile dv. ni se par 
binevenite. V-am ruga să vă refe
riți în continuare și la cîteva mo
dalități concrete de atingere, de 
împlinire a lor.
f
— Să detaliem, deci. O pro

blemă care trebuie să ne preo
cupe este nu numai lansarea 
unor acțiuni care pur și simplu 
fac ca omul să se preocupe de 
calificarea lui, care să-l disci
plineze ci să inițiem și acțiuni 
bine gîndite, temeinio pregătite 
care să Intervină competent în 
procesul de îmbunătățire a or
ganizării și conducerii procesu
lui de producție, a activității 
din întreprindere. Cum ? In 
toate județele există după cum 
se știe cabinetele de organizare 
științifică a producției și a 
muncii. Comitetele județene 
U.T.C. trebuie să țină o strîn- 
să legătură cu acestea, să fo
losească experiența acumulată

REPORTAJ
DE SÎMBĂTĂ j

I.

Dimineața, decupîndu-se de pe cerul 
înalt și acoperind cu umbra ei mare 
cîteva dintre ultimele stele ale nopții, 

Pietricica se pregătește să întîmpine soarele. 
Mă aflu în Piatra-Neamț, pentru încă o dată 
mă pregătesc să redevin reporterul interesat 
să pătrundă în tainele vitalității acestui ți
nut, să descifreze temeiurile grandorii aces
tui oraș reclădit cu rigoare și înțelepciune 
intr-adevăr modernă, să reparcurgă itinera
rul sinuos al cascadelor de lumină care au 
înflorit în valea ancestrală a Bistriței și, to
tuși, ziua care începe strecoară în mine ten
tația unui delir față în față cu care pălește 
însăși conștiința imposibilității de a-mi 
abandona luciditatea. Blocurile acestea noi

pe care le clădim — îmi spun — și care aici, 
mai mult decît în altă parte, sînt de o nea
semuită frumusețe ascund, totuși, nease
muita frumusețe a ceea ce nu ne va mai 
trece niciodată prin minte să mai clădim, de 
pildă silueta etanșată a clopotniței bisericii 
domnești și însăși această biserică, veche de 
cîteva veacuri. Una dintre fîșiile de asfalt 
care se încrucișează în acest oraș renăscut 
— îmi mai spun — se năpustește în munți 
cu O' eleganță care taie respirația, străbate 
așezări care, în ultimii ani, și-au reconside
rat fundamental ritmurile existențiale, întîl- 
nește la mai multe sute de metri deasupra 
nivelului mării o mare în deplinul și adevă
ratul înțeles al cuvîntului și, totuși, sub ea 
mocnesc imperioase zgomotele înfundate 
ale copitelor cailor lui Alexandru cel Bun,

'suiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiirih

ITINERAR
VOIEVODAL

Proletari din toate țările, uniți-vă!
Tovarășul

Nicolae Ceaușescu

8 PAGINI-30 BANI
a primit 

pe ambasadorul Iranului

secretar dl C.C. al U.T.C.

în diferitele domenii pentru 
spori eficiența acțiunilor pro
prii.

Avînd în vedere timpul care 
a mai rămas pînă la sfîrșitul 
anului comitetele. județene 
U.T.C-, cunoscînd situația reală 
în fiecare întreprindere din 
județ șl problemele pe care le 
ridică activitatea fiecărei în
treprinderi trebuie să ajute la

(Continuare în pag. a IlI-a)

UNITATEA DE ACȚIUNE
A FACTORILOR

CULTURAL- EDUCATIVI
îmbunătățirea radicală a ac

tivității cultural-educative de 
masă,' unul din dezideratele fun
damentale' ale etapei actuale, 
presupune coordonarea și .unirea 
eforturilor tuturor factorilor e- 
ducativi instituționalizați, reali
zarea — la toate nivelele — a 
acelei unități concrete în cadrul 
căreia fiecare factor responsa
bil, desfășurîndu-și activitatea 
conform menirii și sarcinilor 
sale specifice, să contribuie ar
monios la realizarea complexului 
proces educativ. Cum se reali
zează concret unitatea de acți
une a tuturor acestora — co
mitete pentru cultură și artă, 
organizații U.T.C., sindicate, in-

eu un chibrit !

Aspect din secția filatură a Fabricii de stofe „Argeșeana din Pitești, intrată recent în funcțiune

TINERETUL și CULTURA

W///Z/ZZ/Z/ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZ«5

IȘtefan cel Mare și Petru Rareș. De-a lungul 
întregii văi a Bistriței am ctitorit izvoare ne
secate de lumină și, totuși, luminile, aceleași 
ca și altădată, ale mănăstirii din Bistrița, cti
torie a primului mare voievod moldovean șl 
adăpost de o noapte al lui Petru Rareș, care 
ar fi putut să fie un mare voievod, continuă 
să ne abată gîndurile de la rosturile noastre 
de astăzi. Și se întîmplă astfel întrucît iti
nerarul pe care îl străbatem, dincolo de tot 
ceea ce Vom mai clădi, va fi să rămînă — 
și nu văd nici o impietate în această cre
dință —• același vechi itinerar voievodal,

MIHAI PELIN

(Continuare în pag. a IFa)
S

VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, 

ÎN MAREA BRITANIE
cu tovarășul

IOSIF WALTER,

Convorbire

I
LONDRA 28. — Trimișii spe

ciali Agerpres, Nicolae Ionescu, 
Llviu Rodescu și Ada Gregorian,

spectoratele școlare — și care 
sînt aspectele principale la di
ferite nivele — județ, munici
piu, comună — ale acestei uni
tăți ? Iată întrebări la care am 
căutat un răspuns pe exemplul 
concret oferit de județul Iași.

Trebuie spus că județul Iași 
ppate fi socotit un exemplu con
cludent pentru modul cum, sub 
directa îndrumare și condu
cere a Comitetului județean de 
partid, s-a pornit la realizarea 
cunoașterii reciproce a specifi
cului și sarcinilor concrete ale 

'fiecărui factor educațional, pe 
de o parte, iar pe de altă parte 
s-a trecut la planuri detailate, 
curente și de perspectivă, care 
să confere unitate reală între-

Nu întrevăd soluția ideală conform căreia un absolvent de 
școală medie ar putea să se decidă foarte ușor și foarte cu 
siguranță pentru o profesiune care nu numai să-l atragă, dar 
să i se și potrivească pînă la sfîrșit. Cred că între dilemele ado
lescenței aceasta este una dintre cele mai mari : ce să mă fac ? 
Fiindcă deși întrebarea e formulată mai elevat, chiar dacă 
aspiră a suna filozofic și sună, fiind o problemă reală de 
existență, indiferent că e rostită copilărește sau în dulce 

alint, fondul ei e același și este grav : ne -putem oare alege 
orice profesiune? Problema disciplinei intelectuale este o ches
tiune strict obiectivă sau încape în sine și factorul subiectiv ? 

CE SĂ MĂ FAC?
Posibilitatea opțiunii pentru o profesiune care ne place, pen-, 
tru care sîntem dotați natural e reală ?

Activez profesional într-un mediu frecventat 80 la sută din 
tineri. Aptitudinile literare se manifestă tot mai evident în 
ultima vreme la o vîrstă a școlii încă, în paginile revistelor de 
specialitate încap tot mai mulți debutanți elevi. Nu știu cărei 
cauze exact i se datorează această precocitate creatoare, nu 
știu din ce se trage maturitatea generațiilor tinere actuale, 
a ultimelor generații între optsprezece și douăzeci de ani, în 
orice caz conștiința de sine, corelația individului social cu 

, (Continuare în pag. a Vil-a)

de SANZIANA POP

)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
a primit vineri, 28 noiembrie 
1969, pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Iranului 

transmit: Vineri dimineața s-au 
încheiat convorbirile oficiale din
tre președintele Consiliului de 

gii activități cultural-educative 
de masă. Se poate spune că în 
județ s-au găsit acele for
me și metode diferențiate 
(de la U.T.C. la sindicate și de 
la acestea la Comitetul pentru 
Cultură și Artă) care să cores
pundă atît categoriilor concrete 
de tineri cărora se adresează — 

muncitori industriali, elevi, stu- 
denți, tineri oameni de cultu
ră și artă — cît și particulari
tăților fiecărui centru urban.

Corelarea planurilor de ac
țiuni duce, în același timp, și la 
o diferențiere în funcție de au-

y MIHAI PIȘCOCI

(Continuare în pag. a V-a) 

la București, Soltan Sanandaji, 1* 
cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loo o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Miniștri al României, Ion Gheor- 
ghe Maurer, și primul ministru al 
Marii Britanii, Harold Wilson.

Cei doi șefi de guverne au 
examinat, într-o atmosferă da 
sinceritate și încredere reciprocă, 
probleme privind relațiile bilate
rale și aspecte ale situației inter
naționale, aflate pe ordinea de zi 
a convorbirilor. La întrevedere 
au luat parte Comeliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe. Va- 
sile Pungan, ambasadorul Româ
niei la Londra, precum și Michael 
.ritewart, ministrul afacerilor ex
terne și Commonwealth-ului, și 
Denis Laskey, ambasadorul Marii 
Britanii la București.

După încheierea convorbirilor,

(Continuare în pag. a VIlT-a)
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■SA DISCUTAȘI 
DESPRE

■
TINEREȚE,
EDUCAȚIE, | 

RĂSPUNDERI. I

DIALOGUL î : APA NU ȘTER- . . 
GE AMPRENTELE

curte ?

— Pe aici, prin gang. închi
de poarta în urmă !

— Nu e nimeni în
.— Nici vorbă. Știu locurile. 

Putem lucra liniștiți.
— Drace ! Ghițuș, ia te uită 

ce grilaj zdravăn !
— Ai dreptate, dar și noi sîn

tem zdraveni. Ți-1 dau jos în 
trei mișcări. Ține-mă... Așa I 
Acum vîră tu mîna pe geam, 
ești mai subțire. Deschide ! Ce 
naiba te moșmondești atîta 1 
Intră odată I Vin numaidecît. 
Stai să aruno grilajul în So
meș. Nu trebuie să lăsăm nici 
o urmă.

— Vai, Ghițuș, ce beznă !
— Am _
— Bun. Uite și-un topor. Stal 

că rup eu lacătul.

— Sst! Mai încet. Să nu 
se audă din stradă !

— Ai fost mare-! Vino să te 
pup. Și hai să bem ceva. Sîn
tem în ditamai restaurantul.

— Ce bem ?
— Bere. Nu-mi place să 

schimb băuturile.
— Numai să fim atenți. Să 

nu lăsăm urme.
— Noroo ! Și-acum, la treabă! 

Ce luăm ? întîi ceva pentru ini
mă. Cinci-șase sticluțe de co
niac. Tocmai bine, uite și o 
sacoșă.
. — Și ceva pentru suflet. Uite, 

țigări cîte ne poftește inima: 
„Specialități", „Carpați" cu 
filtru. Eu iau și niscai cioco
lată.

— Știi ceva, Ghițuș ? Mie mi 
s-a făcut foame. Ce-ar fi să 
prăjim niște mici ?

— Haide ! Frige-i tu, că te 
pricepi nițeluș la bucătărie. 
Pînă atunci eu caut ceva pen
tru buzunărașe : trebuie să fie 
pe undeva niște mărunțiș...

— Buni micii. Mai desfă o

OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a Vil-a)
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Electre- 
tdee cu 
cererea 
de la

Bogardo, Mondial, Dorin Anastasiu și me- 
Festivalulul de la Constanța)... intervalul 
lansarea pieselor la Radio și imprimarea 
discuri (dacă se face...) este inadmisibil de 

O nedumerire a conducerii magazinului 
1" (șl în egală măsură a noastră) : de ce

Cotrocenl (orele

nema

Shirley Mac Laine.

PROGRAMUL n

SIMBATA 29 NOIEMBRIE 1969

ION PASAT

OCTAVIAN URSULESCUI.P.

IOTUL Of INTERPOETI ROMÂNI PENTRU „CERBUL DE AUR

DUMINICA 3» NOIEMBRIE 1969

Foto ; EMIL COJOC ARUVințule, vînt nehun... stai I

(orele 
(orele

la Pacea 
Viitorul

Național „I. L. Ca- 
Comedia): IDIOTUL 
(Sala Studio): AL 
ANOTIMP — ora 
de Comedie: OPI- 

Teatrul 
(Schi- 

TRAMVAI 
ora

® S-a alcătuit „echipa" de interpreți români ce se pregătesc 
pentru „Cerbul de aur" ediția '70 : Denise Ccnslantinescu, Elena 
Neâgu, Doina Spăîaru, Angela Similea, Dorin Anastasia și Pe
tre Geambașu ; dar numai doi dintre ei ne vor reprezenta în 
concurs.

VALORA MILI- 
la Unirea (orele 

15.30:

decembrie, 
contribuția 
Olteanu Și 
regizorului 

Stegărescu la

MITICA BLAJINU
Teatrul Mic : OFIȚERUL RECRU- 
TOR — ora 20; DE VIATĂ, DE 
DRAGOSTE, DE MOARTE — ora 
15.30; BALTAGUL — ora 10,30; 
Teatrul Glulești: COMEDIE CU 
OLTENI — ora 10 ; CURSA DE 
ȘOARECI — ora 19,39.

0 19,45 Deschiderea emisiunii. 
Seară de teatru : „Cum vă pla
ce ?" de W. Shakespeare, Inter
pretează actorii Teatrului „Royal 
Shakespeare Company" — produc
ție a studiourilor engleze 0 22,Op 
Film serial „Epoleții diavolului" 
— Episodul al III-lea — „Maio
rul SS" a 22,45 închiderea emisiu
nii programului II,

DUMINICA 30 NOIEMBRIE 1969 
PROGRAMUL I

0 Pe Shirley Mac Laine 
vom revedea, de astă dată pe 
micul ecran, într-o comedie ci
nematografică realizată în anul 
1965 și intitulată Gambitul re
ginei. Prezentă cu ani în urmă 
în țara noastră, cu ocazia pre
mierei filmului Apartamentul, 
marea stea a Hollywoodului a 
debutat la vîrsta de patru ani, 
ca balerină. Filmul realizat în 
1954 — cînd avea 20 de ani — 
Cine ești tu Harry ? în regia lui 
Hitchcock, avea să însemne 
pentru ea primul contact cu cea 
de-a șaptea artă. (30 XI ; 20,00 
pr. 1)

0 „Phoenix", formația vocal 
instrumentală din Timișoara, va 
interpreta îrj primă audiție cî
teva melodii compuse chiar de 
membrii ei : Miez de noapte. 
Vînt hain, Ulciorul, Mamă, ma
mă și Vîntul. Formată din stu- 
denți, „Phoenix" a luat fiin’ă 
în anul 1962 în cadrul Școlii 
medii nr. 2 din Timișoara, pri
mul concert public avînd loc 
în anul 1964.

Iată și componența ei : Moni 
Bordeianu — solist vocal, com
pozitor (anul III I.E.F.S.) ; Ni- 
colae Covaci — chitară solo, so
list vocal, compozitor (anul III 
Arte plastice). Gunther Reinin
ger— pian, orgă (elev cl.'a XlI-a 
școala de muzică) i Bela Ka- 
mocsa — chitară bas (anul IV 
construcții) și Vintilă Zaharia — 
baterie (anul IV Politehnică). 
Melodii cunoscute din reperto
riu : Canarul, Lady Madona, 
Vremuri, Bun e' vinul ghiur- 
ghiuliu (30 XI. 22,25 pr. 1)

celelalte urmînd a fi transmise 
spre sfîrșitul lunii 
Trebuie remarcată 
operatorilor Mircea 
Gh. Florea ca și a 
de emisie Boris 
realizarea acestui spectacol. 
(4 XII, 20.00 pr. 1)

MUZICA UȘOARA
0 Eveniment artistic în premieră : în a doua ju

mătate a lunii decembrie. Clubul Arhitecturii 
(Clubul „A") organizează un Festival-Concurs al 
formațiilor de muzică „pop" din țara noastră. Ju
riul va fl alcătuit din specialiști ai genului. Și-au 
anunțat participarea cunoscutele formații „Phoe- . 
nlx", „Mondial", „Roșu și Negru", „Choral", 
„Clasic XX“, „Olimpic '64“, „Chromatic Grup 3". 
„Romanticii", „Sideral Modal Quartet", iar în afa
ră de concurs, un „Plastic Band" timișorean, in
titulat ,,M & S’s Bluesband." și compus din Moni 
Bordeianu șl Gunther Reininger (din ,.Phoenix). 
Paul Suvăgău (textierul aceleiași formații), Eugen 
Gontil și doi suflători. Vă vom tine la curent în 
această rubrică cu noutățile legate de 
Festival.

acest

0 CIND SE AUD CLOPOTELE, film de 
tor al tînărului regizor iugoslav Anțun Vrodljak, 
distins cu medalia de argint la ultimul Festival 
internațional a) filmului de la Moscova. Meda
lia, deși obținută ex-aequo cu capodopera lui 
Jacques Tati .,Play-time“, nu trebuie să fie in
terpretată drept recunoașterea unei mari valori. 
Ea salută sinceritatea transcripției unei teme ge
neroase (lupta partizanilor iugoslavi în războiul 
antifascist), unele virtuți de ton și de atmosferă, 
unele momente de intens dramatism Dar, în to
talitate, filmul nu este decit un promițător acon
to al unui artist tînăr pentru o operă care abia 
urmează să fie realizată. Cine vrea să ia contact 
cu resursele reale ale filmului iugoslav contem
poran, să revadă mai bine „Am întîlnit țigani 
fericiți", sau „Cînd voi fi mort și livid"

0 Seară de operă : Michelan
gelo. Piesa lui Alex. Kiritescu, 
Michelangelo, stă lă baza li-, 
bretului operei cu același nume, 
a compozitorului Alfred Mendel
sohn. Redactorul emisiunii. Isaac' 
Brucăr. ne spune : Opera a fost 
înregistrată la Cluj, cu ocazia 
Festivalului „toamna muzicală 
clujeană" (premiera absolută a 
avut loc la Timișoara).

— Vom vedea toate cele 6 
tablouri ?

— Nu. în prima emisiune trans
mitem primele țrei tablouri : 
Terasa acoperită în vila lui Ra
fael, în atelierul lui Michelan
gelo la Roma și Capela Sixtină,

0 Regizorul Alex. Bocăneț lu
crează pe platourile televiziu
nii un nou show, avînd ca in
vitați pe Margareta Pîslaru și 
Tefeza Kesovija.

« Regizorul Sergiu Ionescu 
împreună cu operatorul Florin 
Cornea, pregătesc pentru emi
siunile de Anul Nou un film cu 
Mihaela Mihai, Luminița Do- 
brescu, Aurelian • Andreescu, 
Ileana Popovici și Formația 
„Phoenix".

0 LA MAGAZINUL „MUZICA". Aflăm că, 
luni de tărăgănare, joi ^-a pus, în vînzare 
disc al formație! „Phoenix". Celelalte promisiuni 
au rămas fie pentru decembrie (Gigliola Cinouettl), 
fie pentru... primele luni ale lui 1970 (discuri cu 

• Florin ' — ‘ -
lodîlle 
de la 
lor pe 
mare.
„Muzica1 . .. . __  . . _____  ... _r_
nu se prevede anticipat un spațiu de producție în 
vederea imprimărilor legate de Festivalul de la 
Brașov sau Mamaia 7 S-ar evita astfel întîrzierile 
regretabile (discul cu Festivalul de 
1969, din august, va apare în 1970 !).
formației timișorene „Phoenix", 
studentul la Arte Plastice Nicolae 
Covaci, ne spunea că formația are 
în prezent peste 20 de compoziții 
noi. Cunoscînd valoarea și seriozi
tatea membrilor grupului timișo
rean, așteptăm din partea 
cordului, după frumoasa 
„Seria Beat", (pentru care 
continuă încă, la un an 
lansare), inițiativa de a scoate un 
disc L. P. sau chiar un album du
blu cu formația „Phoenix".

la Constanta 
Conducătorul

JUB1 LEURI LA

• JOCUL CARE UCIDE, o coproducție franco- 
italiană, în regia Iui Sergio Gobbi după un 
roman polițist de Boileau-Narcejac. Dacă titlul 
filmului își asigură prin el insuși cozile de la 
casele de bilete, trebuie totuși să adăugăm că 
ne așteptăm Ia o peliculă care să depășească ni
velul mediu al seriei polițiste. In distribuție 
Pierre Vaneck, Elsa Martinelli, Robert Hossein.

I

Intre 29. noiembrie și 2 de
cembrie, Clujul va sărbători o 
jumătate de secol de la 'înfiin
țarea Operei Române Iată ce 
ne-a declarat în legătură cu* a- 
cest eveniment directorul ei, 
conf. univ. GHEORGHE MERI- 
ȘESCU.

rie-a preocupat a fost reperto
riul. Respectînd tradiția, am 
deschis stagiunea cu premiera 
unei opere românești — Mi- 
chelangeio; de Alfred Mendel
sohn ; arii ales cîteva premie
ri de' mare prestigiu în reper
toriul universal, cum

aultură a 
recitaluri, 
noiembrie 
entuzias- 

ani și cu 
de al

prezentat la Casa de 
studenților opere și 
In seara zilei de 30 
vom prezenta —' cir 
rrttil de' acum 50 de-- _ 
posibilitățile din cel 
25-lea a’n al noii Românii 
primul spectacol al Operei din

Am dorit o stagiune jubi
liară prin eforturile și mai ales 
realizările celor care vor con
tribui la succesul acestei sta
giuni, ca moment de maturitate 
al instituției noastre, deși me
dia de vîrstă a artiștilor este 
sub 30 de ani.

O

OPE

Pe scena Teatrului Național 
din Cluj, primele cuvinte au 
fost rostite la 1 decembrie 1919. 
Așadar, o jumătate de secol de 
țînd luminile rampei acestui 
focar al artei și culturii stră
lucesc fără încetare.

primă chestiune care

Pon Carlos de Verdi, La fan- 
ciulla del West de Puccini ; 
vom monta un spectacol de 
balet experimental pe un libret 
de Ilie Balea și muzică selec
ționată din creații universale. 
Am întreprins o serie de ac
țiuni educative în masele de 
tineret, artiști de la Operă au

ANA
Aida. In fine, au fost 

elaborate caietele-program și al
bume festive, se vor dezveli bus- 
turi și o placă comemorativă, se 
va organiza o expoziție docu
mentară.

ILIE GAUAN

I 
I 
I
I
I
I 
I

VA PLACE BRAHMS 7 : rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30;
19; 21,30).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează la Republica Co
tele 8,45, 11,15. 13,45; 16,15;
18.45, 21,15), București (orele 8: 
10. 12,15, 14.30; 16 45; 19; 21,15).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Lu
ceafărul (orele o 11,15. 13,30: 16:
18.15. 20,45).

BLOW-UP: rulează la Capitol 
(orele 9.15; 12. 15.15; 18; 20.45), Ci
nemateca (Union) (orele 9.45: 
12; 14).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează ta Festival (orele 9,15 12;
15; 18, 20.30), Favorit (orele 10: 13; 
15,30; 18; 20,30), Modern (orele
8.45, 11,15; 13,45: 16,15; 18,45; 21,15).

PĂPUȘA : rulează la Victoria 
(orele 9. 12,30, 16: 19,30).

MORȚII RĂMlN TINERI t rulea
ză la Central (orele 9.30: 11,45: 14;
16.15. 18,31) 20.45)

RĂNI VECHI : rulează la Lu
mina (orele 9 15; 16.15: în conti
nuare 18.30; 20,30) -

CĂLDURA : rulează la Doina 
(orele 11,30: 13,45, 16; 18,15. 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE . rulează la Ttmpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

IN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Feroviar 
(orele 8,30: 11. 13,30; 16; 18,30;
21), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 20,45) Gloria (orele 9: 
11.15: 13,30: 16; 18.15: 20.30).

BERU Șl COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Excelsior 
(orele 9: 11,15; 13.30 15: 18,30; 21),
Floreasca (orele 9; 11,15. 13.30; 16; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 9.30: 
11,45: 16; 18,15; 20.30). Tomls (orele 
9.30—15,30 în continuare; 18. 20,15).

MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBATn : rulează la Grlvita 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20,30), Aurora (orele 9.30: 11.30: 16: 
18.15: 20.30)

AM DOUĂ MAME ȘI DOI 
TAȚI 1 rulează la înfrățire» Intre 
popoare (orele 15.15: 17,45 20).

ANGELICA Șl SULTANUL t ru
lează la Buzești (orele 15.30: 18): 
Moșilor (orele 15.30- 18).

MOARTEA UNUI BIROCRAT : 
rulează la Moșilor (ora 20.30).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Dacia (orele 8.15—20 în 
continuare).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Bucegl (orele 9,15; 12,30:
16,15; 19.30), Arta (orele 8—16.30 în 
continuare; 19,30).

OMUL CARE 
ARDE : rulează __ _____
15,30; 18). Ferentari (orele 
18; 20.15).

PRIMUL ÎNVĂȚĂTOR : rulează 
ta Unirea (ora 20,15).

CIND VOI FI MORT ȘI LIVID : 
rulează la Lira (orele 15,30: 18: 
20,15).

BALTAGUL : rulează la Drumul 
Sărit (orele 15: 17.30: 20). Glulești 
(orele 15,30: 18: 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE (seriile III și

rulează la
15,30; 19).

PARIA rulează 
15,45; 18; 20,15).
15,30; 18).

VIATA LUI MATEUS : rulează 
la Viitorul (ora 20,30).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE î rulează la Volga (ore
le 9,30—16 In continuare : 18,15;
20,30).

VIRIDIANA : ■ rulează la Miori
ța (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18; 
20,45).

LUPII ALBI : rulează la Popu
lar (orele 15,30: 18).

UN GLONTE PENTRU GENE- 
RAL : rulează la Munca (orele 18: 
18; 20), Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15).

VARA CAPRICIOASA : rulează 
la Popular (ora 20.30).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Cosmos (orele 15.30; 19).

GALILEO GALILEI : rulează la 
Flacăra (orele 15.30; 18: 20.30).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA 1 
rulează la Vltan (orele 15,30: 18; 
20,30).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Rahova (orele 18: 20,30).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS: 
rulează la Progresul (orele 
15,30. 18).

TINEREȚE FĂRĂ BÂTRlNETE: 
rulează >a Rahova (ora 15,30).

MICA romanța DE VARA S 
rulează la Progresul (ora 20,30).

YO-YO — rulează la Buzești 
(ora 20,30).

Opera Română : CARMEN — ora 
19,30; Teatrul ........ ' " ‘ *
raglale" (Sala 
— ora 19,30;
PATRULEA
19,30; Teatrul ... _______
NIA PUBLICA — ora 20;
„Lucia Sturdza Bulandra1 
tu Măgureanu); UN
NUMIT DORINȚĂ — ora 20; 
(Sala Studio): VICTIMELE DA
TORIEI — ora 20; Teatrul Mic : 
IERTAREA — ora 20; Teatrul 
Giuleștl (La Sala Palatului): PĂ
LĂRIA FLORENTINĂ — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dui 
Magheru): LOVITURA — ora 19,30; 
(Sala studio) : CÎND LUNA E AL
BASTRĂ — ora 20 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu": BUCUREȘTI VARIE- 
TE — ora 19,30; Teatrul Evreiesc 
de Stat: CAMUFLAJ — ora 20; 
Teatrul „Ion Creangă” : COCOȘE- 
LUL NEASCULTĂTOR — ora 16 ; 
Teatrul Țăndărică (Calea Victori
ei): ELEFĂNTELUL CURIOS — 
ora 17; NOCTURN I — ora 21.30; 
(Str. Academiei): CĂLUȚUL CO
COȘAT — ora 17; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy): CAFEAUA CU 
LAPTE DE ADIO — ora 19,30; 
(Calea Victoriei)- .FEMEI, FEMEI, 
FEMEI — ora 19,30: Ansamblul 
U.G.S. : ESOP, VIAȚA, MUZICA 
ȘI NOI — ora 20; Circul de Stat: 
RITMURILE ARENEI — ora 19,30.

SIMBATA 29 NOIEMBRIE 1969 
PROGRAMUL I

0 17,00 Deschiderea emisiunii.
Emisiune de limbă germană 0 
18,05 Bună seara fete, bună seara 
băieți I Emisiune pentru tineret 0 
19,00 Telejurnalul de seară 0 19,30 
Reflector. Pe urmele emisiunilor 
din această săptămînă 0 19,45 Te- 

■ le-enciclopedia: Romanii, Zbor 
alpin; Bihar 0 20,45 Film serial 
„Răzbunătorii". Cine e trădăto
rul ? 0 21,35 Recital Doina Badea 

0 22,05 Telejurnalul de noapte.
Telesport 0 22,30 Păpuși pentru 
oameni mari (Intervlziune). Film 
de varietăți realizat de Studioul 
de Televiziune 0 23,00 Romanțe 
noi — interprețl noi. Acompania
ză o formație condusă de Valeria 
Popescu 0 23,20 închiderea emi
siunii programului L

O 8,45 Deschiderea emisiunii. 
Matineu duminical pentru copil șl 
tineretul școlar. — „Ileana Sînzla- 
na“ de Alecu Popovlci șl Vlniciu 
Gaflța — Șah, marelui maestru ! 
Partidă de șah prin televiziune 
susținută de Florin Gheorghiu — 
Filmul serial „Fiul mării" 0 10,15 
Ora satului 0 11,15 Concert sim
fonic : Orchestra simfonică a Ra
ti iotelevlzluhii Române. Dirijor.' 10- 
sif Conta. Solist Ion Voict 0 
12.00 De strajă patriei 0 12,35 E- 
misiune în limba maghiară 0 
13,35 , Nestemate Argeșene. Film 
folcloric de Theodora Popescu șl 
Ion Fllip a 14.00 Fotbal : Rapid — 
Farul. Transmisiune de la stadio
nul Glulești o 16,30 Reajftătea 
Ilustrată. Invitații emisiunii: arhi
tect prof. Ascanlo Damian, ziaris
ta Catinca Ralea. conf. unîv. Eu
gen Drobotă a 19,00 Telejurnalul 
de. seară <9 19,30 Codrule, cu 
frunză rară — montaj folcloric a 
19.50 Desene animate a 20,00 Film 
cu trei stele : Gambitul reginei. 
In distribuție : Shlrlev Mac Laine, 
Michel Caine. Regia Ronald Reame 
a 21.45 Letoniset a 22 05 Telesport 
e» 22.25 Muzică ușoară cu forma
ția ,.Phoenix" din Timisoara a 
22.40 Teleiurnalul de noante a 
22,55 NOutăti cinematografice a 
23.15 închiderea emisiunii progra
mului I.

Opera Română: TRAVIATA — 
ora 11; AMORUL VRĂJITOR; 
BOLERO; TRICORNUL - ora 
19.30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia): ENIGMA 
OTILIEI — ora 10,30: ALIZUNA 
— ora 19,30; (Sala Studio): TRA
VESTI — ora 15,30 ; AL PATRU
LEA ANOTIMP — ora 19,30: Tea
trul de Comedie: UN HAMLET 
DE PROVINCIE —. ora 10,30; UCI
GAȘ FĂRĂ SIMBRIE — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu)- STRIGOII — 
ora 10; VITEAZUL — ora 15; 
DANSUL MORTTI — ora 20; (Sala 
Studio) ■ TRANSPLANTAREA 
INIMII NECUNOSCUTE — ora 15; 
VICTIMELE DATORIEI — _ora__20: 
(La

uiHHiiinitninmnjiiriniHiiierimrfniniiiiniiiiiHiiHHiiiir.

IIII
Sj aula - Universitățiir
I

Amintesc apoi necontenita as
pirație spre maturizare. înțeleg 
maturizarea atît ca desăvîrșire 
artistică, cit și ca abordare a 
unor maniere și stiluri noi, 
mai potrivite pentru - comunica- . 
rea cu publicul contemporan.

largi posibilități de afirmare. 
Alături de actori maturi ca 
Silvia Ghelan, Valentino Dain 
sau George Mottoi, • generația 
de tineri actori din Cluj este, 
în prezent, una dintre cele mai 
valoroase din țar^i. Melania

Sala Palatului): SFÎNTUL

PROGRAMUL 2
» 20.00 Seară de teatru : Take 

lanke si CadSr de victor Ion 
Popa. Distribuția : Ștefan Tortiă- 
nescu, Gheorphe Leahu. Victor 
Hdile Timbru Flena Simionescu, 
Gh. Stolen. Marta Tudor Cercel, 
Dumitru Dnbrin. Peria Ton Maxi
milian. Scenografia Horîa Forms- 
cu n 22.05 T,a răscruce de yln- 
turi — Reluarea episodului : nrt- 
ma răzbunare o» 2".sa Te-biderea 
emisiimH nrouramvini 9

Leahii,

SIMPOZIONUL NAȚIONAL „PEDAGOGIA

TEATRUL MAȚ
— Perioada de după Elibera

re a dobindit in istoria teatru
lui direcții multiple 
plexe ne spune VLAD 
directorul teatrului.

înainte de toate: 
rea colectivului • artistic 
serioasă competiție a

și com- 
MUGUR,

angaja- 
într-o 

valorii.

IONAL Ieri, la Iași, in

4 '

cea (Hai impor- Ursu, Teodora Mazanitis, Viorel 
Dorel Vișan, Octa- 
Gitta Popovici sau 
Dominic au oferit 

creații valoroase și 
promisiuni pentru vli-

Problema 
tantă la ora actuală este, după 
părerea mea, grija permanen
tei întineriri a teatrului. Res- 
pectînd virtuozitatea valoroși
lor actori mai vîrstnici al aces
tei scene, am oferit tinerilor

Comănici, 
vian Lăluț, 
Ana Maria 
pînă acum 
serioase 
tor.

I. RUS

„Alexandru loan 
Cuza“ s-au deschis 
lucrările simpozio
nului național
„Pedagogia în învă- 
țămîntul superior".

In ședința plena
ră,au fost prezen

tate trei comuni
cări Prof, dr do
cent Ștefan Bîr- 
sănescu a vorbit

/

despre „Funcțiile 
universității în so
cietatea contempo
rană" ; prof. dr. 
docent Stenciu 
Stoian a prezentat 
comunicarea „Pro
bleme ale învăță- 
mîntului supe
rior ' contemporan" ; 
conf. dr. George 
Văideanu, directo
rul Institutului de 
științe pedagogice,

a vorbit despre 
„Sensul inovator și 
prospectiv al cerce
tării invățămintu- 
lui superior". Du
pă amiază, simpo
zionul s-a desfășu
rat în cadrul a pa- 
tru secții de specia^' . 
litate.

Lucrările simpo
zionului continuă.

A.VASILESCU

• • • © • • • • © •
(Urmare din pag. I)

drumul de altădată al lui Alexandru, al lui 
Ștefan, al lui Petru... Mai ales al lui Petru 
Rareș...

II.

ăria-Ta, în Piatra îndrăgită de tătîne- 
tău, înzestrată de el cu altare și zi
diri pe măsura gloriei sale, mă aflu 

întors cu fața spre una dintre cele mai 
strimte porți ale Moldovei, prin care puțini 
dintre cei pe care ni-i mai amintim au iz
butit să treacă și să încalce hotarele Țării 
Tale și a strămoșilor tăi. și harta pe care o 
am deschis pe genunchi, în ceasul acesta 
tulbure de dimineață, mă ajută prea puțin 
în a-ți reface drumul și temerile și speran
țele cu care, în tulburele an 7047, cînd au 
venit asupra ta „Suleiman împăratul tur- 
cescu cu toată puterea sa și muntenii cu 
domnu său și sultanul cu tătarii dimpreu
nă și Tarnovschii hatmanul cu oastea le- 
șească", grăbeai spre Ciceu. Pentru că 
hărțile noastre, Măria-Ta, de vreme ce 
ne-am dezvățat să hălăduim după 
soare și cită vreme cu tărie se ridică 
asupra noastră aceste fumuri și lumini mai 
noi care ne fură ochii și mintea, fac tot cam 
atitea parale cit cronograful grecesc pe 
care, între noi fie vorba, nu l-ai înțeles ni

ciodată și, orice s-ar spune, mult mai puțin 
decît o călăuză din Straja, înălțată in șa, 
fără pinteni și- frîie, și deprinsă să dibuie că
rările muntelui după vînturile care-i înfiorau 
cușma, Și dacă vrai să știi, aici, lingă Piatra, 
unde Țara de Sus se cumpănea cu Țara de 
Jos, susul și josul nu mai au. nici o noimă, 
pentru că, vezi Doamne, noi judecăm astăzi 
întinderea pămîntului nici măcar după su
netul lui sub copite de cal, ci după puterea 
lui de a ține pe umeri zidirile în ctitorirea 
cărora ne-am învrednicit să purcedem, și 
mai puțin după culoarea cîmpurilor lui Și 
iată, Doamne, că acel drum al tău de 

spaimă, ureînd dintre dealurile cu care Dom
nul cel de deasupra ta a învrednicit Mol
dova, se pierde dincolo de Piatra, în munți, 
ca un fum, și cine își va mai aminti de 
tine, să ridice nările în fumul acesta și să 
înțeleagă ceva din goana ta de atunci, cînd . 
totiil și toate se mistuiau dincolo de umerii 
tăi pe care nu vreau să-i știu altfel decît 
largi. înfrigurați și ușor aburiți de mî- 

nie, așa cum îi șade bine unui băr
bat. Căci, chibzuind, de înțelegerea a- 
ceasta s-ar putea sprijini și o altă în
țelegere, aceea a limanului care, în 
privința Măriei-Tale, s-a aflat mai mult în 
urma-ți și mai puțin înainte, de unde și dru

mul tău de atunci vădește o noimă, cu atît 
mai mult cu cît a fost un drum mai altfel 
decît oricare altul, cu durere de descris și cu 
o și mai mare durere de limpezit în toate 
bucățile din care i s-au alcătuit făptura. 
Pentru că drumul, Măria Ta, cum singur ai 
aflat, iaste și el o făptură...

III.

« dobuzele care, din sfert în sfert de
Zi ceas, părăsesc Piatra, calcă drumul 

de altădată al lui Petru Rareș numai 
pînă la Vaduri. Altele, cele mai rare, pă
trund pînă la Vatra Dornei, pînă la Toplița 
sau pînă la Bicazul Ardelean, oprindu-se în 
munți sau depășindu-i, prin încordarea su
premă a motoarelor cu care le-am înzes
trat De o parte și de alta a șoselei, satele 
se înșiră cochete, multicolore, luminoase, 
integrîndu-se în peisaj și, totodată, sărind 
din peisaj, oferinau-se fiecare privirilor prin.

k ITINER AR
DE ȘiMBÂTĂ jÂ VOIEVODAL

tot ceea ce timpul nostru a investit mai no
bil în ele: demnitate, încredere în puterea 
locului de a germina, risipă de bunăstare 
— toate ale oamenilor. In dreapta — coas
tele domoale care, dincolo de marginea în 
care se sprijină vederea, devin munți, iar în 
dreapta — Bistrița zăgăzuită, gîtuită din loc 
în loc de baraje, risipindu-se în lacuri în
tinse, ca Bîtca Doamnei, Vaduri sau Pîngă- 
rați, și readunîndu-și apoi apele în noua ei 
matcă. Și știu că, mai devreme sau mai tîr
ziu, înainte, privirile mi se vor sprijini — 
pentru a cita oară ? — de trupul imens al 
barajului hidrocentralei de la Bicaz, de 
oglinda de apă care apasă pe umerii lui din 
beton monolit și, încă o dată, încerc să în- 
tîrzii ivirea acestei clipe. Ca și cum ctito
riile mai noi ar fi vechi de cînd lumea, ca 
și cum cele cu adevărat vechi abia s-ar dori 
tălmăcite și sculate din praful și umbra în 
care se învăluie. (Jăci știm, într-adevăr, mai 
multe despre cele care sînt și care se pre-

se ivească și mai puținegătesc să„ . . . despre
cele pare au fost, așa se dezvăluie a fi firea 
aceasta a noastră, și încă nu cred să între
zăresc vreo impietate în faptul de a mă 
răsuci, cît de cit, din această fire întoarsă

IV.

M ăria-Ta, că ai purces la drumul cel din 
urmă al primei tale domnii din Țara 
de Sus, prea bine ști.m toți, și dacă 

vei mai purcede vreodată să nu încerci a 
recunoaște locurile, pentru că locurile de 
astăzi, atîta de cît le-am învălmășit în cău
tarea puterii noastre de acum, mint cu un 
sîrg mai sporit decît locurile de odinioară, 
aproape de la o zi care trece la alta, și Piatra 
s-ar putea să nu mai fie chiar așa cum 
știai, și tu ca și tătîne-tău, că este Piatra, 
și s-ar putea^ă te rătăcești, spre neputința 
și dezamăgirea noastră, a celor de azi. în- 
călecat-ai, astfel, Doamne, pe pragul închi

nat heatîmării acestui neam al porților Su
cevei, înconjurat din toate părțile de acei pe 
care-i socoteai ai tăi pînă în măduva oase
lor și care, ca să te înșele mai mult și cu 
aleasă iscusință, ți-au potrivit și scările la 
vîrful cel împrăfuit al cizmelor și n-ai știut 
atunci și nici n-ai bănuit măcar că în urma 
ta Suceava nu va mai fi Suceava, ci o ce
tate ca oricare alta, umplută pînă la cres
tele zidurilor sale cu lemnul uscat al trădării, 
în care flacăra neistovită a vicleniei celor 
care te-au vîndut, a boierilor tăi preacinstiți, 
va aprinde un foc fără seamăn.

V.

Pe stingă șoselei care urcă spre Bicaz 
mănăstirile se țin lanț: Bistrița, Bi- 
sericani, Pîngărați și cea care a fost, 

cindva, pînă în clipa în care s-a împlinit 
ceea ce oamenii de aici numesc marea din
tre munți, Buhalnița. La Pîngărați, în ime

diata apropiere a centralei ele^rice de la 
Stejaru a hidrocentralei de la Bicaz, împre
ună cu tînărul hidrolog Virgil Apopei, cer
cetător al Sta(iunii de cercetări biologice, 
geologice și geografice „Stejarul" străbat 
încăperile fostului palat al lui Alexandru 
Lăpușneanu, vizitez laboratoare înzestrate 
cu cea mai modernă aparatură de investi
gație științifică, privesc îndelung zidurile 
înnegrite de timp ale celor două biserici 

înălțate ca nelumea, una peste cealălaltă, 
admit penajul unor păsări capturate in 
împrejurimi, dintre care unele zboară dea
supra acestor locuri abia de cîțiva ani, ve
nind tocmai din nord, din Scandinavia, as
cult cuvintele ihtiologilor care-mi vorbesc cu 
competență despre perspectivele piscicole 
ale lacurilor care se întind de-a lungul văii 
rectificate a Bistriței și, din nou, îmi plimb 
privirile peste muchiile sobre din piatră din 
care se încheagă ctitoria celui care și-a 
spintecat boierii cu același singe rece cu 

care ar fi spintecat un păstrăv pescuit în 
apele riului despre care cel mai mare istoric 
al acestui neam a spus că „nu fuge, nu se 
strecoară, nu curge, ci plutește regal supt 
straja munților". Cum aș putea scrie — mă 
întreb — despre această ciudată întîlnire 
între ceea ce s-a născut astăzi și ceea ce 
durează de cîteva secole, despre aceste rea
lități care nu numai că încap nestingherite 
una în alta, dar nici măcar nu pot fi alătu
rate încă în același gînd și îmi spun că 
viața de astăzi, așa cum mi se dezvăluie ea, 
a acestui ținut cere o înțelegere superioară 
și, dacă se poate, rînduri care să nu stîr- 
nească ilaritate avansînd comparații gău
noase și seci. Același portar care mi-a veri
ficat legitimația și m-a introdus în biroul 
directorului Stațiunii de cercetări „Stejarul" 
mi-a oferit și cheia bisericii fostei mănăstiri 
Pîngărați. Același Virgil Apopei care mi-a 
explicat detaliat, tendințele proceselor de 
eroziune și sedimentare ale văii Bistriței, in 

aval de lacul de acumulare de la Izvorul 
Muntelui-Bicaz, mă inițiază și in istoria lă
cașului prin ctitorirea căruia sumbrul Ale
xandru Lăpușneanu spera să-și răscumpere 
odihna de dincolo de moarte. Ce se poate 
spune în plus despre această tulburătoare 
întrepătrundere de planuri istorice decît că 
un timp se trage în mod necesar din altul, 
că faptele oamenilor, toate, se împlinesc la 

mai devreme sau 
de fapte sau ală- 
mai au nici o va-

vremea lor și niciodată 
mai tîrziu și că dincolo 
turi de ele cuvintele nu 
loare ?..

VI.

ft i cu durere mă străduiesc a scrie, 
Măria Ta, că drumul turcului avea o 

» noimă mai limpede decît al tău, de 
vreme ce atît de repede ți-a fost căzut în 
spate. Vineri, în a 12-a zi a lunii august, 
sau Rubiiil evvel, cum îi spune el, în anul,

tot după numărătoarea păgînildr, 945, „ex
pediția prea slăvitului padișah Soliman cu 
oștile sale norocoase și victorioase pentru 
cucerirea Moldovei", după cum ne încre
dințează ruzname-ul scos la iveală de ni- 
șangiul Ahmed Feridun Ruksanzade, deja 
poposea la Balcik, iar tu, Doamne, poate 
nici nu te gîndeai să purcezi pe calea Ci- 
ceului. în a 6-a zi a lunii următoare Rubiiil 
abîr, păgînii, trecînd Prutul, își ridicaseră 

corturile de popas la Fălciu și poate că abia 
în ziua aceea te-ai încumetat să pleci, dar 
era prea tîrziu, Măria-Ta, căci, de atunci 
înainte, numai norocul și locul și istețimea 
la te mai puteau scoate la o margine din 
care încă să mai vezi lumina înaltă a acestui 
soare cald. Și dacă te-ai hotărît să pleci 
atunci, cînd oastea lui Soliman cel Mare, 
pregătindu-se să cuprindă Suceava, „au 
înaintat pînă în șesul tîrgului Iași, unde a 
venit Sahib-Chirai cu 100 000 de tătari", 
mărturie așezînd Rustem-Pașa, fratele ma-

relui kapudan Sinan-Pașa, a fost norocul ; 
și dacă Iahiapașăoglu Mehmed-bei, trimis 
pe urmele tale, n-a știut să-ți taie calea și 
să te prinză, a fost locul ; si dacă la mănăs
tirea Bistrița, unde, după spusele aceluia ce 
a fost Macarie, episcop de Roman, Măria-Ta 
„fugind înspăimîntat, cu toată graba, tre
cînd pe la spatele turcilor, a fost primit 
fără împotrivire, către seară" și ca să scapi 
ai aruncat în urmă-ți galbeni, ca să le dai 
de treabă, a fost înțelepciunea Ta, Doamne. 
Pentru că cine scapă din Bistrița dă peste 
Straja, și peste cei din Straja n-a trecut ni
meni, niciodată, pentru că de aceea e hra
mul sațului al sfintei sulițe și al multcinsti- 
tului arc încordat în săgeată, să apere Curtea 
din Piatra, și dacă nici curtea aceea, atunci 
ce altceva s-ar mai putea apăra. Și dus ai 
fost, Măria-Ta, parcă pentru a te mai în
toarce, altfel decît ai plecat, prin poarta din 
dos a mănăstirii Bistrița, peste apa care 
curge sub zidurile ei, deasupra piciorului 
lui Vodă, prin stîna în care ți s-a dăruit 
uri cal, și pînă lîngă Piatra Teiului, la poa
lele Muntelului lui Petru, al tău adică, de 
unde ți se pierde urma. Dar ai ajuns la 
Ciceu și din ctitoria celui ce a îndrăznit 
ce n-ai îndrăznit, să-i taie pe vicleni în
tocmai ca pe dobitoace, îți mai privesc o 
dată drumul, înainte de a coborî în valea 
prin care ai trecut cu gîndul la întoarcerea 
care nu a întîrziat.

VII.

t-acum este seară și luminile din valea ! I din ce în ce mai îngustă a Bistriței 
se aprind pe rînd, hrănindu-se parcă 

din bezna care ne înconjoară și, totodată, 
sfidînd fără milă această beznă. Centrala 
electrică de la Bicaz, asemenea unui salon in 
care se consumă un carnaval fără sfirșit, ră- 
mîne în dreapta, sub muntele prin inima că
ruia un lung tunel de aducțiune îi furni
zează apa. Apoi intrăm în Straja și, dincolo 
de Straja —* alte sate, alte izvoare de lu
mină, împlinindu-și culmea în marele ba
raj de la Bicaz, care, încă o vreme, pînă 
cînd alte ctitorii contemporane îi vor in
fringe justificata trufie, va rămîne una din
tre cele mai importante surse de energie 
hidroelectrică ale țării. Drumului acestuia, 
pînă pe cheiurile porturilor care s-au ivit 
pe țărmurile mării dintre munți, îi este dat 
să ilustreze, cu o superbă elocvență, am
ploarea drumului nostru către progres și 
prosperitate și nu întîmplător fîșiile lui din 
asfalt încalecă drumurile de odinioară, că
rările din vechime, locurile prin Care s-au 
perindat voievozii, întru cinstei și gloria 
acestui popor.
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„DORIM SUCCES, DAR
NU CU ORICE PREȚ“

în ultima parte a anchetei, l-am solicitat pe tînăr să gîndească asupra sa, devansînd prezentul 
care-i situează în sfera proiectelor, plasîndu-l în momentul împlinirilor. N-a fost pur și simplu o 
invitație la fantezie, vroiam să-l vedem cum se vede el, cel de după 18 ani, și am întrebat.

r-..... :
ihtatajtall țtfln 

- exista s „avefl: suc- 
s*s fa r '

L—~~—
Răspunsurile la această între

bare neputînd fi delimitate pe 
categorii (doar 12 subiecți n-au 
răspuns, ceea ce reprezintă 6 la 
sută), trecem direct la citarea ci- 
torva opinii:

• A deveni ceea ce dorești și 
a avea satisfacția utilității în so
cietatea din care faci parte. A-ți 
îndeplini, dacă nu toate, măcar 
o parte din năzuințe. A-ți înde
plini, poate, idealul. (C.S. Bra
șov)

• înseamnă a face ceva în fo
losul omenirii. Ceva care ți-ai 
da dreptul, la sfîrșitul vieții, să 
ai certitudinea că lași în urmă ce
va trainic, care să servească și 
viitorul. (V.F. Brașov)

• Să fii un om care reușești 
în toate, care îți realizezi idealul 
pe deplin. Un om pe care-l apre
ciază toți Un om care a reușit în 
munca lui și și-a făcut viața, așa 
cum și-a dorit-o. (C.M. București)

• A avea succes înseamnă a 
avoa noroc. (P. F. București)

,• A fi omul potrivit la locul 
pr jvit și a-ți găsi marea iubire. 
(UÎM. București)

• A reuși să atingi cu mîna, 
rînd pe rînd, toate proiectele pe 
care ți le-ai făcut. Desfid suc
cesul, în viață al acelora care au 
privirr umile și mers slugarnic. 
(N.M. București)

• A obține ceea ce dorești. 
(N.F. București)

•întrebarea conține o eroare 
în termenii formulați deoarece te 
ispitește să orezi că în dobîndirea 
looului în societate, în viață, ai 
intra elemente de hazard, ca și 
cum te-ai aștepta să-ți iasă pri
mul loz la loterie. Răspunzînd to
tuși la întrebare : prin succes în
țeleg valorificarea oumpănită și 
obiectivă a calităților reale ale 
personalității umane. (R.E. Bra
șov)

• înțeleg prin „a avea succes 
în viață", a te realiza pe deplin 
ca om în cadrul societății, a fi 
un om indispensabil acesteia. Es
te foarte greu deoarece aproapș 
nimeni nu este de neînlocuit 
(H.S. București)

• A te realiza în așa fel, îneît 
conștiința ta să fie mulțumită și 
curată. Dacă ai conștiință I Dacă 
nu, totul înseamnă căpătuială și 
nu suocex. (P.O. Brașov)

* ★
Frapant, sau mai degrabă 

explicabil, mijloacele afirmării 
și obținerii succesului în viață 
apar, în răspunsuri, înnobilate 
de o mare demnitate. Se vor 
savanți, cercetători, profesio
niști desăvîrșiți, deținînd func
ții de conducere și nu ignoră 
nici condițiile materiale pe ca- 
.'2.. le-ar aduce după sine o 
asemenea poziție in societate.

Vor să strălucească, să fie 
vîrfuri. E un fapt pozitiv, sti
mulator, pentru că antrenează 
după sine și alte virtuți — am
biția, perseverența, tendința 
de autodepășire. Dar, cum știu

că nu toți oamenii pot fi vîr- 
furi, își fac un act de conști
ință din a „servi temeinic ba
za".

Nu e nimic de reproșat în 
faptul că toți își doresc suc
cesul în viață. E un prim pas 
spre dobîndirea succesului și 
dovedește ignorarea totală a 
variantei traiului șters, medio
cru, lipsit de strălucire. Pe ici, 
pe colo, descoperim semnul 
egal intre succes și noroc. Dar 
nota dominantă vizează reali
zarea lor plenară incit, „să la
se în urmă ceva trainic care să 
servească și viitorului".

Răspunsuri In cifre 
absolute

In pro
cente

— Da 142 71»/,
— Nu 2 l°/o
— N-au răspuns 56 28o/o

DA

-

• Nu pot să definesc exact 
această noțiune. Cred că a-ți ră
mîne credincios ție însuți este vo
ința de a ajunge la o țintă pro
pusă, chiar dacă drumul este 
greu Cred că e necesar să men
ții drumul drept, indiferent de 
obstacole, să-ți recunoști greșe
lile și să le repari. (M. K. Bra
șov)

• Înseamnă a respecta cîteva

A z

Prețul pe care
nu l-ar plăti în cifre absolute In procente

— Cinstea 35 16,5»/o
— Viața însăși 24 I20/0
— Demnitatea de om 18 9%
— Onoarea 8 4o/o
— Trădarea de țară 17 8,5o/o
— Trădarea idealului 15 7,5o/o
— Parvenitism 4 2»/o
— Trădarea încrederii și a dragostei

celor din jur 4 2»/o
— Renunțarea la principii • 7 3,5o/o
— Cumpărarea succesului 4 2o/o
— Autotrădare 4 2»/o
-- Fericirea 3 l,5o/o
— Omenia 5 2,5o/o
— Umilința 6 3o/o
— Servilism 1 0,5o/o
— Răzbunarea 1 0,5o/o
— Lașitatea 1 0,5o/o
— N-au înțeles 5 2,5o/o
— Nu s-au gindit 11 5,5o/o
— N-au răspuns 29 14,5o/o

Repetăm, tinerii își afirmă 
dorința de a avea succes. Am 
aflat-o din răspunsurile la în
trebarea precedentă. Revenirea 
Ia ideea de „succes în viață" ne 
ajută să urmărim nu numai 
un mod de gîndire ci și trăsă
turi de caracter care se stabi
lizează la vîrsta aceasta. Su
biecții noștri nu sînt dispuși 
să plătească pentru succes pre
țul abdicării de la condiția de 
om al societății noastre. N-ar 
plăti succesul cu cinstea, tră
darea de țară, demnitatea de 
om, onoarea, trădarea idealu
lui. Un comentariu în plus ar 
fi de prisos.

ui»

VII. Ce îrrțefegețî prin 
«fprata rămîne 

> ÎRMi r 
Credeți că esta nccesir

....... .. ......................................

CONTRAPUNCT
„CEA MAI HARNICA
Șl PRICEPUTA CRES

cios“ în cazul concret pe care-l 
reprezentați do.

2). Dacă răspunsul dv. este ne
gativ, justificați-vă opinia.

reguli de conduită pe care ți le-ai 
propus de la primii pași în viață, 
înseamnă credința în maturitatea 
tinereții tale, respect pentru „tre
cutul" tău pentru a nu-ți trăda 
viitorul. (N.M. București)

• Odată ce ți-ai ales un ideal 
în viață, ar însemna să fii laș 
dacă nu ți l-ai respecta. Cum 
poți fi om credincios cauzei po
porului dacă nu-ți ești, în primul 
rînd, credincios ție însuți ? (H.T. 
București)

• A-ți rămîne credincios ție 
însuți, înseamnă a rămîne același 
în orice împrejurare — favora
bilă sau nefavorabilă. A fi ere-

in viața de organizație
(Urmare din pag. I)
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dincios idealului, înseamnă 
principala trăsătură a caracterului 
să fie virtutea. E greu pentru 
oameni ? (H.S. București)

NU
• Nu consider că trebuie ur

mat acest principiu deoarece 
proiectele pe care le ai se pot 
schimba pe parcurs. (S.E. Bucu
rești)

• Mi se pare nedialectic dic
tonul. Situațiile se schimbă, omul 
se schimbă. Or, trebuie să știi să 
te adaptezi situațiilor. (D. 1. 
București).

"A \
Subiecții noștri au acuzat di

ficultățile întrebării și poate 
de aceea unii au definit greu 
noțiunea iar alții, în proporție 
de 28 la sută, au ezitat să răs
pundă. Și totuși, introspecția 
i-a determinat pe mulți dintre 
ei să nu lase fără răspuns o 
întrebare de o asemenea fac
tură. Au gindit, intuind sensu
rile expresiei, și au răspuns. 
Nu se consideră încă pameni 
împliniți, totuși, doresc să-și 
rămînă credincioși lor. Poate 
că cea mai exactă concretizare 
a principiului „a-ți rămîne cre
dincios ție însuți", evident pen
tru această vîrstă, îi aparține 
lui N. M. din Brașov: „în
seamnă credința în maturita
tea tinereții taie, respect pen
tru „trecutul" tău, pentru „a 
nu-ți trăda viitorul". Tradus în 
limbajul celor 71 la sută care 
au răspuns afirmativ, înseam-

elaborarea unor măsuri con- 
A crete care să influențeze elimi- 

narea acestor deficiențe, elimi
narea rămînerllor în urmă așa 

• îacet pînă la sfîrșitul anului
flecare întreprindere să-și rea
lizeze planul.

e— După cum știți despre o 
serie de experiențe în acest sens 
a relatat și brigada noastră în 
articolele sale. Posibilități există 
deci.

— Șl mai pot fi alăturate 
multe altele. Sînt numeroase 
organizațiile U.T.C. din țară 
care au întreprins măsuri con- 

• crete. Aș putea să vă dau 
exemple în județul Sibiu, în 
municipiul București, în jude
țul Arad. Ba Uzinele de vagoa- 

• ne Arad, de exemplu, s-au în
ființat colective pe planul mu
nicipiului din care fao parte și 
activiști ai U.T.C. și care con
trolează în permanență modul 
în oare se desfășoară procesul 

_ de producție, modul cum tine- 
9 rii foloseso timpul de lucru. 

Acest ajutor diferențiat, în ra
port cu problemele pe care le 

9 ridică activitatea fiecărei în- 
w treprinderl se evidențiază oa 

hotărîtor, el concretizîndu-se 
A în foarte multe forme și ac- 
“ țiuni în fiecare loo de muncă. 

E bine să folosim aceste exem
ple pentru a invita organele, 
organizațiile noastre la a pros
pecta mai bine propriile posi
bilități, pe planul ideilor, ori-

tea practică *1 în general mun
ca, ți, evident controlul asupra 
modului în care se aplică. A 
fost un capitol deficitar pe a- 
ceastă linie că nu s-a trecut 
într-un mod organizat la clari
ficarea problemelor din plena
ră la nivelul județelor, munici
piilor, orașelor, de instruire a 
acestora și atunci sigur că 
multe lucruri nu au ajuns con
cret la nivelul organizațiilor și 
tinerilor unde, de altfel, se 
hotărăște soarta acestor mă
suri.

— Există o prevedere în planul 
de măsuri care angajează răspun
derea tuturor organizațiilor U.T.C. 
pentru a aduce o contribuția ac
tivă la realizarea integrală a pla
nului în acest an, odată cu crea
rea condițiilor desfășurării norma
le a activității productive în anul 
viitor încă de la începutul său.

— Realizările din anul curent 
sînt baza pentru continuarea 
acestei acțiuni. Sigur să sînt 
multe probleme care intervin 
și pe care trebuie să le aibă în 
vedere și organizațiile noastre 
de U.T.C., ele au datoria să 
pornească de la cunoașterea 
sarcinilor pentru noul an. S-au 
desfășurat, după cum se știe, 
dezbaterile cifrelor de plan 
pe anul care urmează. Aceste 
dezbateri au peirmis organelor 
U.T.C. de a cunoaște aceste 
sarcini. In foarte multe locuri, 
în multe adunări ale țalariați- 
lor vreau să spun, șl U.T.C-ul 
a avut o poziție activă în sen-

conomioe tn ansamblul de mijloa
ce subordonate scopului de care 
discutăm acum — ridicarea con
tinuă a pregătirii profesionale. 
Cum vor derula lucrurile pe acea
stă direcție P

— Propaganda tehnico-eco- 
nomică, propaganda profesio
nală de fapt, dacă nu va fi 
bine condusă noi nu vom face 
decît sporadic niște lucruri, 
fără a putea culege însă rezul
tatele așteptate. Adevărat, nu 
noi sîntem principalii factori 
care să declanșăm acțiunile. 
Sînt instituții, însăși conduce
rile întreprinderilor, ale mi
nisterelor, care au atribuții foar
te precise. Ceea ce am dori să 
concentrăm eforturile tuturor 
factorilor, ale organizațiilor 
U.T.C., cunoscînd preocupările 
tinerilor, cunoscînd o serie de 
probleme care îi interesează, 
pe care le solicită, acoperind 
diversele domenii ale recepti
vității lor. Propaganda tehnică 
șl economică o vom desfășura 
în două direcții. în primul rînd 
cu tinerii care sînt calificați 
într-o profesie sau alta și prin 
urmare au deja un bagaj de 
cunoștințe, sînt pregătiți și lu
crează într-un domeniu econo
mic anume. Evident că stntem 
preocupați de a mijloci accesul 
la cartea tehnică — domeniu 
în care există deja o bună ex
periență (concursul „Cartea 
tehnică și producția"), de a 
obișnui pe tineri să apeleze la 
mijloacele de informare la în-

nă realizarea idealurilor, ne- 9 
abdicarea de Ia principiile co
muniste, comuniunea perfectă 
cu vremurile pe care le tră- 9 
iești, in interesul țării și al po
porului tău.

* ®
In final, tabloul care ni se 

înfățișează din contextul răs- — 
punsurilor la chestionare ne dă 9 
coordonatele etice pe care se 
situează generația de 18 ani, A 
precum și punctele sale vulne- ™ 
rabile — la proporțiile în care 
apar din procentele dobîndite. a 
Am spus „generația", deși a- “ 
vem în vedere eșantionul in
vestigat. Cum spuneam insă la A 
început, am ridicat răspunsu- ” 
rile primite Ia valoarea unor 
caracteristici făcind parte din 9 
portretul unei generații.

Departe de a fi o simplă con- 
statare, sinteza obținută chea- 9 
mă după sine acțiunea. Din 
partea școlii și a organizației 
U.T.C. Acțiune în sensul sedi
mentării unui mod de a gîndi, 
cu seriozitate și responsabili
tate ; acțiune în sensul de a a- 
sigura ca acest mod de gîndi
re să devină propriu ""fiecărui 
membru al generației tinere ; 
acțiune pentru a face din con
vingerile etice o coloană ver
tebrală solidă, în stare să sus
țină fapte de o mare frumu
sețe.

Anchetă realizată de
LUCREȚIA LUSTIG și 
MARIETA VIDRAȘCU

SPRIJIN ACTIV
ÎNDEPLINIRII

PLANULUI ECONOMIC
entîndu-le în spațiul produc
ției.

— Plenara a acordat un spațiu 
larg sarcinilor organizațiilor 
U.T.C. de pe șantiere. Cum cre
deți că trebuie acționat concret 
la acest capitol ?

— Pe plan central noi am 
avut deja o discuție la Minis-

demînă. Neapărat, problema 
comportă diferențieri, în ra
port de pregătirea fiecăruia, 
într-w» fel pentru muncitori, 
altfel pentru ingineri. Preconi
zăm de asemenea extinderea 
cluburilor tehnice.

— Să ne oprim asupra acestei 
forme.

— Precizez din oapul locului 
că, așa cum gîndim noi, clu
bul tinerilor ingineri și tehni
cieni nu înseamnă o clădire 
s^u o încăpere ci e cadrul pe 
care organizația U.T.C. îl ofe
ră acestor tineri de a-și des
fășura activitatea, să organize
ze sesiuni științifice, să se pre
zinte referate legate de pro
ducție, eficiența după o peri
oadă oarecare. Aceste cluburi 
oferă- posibilitatea ca aici ti
nerii să-și perfecționeze cunoș
tințele — nu atît de solide din 
păcate la . mulți tineri — de 
limbi
se, pot. organiza la nivelul în
treprinderilor și al orașelor, de
pinde de numărul tinerilor in
gineri, al specialiștilor.

Al doilea aspect : să ne adre
săm acelor tineri care nu sînt 
încadrați încă, să participăm 
așadar la acțiunile destinate 
orientării lor profesionale. Nu 
întîmplător, este stabilită în 
planul de măsuri al plenarei 
această prevedere a contactului 
direct dintre întreprindere și 
școală. Sigur, aici intervine și 
școala și familia dar indiscuta
bil și organizația U.T.C. poate 
și trebuie să intervină. Organi
zația U-T.C. în perimetrul pro
pagandei tehnice va trebui să 
acționeze în rîndul celor care 
sînt . necuprinși în sfera pro
ducției, al celor ce sînt pe băn
cile școlii și mai ales pentru 
orientarea lor spre meseriile 
direct productive. Este un do
meniu foarte vast în care pu
tem acționa.

— Înțelegem că, în conceperea 
și urmărirea sarcinilor ce revin 
organizațiilor U.T.C. în domeniul 
muncii cu tineretul din economie 
un rol deosebit revin secțiilor de 
specialitate nou create în cadrul 
comitetelor județene ale U.T.C.

— Cîteva cuvinte doar legat 
de această chestiune. Evident 
că tot organul județean muni
cipal al U.T.C. va fi cel care va 
conduce activitatea și în ce 
privește problemele tineretu
lui din economie. Dar crearea 
acestor secții pentru proble
mele tineretului din economie 
are. o importanță deosebită din 
mai- multe considerente. Sec
ția, în cadrul structurii apara
tului nostru, al județului este 
un instrument prin care bi
roul județean acționează în a- 
ceste probleme specifice ale ac
tivității tineretului din eco
nomie sau mai bine-zis secția 
este chemată să sprijine prac
tic biroul județean în rezolva
rea problemelor specifice pe 
care le ridică activitatea comi
tetelor U.T.C. din întreprin
dere, este creierul, centrul de 
concepție, de elaborare, de ac
țiune specializată în acest do
meniu.

—• Așteptăm cu nerăbdare să 
urmărim la lucru aceste organis
me și, firește, vom relata aspecte 
din munca dar mai ales roadele 
muncii lor în complexul obiectiv 
care-l reprezintă educația prin 
muncă și pentru muncă a tinere
tului.

— Știți foarte bine că ple
nara noastră a avut loc la scurt 
timp după Congresul al X-lea 
al partidului. Programul econo
mic stabilit de Congresul al 
X-lea, programul dezvoltării 
multilaterale a țării, deschide 
luminoase, perspective de afir
mare a tinerei generații. Este 
un drum deloc ușor, care 
pentru a fi parcurs solicită 
multă muncă, dăruire, abnega
ție și, de ce n-am spune-o, chiar 
sacrificii. La plenară s-a subli
niat acest lucru și în telegrama 
adresată conducerii partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, s-a precizat că tine
retul în acest program vede 
propriul Iui program și va mi
lita cu dăruire și elan, cu ho- 
tărîrea de a munci fără preget 
pentru îndeplinirea lui.

sul că a ridicat o serie de as-- 
pecte legate de planul de pro
ducție. Cunoașterea concretă 
a sarcinilor economice care 
stau în fața • întreprinderilor 
industriale le-a dat posibilitate 
organizațiilor U.T.C. de a sta
bili direcțiile în care va tre
bui să acționeze și să-și orien
teze activitatea în anul care 
urmează. Imediat, la începutul 
anului viitor este necesar ca 
organizațiile noastre de U.T.C. 
să desfășoare acțiuni astfel ca 
fiecare tînăr să cunoască sar
cinile de producție la locul de 
muncă unde lucrează. In acest 
scop, la începutul anului viitor 
se vor desfășura adunările ute- 
ciștilor și ale grupelor U.T.C. 
unde vor fi invitați maiștri, 
șefi de secții, conducătorii 
locurilor de producție care să 
prezinte tinerilor sarcinile eco
nomice, care să direcționeze, să 
ridice probleme în care organi
zațiile U.T.C. pot să-și aducă 
contribuția corespunzătoare.

— Să ne oprim asupra unuia 
din punctele de intervenție cel 
mai intens solicitat.

— Este neindicat să facem 
diferențieri, problemele solici- 
tînd egal atenția și preocuparea 
organizațiilor U.T.C. Dar pen
tru că v-ați exprimat această 
dorință m-aș opri la unele 
din aceste obiective ale activi
tății organizațiilor noastre și 
care va fi urmărit cu multă 
exigență pe lîngă celelalte o- 
biective — participarea în pro
ducție, întărirea disciplinei, 
calificarea profesională — și 
anume acela al economisirii 
materialelor, a materiilor pri
me și în primul rînd a meta
lului.

— Cîteva 
direcții...

— Sigur i 
preocupare 
tă. Mai ales _
cătoare și prelucrătoare de 
metal unde se va desfășura și 
se va generaliza acțiunea 
U.T.C. de economisire vor fi 
atrași nu numai tinerii ce lu
crează direct cu metalul ci 
chiar și tineri ingineri, pro- 
iectanți care lucrează la ela
borarea proiectelor din unită
țile producătoare de metal. O 
cale de economisire a metalu
lui o reprezintă, de exemplu,

1 organizarea acelor dezbateri și 
consfătuiri pe flux tehnologic 
oum ar fi între unitățile de 
prelucrare la cald și cele de 
prelucrare la rece. Această 
preocupare de economisire de 
materie primă trebuie să fie 
extinsă și în alte domenii în 
industria ușoară unde sînt po
sibilități și rezerve foarte 
mari de a economisi materia 
primă în general, în transpor
turi pentru folosirea rațională 
a carburanților și lubrifian- 
țilar.

Organizația U.T.C. are multi
ple posibilități de a influența, 
de a întreține acest spirit al 
economiei. Este după părerea 
mea un lucru extrem de im
portant.

— Ce apreciați dv., tovarășe 
secretar, că trebuie întreprins a- 
cum în domeniul calificării, al ri
dicării calificării profesionale ?

— A apărut de curînd Hotă- 
rîrea Consiliului de Miniștri 
legată de cursurile de califi
care. Este o chestiune pe care 
trebuie să n-o scăpăm din ve
dere. Fiecare organizație are 
datoria să cunoască această 
lege și, cunoscînd-o, să sprijine 
conducerea întreprinderii în 
aplicarea ei, acolo unde se or
ganizează asemenea cursuri să 
urmărească modul în care ti
nerii își însușesc cunoștințele 
ce le sînt predate, în cadrul 
cursurilor, să colaboreze la ela
borarea tematicilor, să contri
buie ca ele să fie legate de ac
tivitatea direct productivă. Un 
al doilea aspect este ca și ac
țiunile noastre proprii pe care 
le inițiem și organizăm, aceste 
acțiuni specifice să fie strîns 
legate de cursurile organizate 

.pe linie administrativă, să se 
integreze într-un sistem unitar.

— Este recunoscut rolul ce i se 
acordă propagandei tehnice — e-

terul Muncii. Ani căutat să 
aflăm care sînt obiectivele 
aflate în construcție, ce pro
bleme se ridică în activitatea 
productivă pe aceste șantiere. 
La fiecare minister economic 
ne-am interesat apoi întrebînd 
care sînt obiectivele pe care 
trebuie să le sprijinim noi în 
mod deosebit. FieCare comitet 
județean este în posesia acestei 
situații și în această perioadă 
deja s-a acționat în multe 
locuri pentru a asigura forța de 
muncă necesară Ia obiectivele 
respective, contribuind la nive
lul posibilităților noastre, la 
darea în funoțiune la termen 
a obiectivelor respective.

— Noi am urmărit în mod spe
cial această problemă pe cîteva 

• din șantierele pe care ne-am de
plasat. Concluziile sînt foarte di
ferențiate. In unele locuri impor- 

A tanța problemei a fost bine asi- 
milată iar rezultatele sînt vizibile. 
In alte părți însă...

— Din păcate, pe această 
linie a aplicării măsurilor ple
narei cunoaștem că deși a tre- 
out ceva timp, nu peste tot s-a 

9 acționat operativ. Nu mai pu- 
tem accepta aoum să vorbim 
despre ce se poate face. Tre- 

• buie acționat operativ și 
prompt- Aici nu mai e cazul să 
așteptăm. Adevărat, sînt și 
multe acțiuni care sînt de per
spectivă. Nu este vorba de 10 
zile, de o lună sau două. Dar 
sînt altele ce aparțin momen
tului. De aceea și eu m-am 
referit în mod special la ceea 
ce trebuie să ne preocupe la 

9 OTa actuală pe noi. Practlo 
acest plan de măsuri stabilit 
de plenară, fiecare punct din 
acest plan trebuie să constituie 
un plan separat de măsuri. 
Acest lucru dacă nu va fi în
țeles șl concretizat, totul riscă 
să rămînă la nivelul generalită
ților. Abia acum urmează par-

& străine. Aceste cluburi

1). Dacă răspunsul do. este 
afirmativ, după ce definiți no
țiunea, arătați cum se explică 
principiul „a-ți rămîne credin-

Tinerețe . Foto : EMIL COJOCARU

CAT O ARE DE PĂSĂRI"
La I.A.S. Avicola Crevedia 

s-a desfășurat faza finală pe 
județ a concursului „Cea mai 
harnică și pricepută crescătoa
re de păsări", organizat de 
Comitetul județean Ilfov al 
U.T.C. și Trustul zonal I.A.S. 
București. Finaliste — cîștigă- 
toarele fazei pe întreprindere. 
Opt concurente s-au prezentat 
în fața juriului. O discuție cu 
cîteva participante înainte de 
concurs.

„Am emoții..." — doar atît 
a putut să ne spună Angelica 
Stanciu de la I.A.S. Avicola 
Buftea. „Deși numai de doi ani 
sînt crescătoare de păsări sper 
să mă clasez pe un loc frun
taș" — ne declară colega pre
cedentei interlocutoare, Garo- 
fina Pavel. La o masă retrasă 
concurentele de la I.A.S. Avi
cola Mihăilești, discutau a- 
prins strict confidențial, pro
fesional, ceea ce ne-a făcut să 
nu le deranjăm. Am încercat 
să mai discutăm cu alte con
curente. Toate însă doreau ca 
înainte de concurs să fie cit 
mai puțin solicitate.

Desfășurarea concursului a 
relevat buna pregătire teore
tică și practică a concurente
lor. Departajarea s-a făcut cu 
greu, abia la ultimele între
bări. Locul I, Elena Popescu, 
locul II, Dumitra Voinescu — 
ambele de la I.A.S. Avicola 
Mihăilești, locul III, Garofina 
Pavel de la I.A.S. Buftea. O 
fată plînge. Este Angelica

Stanciu. A plecat handioapată 
de la prima întrebare, din 
cauza emoțiilor și s-a clasat 
abia pe locul IV. „La anul, 
dacă se mai organizează con
cursul, nici nu mă gîndesc să 
nu ocup primul loc" ne spune.

Cu greu am reușit să ne 
strecurăm printre cei ce o 
felicitau pe cîștigătoarea con
cursului, Elena Popescu. 
„Bineînțeles că mă bucur. A- 
cest premiu este o încununare 
a muncii mele de 7 ani. Dacă 
m-am pregătit în mod spe
cial ? Am citit multe cărți și 
reviste de specialitate. După 
cum se vede mi-a prins bine".

După concurs participanții 
și asistența au făcut o vizită la 
Fabrica de nutrețuri combina
te a I.A.S. Crevedia.

Am solicitat părerea despre 
concurs a tovarășului Ilie Le
pădat, prim-secretar al Comi
tetului județean Ilfov al 
U.T.C. „Acest concurs pe care 
sperăm ca într-un viitor apro
piat să-1 organizăm chiar de 
două ori pe an, gazde fiind 
prin rotație fiecare I.A.S. A- 
vicola, are oa scop stimularea 
îmbogățirii cunoștințelor teo
retice și practice, ridicarea ca
lificării fiecărei lucrătoare, 
creșterea producției de came 
și ouă. Locurile ocupate de 
concurenți în finală reflectă 
fidel rezultatele pe care le 
obțin în producție cele cinci 
I.A.S. Avicola din județ".

GHICA SASU

(Urmare din pag. I)

noastre de către constructori, ca 
întotdeauna în astfel de situații, 
îmbracă haina puțin onorantă a 
justificărilor, doar pe aici pe co
lo colorată în roz de angajamen
te de felul: vom face tot ceea ce 
depinde de noi pentru a depăși 
această situație critică, sau, vă 
asigurăm că la termenul scadent 
totul va fi gata. A prezenta și 
crede toate aceste frumoase vor
be fără a fi dublate de măsuri 
concrete de intervenții palpabile, 
acum, în momentul cînd condițiile 
de lucru se îngreunează, înseam
nă să fim numai entuziaști, lip
siți de măsura proporției, de o- 
biectivitate în aprecierea întregu
lui complex de factori. în zilele 
cu soare utilajele mai mult au 
stat decît au lucrat. Oamenii au 
tot așteptat semnalul declanșării 
pe un front larg a lucrării. Pînă 
la 20 noiembrie, de pildă, din 
fișele tehnice ale screperelor și 
buldozerelor rezultă că, acestea 
n-au funcționat decît cu jumăta
te din capacitate, iar statele de 
salariu stau mărturie afirmației că 
productivitatea celor aflați pe 
șantier a fost în toată această 
perioadă departe de ceea ce s-ar 
considera mulțumitor. Pînă cînd 
va dăinui această situație ?

Pe șantier lucrează aproximativ 
cincizeci de tineri, dar aceștia nu 
sînt încă constituiți într-o organi
zație. Lipsind acel catalizator al 
inițiativei, al acțiunilor profesio
nale organizatorice care este or
ganizația, adunarea generală, ca
pacitatea lor de intervenție pen
tru rezolvarea problemelor de 
producție este mult diminuată. Și 
cîte probleme nu se ridică pen-

tru tinerii de aici I Unii dintre 
ei participă pentru prima dată 
la executarea unui asemenea gen 
de lucrări — deci cursuri sau 
alte forme de pregătire profe
sională s-ar impune cu precă
dere. Alții, creează probleme 
ce privesc integrarea la efor
tul general — și, acțiunile e- 
ducative în rîndul lor ar avea 
tocmai efectul mortarului în a-

o mobilizare a tineretului pe mă
sura solicitării este mai mult de- 
cît binevenită.

Se înțelege că intrarea în pro
ducție a unui obiectiv economic 
pe măsura serelor de la Ișalnița 
va ridica probleme dintre cele 
mai complexe,asigurarea cadrelor 
bine pregătite fiind de departe 
cea mai importantă. Discuția a- 
vută cu tovarășul SANDU VA-

IN ACTIVITATEA
CONSTRUCTORULUI

samblarea solidă a zidăriei .Iată 
de ce îndreptăm către Comitetul 
județean Dolj al U.T.C. sugestia 
de a lua în discuție cu maximă 
urgență situația nefirească de pe 
șantierul serelor de Ia Ișalnița în 
vederea constituirii organizației 
U.T.C., a dirijării activității a- 
cesteia către problemele cheie 
ale producției. Șantierul este în 
formare, în pragul desfășurării 
largi a activității — începînd cu 
1 ianuarie 1970 este prevăzut ca 
în fiecare zi să se realizeze un 
volum de construcții-montaj va- 
lorind circa un milion lei — și

SILE, directorul complexului de 
sere, a lăsat să se întrevadă că 
ceva — ceva s-a făcut, dar, sub
liniem cu majuscule, PAȘII SINT 
TIMIZI. Cei 9 ingineri stagiari 
trimiși la specializare în unități 
similare, conform normelor în 
vigoare nu vor putea lua în pri
mire serele-fermă lipsindu-le anii 
de producție, iar alții încă n-au 
fost recrutați pentru specializare. 
De asemenea, nu s-a întreprins 
nici o măsură în vederea recru
tării și pregătirii muncitorilor ce 
vor lucra în seră. Și, vor fi ne
cesari nu mai puțin de 100 spe-

cialiști și aproape 2 000 de mun
citori 1 Cînd se va hotărî benefi
ciarul să dea curs rezolvării a- 
cestei probleme pe drept cuvînt 
considerate punctul nodal al suc
cesului ce se dorește obținut ? 
Întrucît cei mai mulți dintre vii
torii lucrători în seră vor fi re
crutați din locuitorii satelor din 
împrejurimi, iar încadrarea lor se 
va impune abia în a doua parte 
a anului 1970, sugerăm ideea 
pregătirii acestora în perioada 
iernii cînd nevoile producției în 
cooperativele agricole din care 
provin nu-i solicită, iar în cele 
două hectare de seră ale stațiunii 
experimentale din vecinătate se 
execută întregul complex de lu
crări a unui ciclu de producție. 
Procedîndu-se astfel c'îștigul va 
fl de ambele părți. Pentru aceas
ta se impune o muncă desfășu
rată cu răspundere puternic an
corată în perspectivă. Cuprinde
rea printre cei recrutați a unui 
mare număr de tineri, îndeosebi 
dintre absolvenții școlilor cu pro
fil agricol — astăzi ocupați în 
alte sectoare ale sferei producți
ei, se impune ca o soluție, cu in
fluență pozitivă asupra activită
ții viitoare în serele legumicole. 
În acest sens, conjugarea efortu
lui comitetului județean U.T.C. 
și al organizațiilor de tineret din 
satele aflate în apropierea com
plexului de sere Ia preocupările 
conducerii întreprinderii se im
pune ca una din sarcinile cele 
mai importante.

...La Ișalnița, acolo unde se va 
vorbi de existența unei veri veș
nice pe 214 hectare, deocamdată 
ne întîmpină... răceala construc
torului, unilateralitatea preocu
părilor beneficiarului. Pînă cînd ? -

posibilități, cîteva

că aici trebuie o 
foarte diferenția- 

; în unitățile produ-



mate-

IN EPOCA NOASTRĂ APAR Șl SE DEZVOLTĂ MEREU ȘTIINȚE NOI .
TV-

PRINTRE ACESTEA Șl CEA A FLUIDELOR POLIFAZATE

HIDRODINAMICA FLUIDE
LOR POLIFAZATE — o știin
ță modernă, care în ultimii 
ani, datorită varietății și efi
cacității practice a aplicații
lor sale, a căpătat o impor
tanță deosebită. Ne-am a- 
chescî prof. dr. ing. VECE- 
SLAV HARNAJ, de la Insti
tutul de petrol, gaze și geo
logie cu rugămintea de a 
ne prezenta stadiu! actual al 
dezvoltării acestei discipline 
(N. B. După cum se știe prof. 
Harnaj este și președintele 
unui alt organism internatio
nal — asociația crescătorilor 
de albine „Apimondia". Dar 
acesta este hobbyul său...).

tor discipline nor, proprii epocii 
noastre se înscrie domeniul 
„fluidelor polifazate". După cum 
se știe, celor trei stări de agre
gare — solidă lichidă și gazoasă 
din fizica clasică — li s-a adău-

fazate. aflate la ordinea zilei. De 
remarcat că fazele unui amestec 
nu sînt doar 3—4, (deci strict co- 
corespunzătoare stărilor de a- 
gregare), ci în număr mult mai 
mare. E suficient de arătat că

mestecurile polifazate, rezultă 
o serie de însușiri noi, impor
tante, folosite de pildă, în pro
cesul de separare hidrodinamjcă 
a fazelor utilizate în exploatarea 
metalelor rare.

LEGÂÎORâ O'fITRE
— Tovarășe profesor, recent ta 

Tokio, în cadrul celui de-al 
XIII-lea Congres Internațional 
de cercetări hidraulice, „fluidele 
polifazate" au constituit obiectul 
unor dezbateri speciale. V-am 
ruga să ne precizați semnificația 
acestei noi discipline in contex
tul științelor moderne.

— Ritmul rapid și, uneori, 
greu previzibil de dezvoltare al 
științelor contemporane a dus. 
printre altele, la apariția unor 
discipline noi, de „graniță", ce 
prelucrează în chip original la
turi esențiale ale științelor cla
sice caracterizîndu-se în același 
timp printr-un grad ridicat de 
aplicabilitate în economia și via
ța contemporană. în rîndul aces-
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gat, în ultimii ani, o a patra : 
plasma-

Studiul interacțiunii acestor 
stări (faze) — care atunci cînd 
se află împreună. în mișcare, se 
pot constitui în amestecuri, un
de fazele își păstrează structura 
și proprietățile — constituie o- 
biectul disciplinei fluidelor p&li-

Convorbire cu prof, 
dr, ing. V. HARNAJ 

președinte al Comisiei Interna
ționale de fluide polifazate

Mobilul muncii
de cercetare
este aplicarea

cercetării"

-7 prejeniȘtelM'îbdetS țif

inginerilor ahu-nto.ii J

„Specialist cu o pregătire 
tehnică și teoretică obținută 
într-un institut de învățămîni 
superior, care organizează și 
conduce procesele tehnologice 
dintr-o întreprindere". Este o 
definiție și probabil că ați de
dus că se referă la... „inginer". 
(Dicționarul limbii române 
moderne, 1958). Care sînt li
mitele unei asemenea defini
ții ? Profesorul Phillip Myers, 
președintele Societății ingine
rilor americani, aflat recent în
tr-o vizită în țara noastră ca 
invitat al Institutului politeh
nic ne-a fost interlocutor în 
abordarea acestei probleme.

Rep. : După anii de faculta
te capeți dreptul să arborezi 
prefixul „ing.“. Fără o conti
nuare a perfecționării cunoș
tințelor dobîndite cît timp 
particola „ing." este reala r

Phillip Myers : Foarte, foar
te puțin. Institutul de învăță- 
mint superior nici nu-și pro
pune să epuizeze argumentele 
științifice. Se predau cunoștin
țe pe baza cărora se poate 
mai tîrziu construi complexi
tatea orizontului specializat. 
De altfel, este și greu să pre
vezi revoluționările ulterioare. 
Tehnologiile se schimbă per
manent în lupta pentru opti
mizare iar inginerul este cel 
chemat atît să le determine 
cît și să le desfășoare. Nu 
există domeniu cu un bagaj 
fix de cunoștințe, cu atît mai 
puțin al nostru.

Rep. : Vedeți în inginer un 
monotehnist sau un politeh- 
nist ?

Phillip Myers : Depinde de 
etapa în care se află. In pro
cesul instructiv, o știm cu 
toții, inginerului îi sînt pre
date cunoștințe generale din 
domenii aferente specialității 
sale. Ele îi vor păstra vie 
orientarea în momentul cînd 
specializîndu-se, devine în 
mod obiectiv monotehnist. 
Tocmai aceste lucruri îl se
pară de tehnicianul strict a- 
propiat doar de o instalație. 
Revistele, diversele publicații 
de specialitate, comunicările 
științifice reprezintă trepte 
calitative necesare, dar nu și 
Suficiente. Spiritul de discer- 
nămînt științific se capătă din 
discuțiile permanente ce au 
loc între colegi, din confrun
tările de idei.

Rep. : Care credeți că este 
ponderea pe oare a dobîndit-o 
știința în domeniul culturii 
generale ?

Phillip Myers : Ce este oare 
/această cultură generală la 
care vă referiți P Este cultură

artistică, literară exclusiv ? in
clude oare un ansamblu de 
noțiuni-ce ține de cunoaștere 

.în, ‘coriifittyțul ei P De fapt 
trăim intr-o epocă cu o am
prentă științifică deosebită, 
domeniul căruia i se acordă 
cel mai mare credit e știința.

. Pentru o tultură generală con
temporană trebuie să respecți 
cu anumite' aproximații, pro- 
porționalitățile stabilite între 
domenii și atunci este ușor de 
remarcat ponderea reală a 
științei. E drept, în discuțiile 
cotidiene sînt mai puțin testa
te cunoștințele științifice, dar 
este falsă concepția că o ve
ritabilă cultură generală este 
sesizabilă în convorbiri.

Rep. : In ce raport vedeți 
știința sub cele două forme de 
manifestare : „fundamental" și 
„aplicativ" ?

Phillip Myers : Trebuie să 
avem în atenție și factorul e- 
conomic. Unei țări, într-o a- 
numită etapă de dezvoltare, 
îi este necesară cu precădere 
sau una sau cealaltă formă 
științifică. Dar scț nu privim 
aceste aspecte separat pentru 
că practic nu există o separa
re. Știința fundamentală are, 
cum e și firesc, caracterul 
primar iar cea aplicativă pe 
cel derivat. Empirismul n-are 
nimic comun cu contempora
neitatea, toate dezvoltările 
științifice fiind strict deduse 
și coordonate. în general mo
bilul muncii de cercetare este 
aplicarea cercetării, ceea ce 
nu trebuie însă să excludă, în 
limite accesibile, cercetarea ca 
obiect în sine, relevatoare per
manentă de realități obiective, 
deschizătoare de perspective, 
cu puțin în urmă, de nebănuit.

Rep. : Știu că sînteți profe
sor la Universitatea din Wis
consin. Răspunzînd acum de 
pe această platformă, cum 
vedeți activitatea de cercetare 
științifică în învățămîntul su
perior ?

Phillip Myers : Firește că 
aici cercetare nu se poate face 
de la început, din momentul 
primelor, contacte ale tînărului 
cu conglomeratul poliștiințific. 
Aceasta este tocmai etapa cînd 
partea descriptivă preponde- 
rează. De fapt la noi această 
perioadă fundamentală se în
tinde destul de mult, acope
rind aproape toți cei patru 
ani de facultate. Abia după 
aceasta urmează un an și ju
mătate de particularizare a 
generalului acumulat. Acum, 
în acest interval cercetarea 
devine metodă curentă de lu
cru. In temele de proiect ce 
le distribuim, introducem mul
te probleme științifice și teh
nice curente care mai tîrziu 
vor apărea neîndoielnic în 
practică. Ceea ce ne preocupă 
deosebit este ca ceea ce pre
dăm să meargă pe un parale
lism cît mai complet cu ce
rințele actuale ale economiei. 
Pentru că specialistul pe care-l 
pregătim nu va lucra în seco
lul XXI, ci acum, în mult dis
cutatul și lăudatul secol XX.

lichidele, între ele, se pot con
stitui în amestecuri polifazate.

— Vă rugăm să faceți o in
cursiune in rîndul aplicațiilor 
mai semnificative in economie 
ale acestui principiu. Mai pre
cis, să ne vorbiți despre capaci
tățile — atita vreme ignorate — 
ale amestecurilor polifazate.

— Să luăm mai întîi cîteva 
aplicații simple : cimentul și 
aerul, de exemplu, pot forma 
un amestec bifazat. Aerul 
constituie elementul portant al 
amestecului, transportînd ele
mentul solid. Deci cimentul ne
cesar în industrie, — constituit 
sub formă de amestec cu aerul, 
— poate fi transportat de către 
acesta din urmă prin conducte 
sub presiune, la destinația dori
tă. Desigur, aerul, pentru a de
veni fază portantă, trebuie ac
ționat mecanic din afară. Ori
cum, modul de transport este, 
în aceste condiții. mult mai 
simplu, mai economic. Intr-o se
rie de cazuri însă, una din fa
zele amestecului este portantă, 
fără intervenția vreunui agent 
din afară. De exemplu, cu aju
torul apei sub. presjung, folosind 
diferența^de-niveh- ne*- fi’trans- 
portaLe BTorȚ-Ț’Ti?- rocă. mine
reuri în stare solidă. Prin se
dimentare dirijată folosindu- 
se amestecurile polifazate, de 

. șnrocanjente și apă,-se realizea- 
> ză mari‘- baraje jjăhtru c —
.ătrțiftțiilC'hidrotehrljțe. Remar
cabilă este eficiența acestor 
utilizări, oare asigură, cu mij
loace economice simple, volu
me și capacități de transport 
de mari dimensiuni. Folosind 
apa ca fază portantă, cărbu
nele poate fi transportat cu o 
cheltuială minimă spre uzinele 
termice. De menționat că în ca
drul „transportului" polifazat, 
în care este vehiculat sub pre
siune cărbunele, (observația 
se extinde la minereuriie cele 
mai variate) se purifică, se înno
bilează, prin eliminarea mate
rialelor sterile ; pămint, ar
gilă etc. Un alt exemplu în 
care faza portantă realizează 
nu numai vehicularea ci, indi
rect, și înnobilarea celuilalt ele
ment al amestecului, ni-1 oferă, 
în industria chimică, separarea 
oaolinurilor, proces 
rezultă și o serie
utile. în cadrul amestecului, 
partlcolele grele aflate în sus
pensie se „flotează" (se concen
trează și se purifică) într-un 
ritm rapid. Este interesant fap
tul că din procesul complex de 
interacțiune, oare apare în a-

din care 
de/ metale

— Din cele spuse de dum
neavoastră rezultă economici
tatea procedeelor furnizate de 
către proprietățile amestecu
rilor polifazate, operativitatea 
și eficiența lor. Vă rugăm să 
mai formulați cîteva exemple 
Și, în limita posibilităților, să 
alegeți cazuri mai spectacu
loase.
- Cu 

piele — 
voastră 
culoase" 
pildă procedeul — deja folosit 
pe ‘scară largă și în țara noas- 

' tră, — de recuperare secunda
ră a țițeiului prin injectarea, 
de la suprafață, a apei cu sol- 
venți, care antrenează petrolul 
rămas în stratul productiv. Un 
alt exemplu : zgura, rezultată 
de la centralele electrice, 
este transportată hidraulic sau 
pneumatic, în scopul rambleie- 
rii (umplerii) galeriilor de 
mină. Alte materiale dure pot 
fi folosite de asemenea, datori
tă acestui procedeu, în scopul 
umplerii de gQlfuri, sau; mlaș
tini, consolidării terenurilor 
pentru fundația unor construc
ții. Tot datorită fluidelor poli
fazate (după principiile amin
tite) se pot fixa nisipurile, 
fertiliza solurile nisipoase în ge
neral. Aplicații de ultimă oră 
le constituie „înnobilarea plaje
lor", înlocuirea nisipurilor uza
te cu nisipuri proaspete, extra
se de .pe fundul mărilpr | sa- 
blajiil., (netezirea și șlefuirea 
metalelor) în industria meta
lurgică, săparea rapidă — pur 
și sijjjplu doar cu ajutorul unui

.... jet dST apă șl nisip - 
c°u- jJT. rdță, deschiderea

.. subterane.:.
— Proprietățile 

rilor polifazate pot 
cații și în contextul 
al orașelor moderne, 
metropole ?

— Desigur, și încă, dintre 
cele mai importante. De pildă, 
prin sablaj cu un jet de apă, 
clădirile, din calcar, se curăță, 
se albesc, mult mai bine și mai 
rapid, decît ar fi posibil prin 
mijloace obișnuite. Fîntînile 
arteziene — echivalente cu o- 
glinzi de apă de lac în fond — 
sînt fluide polifazate și impor- 

. tanța lor, nu numai estetică, dar 
și în combaterea poluării at
mosferei marilor orașe, este 
demnă de luat în seamă. In 
executarea unor construcții 
(metroului, de exemplu) într-o 
pînză subterană, se poate folosi 
principiul săpării prin jet de 
apă. Acesta se obține folo
sind chiar din apa subterană, 
care antrenează apoi la supra-

plăcere, fiindcă exem- 
cum vă place dumnea- 
să le numiți, „speeta- 
— abundă : Iată, de

de tunele 
de galerii

amestecu- 
avea apli- 
propriu-zis 
al marilor

ADRIAN BARBU
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față nisipul și celelalte 
riale excavate hidraulic.

— Tovarășe profesor, 
rea dumneavoastră, în 
recentului Congres de la 
în funcția de președinte al Co
misiei internaționale de fluide 
polifazate, constituie, desigur, 
și o recunoaștere, o evidenție
re a realizărilor „școlii" româ
nești de specialitate. Vă rugăm, 
în încheiere, să ne dați citeva 
amănunte în această privință-

— Noua disciplină se înca
drează în contextul creșterii-și 
modernizării economiei și cer
cetării științifice fomânești, be
neficiind la rîndul ei de con
diții de dezvoltare extrem de 
favorabile, oferite prin grija 
partidului și guvernului nottru. 
Cercetările românești In acest 
domeniu s-au concretizat deja 
într-o serie de aplicații impor
tante la hidrocentrala de la 
Bicaz, rambleiajul' hidromeca
nic în lucrările de pe litoralul 
Mării Negre, mărirea eficienței 
zăcămintelor de țiței prin apli
carea recuperării secundare, 
amenajările din Delta Dunării, 
lucrările efectuate la Porțile 
de Fier.

De asemenea, extracția de în
nobilare a nisipurilor de la Vă
lenii de Munte, transportul poli
fazat de Ia Uzinele de îngrășă
minte chimice Turnu Măgurele, 
?plicarea scutului hidromecanic 

h sistemul de canalizare a ora
șului București, Actualitatea noii 
discipline a dus deja la contu
rarea unei școli de tineri cer
cetători, ale căror lucrări, a- 
preciate nu numai la noi, ci și 
peste hotare, se remarcă în 
egală măsură prin valoarea 
științifică propriu-zisă și prin 
eficiența practică. Institute de 
cercetări cu tradiție, ca Institu
tul de Studii și Proiectări 
Energetice, Institutul de Cer
cetări pentru Materiale de Con
strucție și-au organizat sectoa
re de fluide polifazate speciale. 
De asemenea. în cadrul Secției 
de mecanica fluidelor a Acade
miei se desfășoară, sub condu
cerea acad. D. Dumitrescu și 
prof. C. lamandi, importante 
cercetări privind fluidele poli
fazate. Atenția de care s-au 
bucurat, la ultimul Congres In
ternațional de Cercetări Hidra
ulice de la Tokio, fluidele poli
fazate, atestă importanța și 
perspectivele' tot mai largi pe 
care le are această știință con
temporană.

ANDREI BARSAN

alege- 
cadrul 
Tokio, SUB VALURI SE ASCUND

MILIOANE DE
TONE DE HRANĂ

Oricît ar crește numărul a- 
nimalelor și oricît s-ar extinde 
culturile cerealiere, acestea nu 
vor fi în stare să satisfacă cerin
țele mereu creseînde ale o- 
menirii. De aceea, atenția 
savanților și cercetătorilor din 
toate țările lumii, s-a îndrep
tat spre mări și oceane, care, 
deși ocupă 2/3 din suprafața pă- 
mîntului, sînt foarte puțin exploa
tate. Actualmente, se exploatează 
doar platforma marină continen
tală, ceea ce reprezintă abia 15 
la sută din suprafața Oceanului 
Mondial.

Ținînd seama de stringenta a- 
cuitate, științifică și economică, 
a cercetării resurselor submarine, 
Directivele Congresului al X-lea 
al P.G.R. stabilesc un pro
gram complex de cercetare a 
resurselor vastei platforme ma
rine continentale ce se în
tinde de-a lungul celor 250 km. 
ai litoralului românesc al Mării 
Negre. Dezvoltarea cercetărilor 
oceanografice se situează astfel 
printre sarcinile de importanță 
națională, fiind inclusă în pro
gramul prioritar de cercetări 
științifice al țării noastre. De alt
fel școala românească de oceano
grafie are o frumoasă tradiție 
științifică, primele cercetări fiind 
făcute de Ion Borcea și Grigore, 
Antipa.

Existența hidrogenului sulfurat 
face din bazinul acestei mări un 
unicum hydrobiologicum, exclu- 
zînd viața, cu excepția bacterii
lor, dincolo de adîncimi ce depă
șesc 180—200 m. Stabilind aceas
tă caracteristică a Mării Negre, 
școala românească de oceanogra-

fie și-a orientat cercetările spre 
studiul microbentosului (organis
me ce trăiesc pe fundul apei) și 
al planctonului (organisme ce tră
iesc în masa apei). Au fost între
prinse studii sistematice și ecolo
gice ale diverselor grupe de orga
nisme animale și vegetale din 
Marea Neagră (protozoare, vier
mi, nemerțieni, moluște) stabilin- 
du-se calitatea, cantitatea și di
namica faunei și florei_planctoni- 
oe și microbentale. Descoperin-

I

du-se că organismele din fito- 
plancton și din miorofitobentos 
(alge microscopice) au producti
vitate mare, datorită faptului că 
se înmulțesc prin diviziune di
rectă, și dețin o mare cantitate 
de elemente nutritive (proteine, 
grăsimi, zaharuri), s-a ajuns la 
conoluzia că ele pot fi folosite 
drept hrană pentru oameni. Se 
știe că o serie de concentrate ali
mentare din aceste microorganis
me au fost și sînt folosite de 
cosmânauții sovietici și americani 
în timpul zborurilor spațiale. In 
Japonia, U.R.S.S., S.U.A. și Fran
ța, există deja în magazinele ali
mentare asemenea concentrate
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Petrol, mangan, zirconiu, iată cîteva din bogățiile a căror 
extracție submarină se desfășoară pe scară largă într-o serie 
de țări. 71 la sută din suprafața planetei e acoperită de ape 
și cea mai mare parte a bogățiilor minerale de care civilizația 
umană va avea nevoie în deceniile următoare se află ascunsă 
acolo. Omul a pătruns aproape simultan în adîncul oceanelor 
și în cosmos. Fără îndoială, însă, că el va beneficia mai re
pede de rezultatele primei explorări : bogățiile ascunse de ocea
nul planetar sînt totuși mai aproape de noi decît cele ale 
Lunii și planetelor sistemului solar.

din microorganisme marine, n« 
informează cercetătorul Nicolae 
Bodeanu.

Resursele biologice existente în 
mări și oceane, care interesează 
direct omenirea, sînt deci repre
zentate nu numai de pești sau 
de anumite moluște comestibile, 
ci și de algele marine, a căroi 
utilizare, după cum am văzut, in
tră din ce în ce mai mult în sfera 
preocupărilor oceanografilor. în 
Marea Neagră principala resursă

de acest fel o reprezintă un cîmp 
imens de alge roșii, compus din 
trei specii ale genului Phyllopho- 
ra, care ocupă, în zona nord-ves- 
tică a mării, o suprafață de circa 
10000 km2. în locurile de maxi
mă aglomerare, masa vegetală 
poate atinge pînă la 10 kg pe m8, 
rezerva totală fiind evaluată la 
peste 5 milioane tone. Din aceas
tă materie primă există posibili
tatea de a extrage, prin diferite 
metode tehnologice, substanțe de 
genul alginaților și agaroizilor, cu 
o largă utilizare în industria 
farmaceutică, alimentară, textilă, 
precum și în fabricarea furajelor 
pentru animale.

„In scopul stabilirii bazei de 
materie primă pentru o viitoa
re unitate industrială ce urmea
ză să prelucreze aceste alge, cer
cetătorilor sectorului de biologie 
marină le-a revenit misiunea de 
a identifica și delimita zonele ei 
de maximă aglomerare. După 
cercetările preliminare efectua
te în anii anteriori, în 1969 
a' început acțiunea de car
tare precisă, executată pe baza 
„dragajelor-pilot" beneficiind și 
de aportul scafandrului au
tonom. Pînă în prezent s-ta 
stabilit că zona centrală ' 
acestei aglomerări se află în apele 
internaționale, la nord-est de 
Insula Șerpilor, între 23 și 40 m 
adîncime. In același loc cu 
cîmpul de Phyllophora se găt ște 
și o concentrație considerabilă de 
midii, care vor fi, de asemenea, 
recoltate, Aceste scoici, uscate și 
măcinate, vor putea fi prelucrate 
direct într-o făină furajeră, deo
sebit de hrănitoare pentru ani
malele domestice", ne spune cer
cetătorul Geza Millie r. Datele 
cunoscute pînă în prezent vor fi 
completate prin cele obținute din 
cele cîteva zeci de măsurători 
executate în zona menționată, în 
vara aceasta de nava de cercetări, 
„Pălămida". Lucrările de car
tare se vor încheia pînă la sfâr
șitul acestui an, urmînd a se 
pune la dispoziția industriei harta 
rezervelor de Phyllophora exploa
tabile. Pînă atunci, deja au fost 
puse la dispoziția Institutului de 
cercetări pentru controlul medi
camentelor, primele eșantioane 
pentru experimentări.

în anii următori, pe baza date
lor furnizate de oceanografi, se 
va trece la exploatarea industrială 
a resurselor Mării Negre. Intrucît 
baza de nutriție planctonică și 
bentală calculată de cercetătorii 
români, depășește necesarul de 
hrană al peștilor existenți se vor 
putea face transplantări de spe
cii care să sporească resursele 
piscicole, valorificîndu-se mai 
bine hrana existentă în prezent în 
exces, datorită lipsei consumato
rilor. Astfel, numai fitoplanctonul 
produs în apele platoului româ
nesc depășește anual 35 milioan/ 
tone, ceea ce înseamnă că ar pu
tea hrăni de 4—5 ori mai mulți 
pești decît se pescuiesc în mod 
curent. Totodată, se vor putea 
realiza, în locurile adăpostite 
(lagune și golfulețe) culturi siste
matice de animale și plante ma
rine, cu specii selecționate. In ce 
privește rezervele de minereuri, 
se bănuiește existența unor im
portante depozite de fosfați, car
bonați, sulfați și altele. Descope
rit în apropierea litoralului, nu 
departe de granița sudică a 
României, acesta ar putea fi pre
zent și în subsolul platformei 
continentale).

VICTOR RAREȘ

WBT8 POMÂNESH 

fii » 153 W Mm nț w : W xw » w» «a. . . . S3

w

.............. .. ...... .. ................................. ■> .

SUCCESE INTERNAȚIONALE
—___ _______ Ll____L__ ___________________________ ________ :________ ________ :.........................—................................ ..................................

Vi

..y*

@ Prof. dr. docent 
GH. CARTIANU 

membru corespondent al Aca
demiei

O Inginer 
. DAN MĂRĂCINE

© Prof. dr. docent 
ION S. ANTONIU 

membru corespondent al Acade
miei

Cu cîteva zile în urmă sosea de la Niirnberg (R. F. a Germa
niei) vestea că la Salonul internațional de invenții în cadrul că
rora au fost prezentate 450 de lucrări din 21 de țări două in
venții românești au fost distinse cu medalia de aur și una cu 
medalia de argint.

Dorind să prezentăm cititori
lor 
bază 
care 
sebit 
mea 
cucerită în lume de creația teh
nică românească, ne-am adresat 
unora dintre realizatorii lor.

Profesorul doctor docent Gh. 
Cartianu, membru corespondent 
al Academiei, a dobîndit pentru 
invenția „Procedeu și instala
ție de transmisie a semnalelor 
de bandă lată", realizată, îm
preună cu tînărul inginer Au
rin Popeea, una din medaliile 
de aur.

După cum se știe — ne-a ex
plicat prof. Cartianu—transmisii- 

\

noștri caracteristicile de 
ale invențiilor premiate, 

au stîrnit un interes deo- 
printre specialiști din lu- 
întreagă, întărind poziția

le telefonice și de televiziune 
la mare distanță, intercontinen
tale, se realizează prin sisteme 
de radio-relee cu modulație de 
frecvență. Pentru obținerea mo
dulației se folosesc în mod cu
rent tuburi sau dispozitive de 
reactanță, care însă prezintă im
portante dezavantaje tehnice, 
împreună cu inginerul Popeea 
am reușit obținerea modulației 
de frecvență în cazul semnale
lor de bandă lată, cum sînt cele 
de televiziune, printr-o modu
lație de fază în cascadă, în con
dițiile divizării prealabile a spec
trului în mai multe subbenzi. 
Pe baza fundamentării teore
tice și a numeroase experiențe 
de laborator efectuate la Institu-

tul politehnic din București în 
colaborare cu Institutul de ener
getică al Academiei am reușit 
să realizăm o instalație comple
tă, de înaltă performanță, ce își 
poate găsi o largă aplicare în 
radio-stereofonie, în construcția 
radioreleelor de capacitate me
die, transmisiile telefonice și, 
evident, în televiziune.

Sînt deosebit de bucuros pen
tru succesul tînărului coautor al 
acestei invenții, inginerul Aurin 
Popeea, de 26 de ani, care mi-a 
fost și student.

★
Specialiștii care privesc con

strucția noilor hale industriale 
ale fabricii „Țesătura" Iași, Fa
brica de tricotaje de lînă Bucu
rești, filatura de la I.T. Galați 
și țesătoria de la I.T. Pitești re
marcă originalitatea soluției con
structive a grinzilor. Este vorba, 
în fapt, despre invenția intitu
lată „Structură prefabricată din 
beton precomprimat pentru hale

industriale blindate fără pod 
tehnic" — distinsă cu medalia de 
argint la salonul 
berg, pe care ne-o 
torul ei, inginerul 
cine.

„Soluția tehnică 
obiectul invenției noastre 
mite realizarea de panouri 
fabricate în producția de 
serie, care pot fi apoi asamblate 
pe șantier prin procedeul pre- 
comprimării. Grinzile astfel 
asamblate cuprind în interior 
goluri prin care este dirijată cir
culația aerului condiționat, asi- 
gurîndu-se în țesături și filatură 
microclimatul necesar procesului 
tehnologic, eliminîndu-se tot
odată zăpușala și praful. De ase
menea, se realizează o luminare 
uniformă a halelor de lucru pe 
tot parcursul zilei de muncă, în 
toate schimburile. Procedeul asi
gură un timp de execuție cu 50 
la sută mai rapid decît în con
dițiile utilizării soluției construe-

de la Niirn- 
prezintă au- 
Dan Mără-

care

pre- 
mare

live clasice. Noua soluție tehni
că poate fi utilizată nu numai 
în -construcția întreprinderilor 
din domeniul industriei textile 
ci și în industria chimică, în me
talurgie și electrotehnică, în con
strucția depourilor și garajelor,

★
Sînt cunoscute variatele utili

zări ale energiei electrice sub 
formă de curent continuu în in
dustrie și în cercetarea științi
fică. Iată de ce specialiști pre- 
zenți la salonul de invenții de 
la Niirnberg au fost unanimi 
în aprecierile acordate invenției 
„Metodă și schemă de măsurare 
a energiilor într-un regim defor
mat energetic" căreia i s-a de
cernat, de altfel, o medalie de 
aur. Invenția ne-a fost prezen
tată în coordonatele sale esențiale 
de unul din autorii ei, prof. dr. 
docent Ion S. Antoniu, membru 
corespondent al Academiei.

„Se impune precizat, ne-h 
spus interlocutorul nostru, că 
problema deformării undelor 
de tensiune și de curent în con
dițiile obținerii curentului con
tinuu prin redresarea celui al
ternativ preocupă de mult cer
cetarea științifică din țara noas
tră. De altfel însuși termenul 
„regim energetic caracterizat 
prin putere deformantă", care 
definește această situație a fost 
introdus în știință de academi
cianul 
nu în 
cat în

Cît 
cințele 
deformant ? Ajunge să ne 
dim la uriașul consum de curent 
continuu al Combinatului side
rurgic de la Galați, al uzinei de

român Constantin Budea- 
cadrul unui studiu publi- 
anul 1927.

de importante sînt conse- 
acestui regim energetic 

gîn-

aluminiu din Slatina — al că
ror necesar de energie electrică 
egalează pe acela al unui oraș 
cu sute de mii de locuitori — 
sau de consumul căilor ferate 
electrificate, de cel din indus
tria electrochimică și petrochi
mică — pentru a ne da seama că 
regimul deformant poate fi re
simțit în întreg sistemul energe
tic național. El produce pierderi 
în rețele electrice, sporește că
derile de tensiune, provoacă in
dicații eronate ale 
de măsură etc., Pînă astăzi 
tă putere deformantă nu 
tut fi măsurată, ci numai 
minată prin calcul.

Investigațiile pe care le 
prind de peste 20 de ani în acest 
domeniu, sprijinite în ultimii ani 
și de progresele teoriei și prac
ticii calculatoarelor electronice 
mi-au permis recent să realizez 
o schemă care să îndeplinească 
condițiile necesare măsurării 
acestor puteri în regim defor
mant. Aparatul construit în acest 
scop este, în fapt, un calculator 
electronic hibrid, specializat, 
complet tranzistorizat. (El a 
fost realizat numai din piese 
românești). Cu ajutorul lui se 
realizează integrarea analogică 
a unor ecuații diferențiale spe
ciale, efectuîndu-se astfel ana
liza armonică de tensiune și 
curent, prelucrarea și aflarea di
rectă a rezultatelor. Asemenea 
aparate utilizate la dispecera
tele energetice naționale și re
gionale vor aduce mari econo
mii de energie electrică, depis- 

, tînd și circumscriind regimurile 
( deformante acolo unde acestea 

se produc".
HARALAMBIE lerea

aparateloi 
aceas- 
a pu- 
deter-

între-
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PROBLEME ALE MODELĂRII

MEDIULUI COTIDIAN
Nu cred că e întrutotul e- 

xactă afirmația că raportul 
dintre artă și mediul cotidian 
al omului este exclusiv o pre
ocupare a epocii moderne. Cu 
mijloacele create pe potriva 

■Anu numai a gustului, ci și a 
V/znor idei estetice îndeajuns de 

limpezi, s-au creat întotdeau
na obiecte de uz cotidian care 
năzuiau să se apropie cît mai 
mult de expresia artistică. 
V alter Gropius remarca oda
tă că „instinctul decorativului 
se aplică îndeosebi asupra a- 
celor lucruri care sînt folosite 
mai des de oameni". La drept 
vorbind, viziunea artistică a 
unei perioade istorice nu se 
deslușește numai în pictura și 
sculptura acelei vremi, ci și 
în mobilierul, în forma tră
surilor de pildă, în îmbră
căminte, în desenul tacîmuri- 
lor, în forma utilajelor și a 
mașinilor, în arhitectura ex
terioară și în cea de interior. 
Ceea ce mi se pare, însă, e- 
sențial pentru vremea noastră 
e că elementul artistic înce
tează de a fi un ornament a- 
dăugițt obiectului, ci i se în
corporează, armonizîndu-se cu 
funcționalitatea.

Intr-un mordent al istoriei 
artei în care pictura, sculptu
ra,\ grafica, arta monumenta
lă aspiră la afirmarea unor 
soluții de sinteză împlinin- 
du-se în sensul major al a- 
propierii de preocupările u- 
mâpe, legile frumosului înre
gistrează și ele o nouă mo
dificare, în lungul șir al trans
formărilor lor de-a lungul se
colelor, o modificare înteme
iată pe această tendință de a 
crea o întreagă ambianță, și 
nu numai de a pune un ac
cent de frumusețe, pe alocuri. 
Omul veacului nostru nu mai 

' caută răgazuri de frumusețe 
doar în plimbările sale dumi
nicale ; el pretinde să le trans
forme într-o constantă pe care 
să o regăsească zilnic, pe stra
dă, acasă, la slujbă, în sala 
de spectacol, în magazin. 
„Frumusețea e o necesitate, și 
nu un' lux", spunea în urmă 
cu un secoli — Delacroix. .Și e- 
poca noastră are mijloace să 
realizeze această năzuință per
manentă h omului. Crearea u- 
nei secții de specialitate, la 
Institutul bucureștean de 
Arte Plastice, răspunde firesc 
acestei solicitări. Ea reprezin
tă, cred, un moment impor
tant în procesul de pătrun
dere a frumosului în existen
ța noastră zilnică. Visăm, ast
fel, cu temeiuri mai puterni
ce, la clipa în care înfăți
șarea mediului nostru am
biant se va configura în func
ție de legile fundamentale ale 
esteticului și ale funcționalită
ții. Așteptăm, mai siguri că 
aceste așteptări nu vor fi des- 
mințite, ca și în acest vast do
meniu al artei să se afirme o- 
pinia specialistului.

Evident, sînt foarte multe 
lucruri car& destăinuie nevoia 
înlocuirii lipsei de criterii ho- 
tărîte în această privință. 
Gustul este o funcție deter
minantă, dar el nu reprezin
tă o constantă analizabilă cu 
aceleași instrumente în toate 
epocile afirmării sale. La 
timpul lor, marile mișcări ale 
artei (vizibile în toate cîmpu- 
rile de manifestare) au creat 
modificări importante în 
structura gustului mediu. în 
același timp însă, ele au re
zultat din acțiunea complexă 
a unor factori numeroși, între 
care gustul public nu era cel 
mai puțin important. Rapor
turile acestea, între gust și 
creația artiștilor, nu mai pot 
fi, însă, după cum cred, re
zolvate la modul empiric, în 
nici o direcție a artelor. Am 
mai avut prilejul să mă pro
nunț asupra necesității de a 
fundamenta o cercetare socio
logică a artei, cercetare pe 
care specialiștii noștri nu o 
întreprind încă. Nu cred că • 
artistul care proiectează o- 
biectele uzului zilnic își poate 
îngădui să „încerce" proto
tipuri urmărind apoi efectul 
lor asupra publicului. Creația 
s-ar cuveni să reprezinte un 
ultim stadiu, următor sondă
rii gustului. Sau, mai exact 
spunînd, gusturilor. Pe de altă 
parte, am convingerea că,

DAN GRIGORESCU

tocmai așa, pătrunzînd în via
ța cotidiană a omului, arta își 
poate exercita mai profund 
funcția ei de educare a gus
tului public. Nici totală con
trariere a acestui gust, dar 
nici concesii evidentelor lacu
ne ale gustului: un simț de- 
săvîrșit al echilibrului și 
înnoirii necesare și utile

al
se

impune, 
decît în 
nifestare ale artei.

Dar, atîta vreme cît minis
terele de resort, producătoare 
de bunuri de larg consum, nu 
vor înțelege toate, în profun
zimea ei, complexitatea aces
tei probleme, vor continua să 
se ofere, sub cuvîntul unor ra
țiuni comerciale, surogate de 
artă, fără îndoială foarte pri
mejdioase. Cu siguranță, opi
nia specialistului trebuie să-și 
cîștige prestigiul necesar, pen
tru a-i putea convinge pe pro
ducători că este efectiv vorba 
de o specialitate care nu se 
poate nici escamota, nici în
locui cu principii empirice. Cu 
alte cuvinte că, dacă se poate 
imagina un schimb rodnic de 
opinii între creator și produ
cător, nu se înțelege de la 
sine că producătorul e cel care 
are întotdeauna dreptate. în 
același timp, însă, violentarea 
gustului consumatorului (ne
cesară, evident, în unele ca
zuri, pentru înlăturarea unor 
inerții) nu poate fi transfor
mată, nici ea, într-un prin
cipiu permanent al proiectării. 
Se vorbește de foarte multă 
vreme de necesitatea unei 
proiectări de serii mici, dar 
— pe cît se pare — dificul
tățile continuă să reziste. Vas
te ateliere meșteșugărești, or
ganizate de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă sau de 
Fondul plastic, în care tapi
seria, ceramica, țesătura im
primată, feroneria, să fie 
realizată după proiecte ale ar
tiștilor sau ale specialiștilor în 
„design", e un proiect care, o 
dată împlinit, va rezolva 
multe. •

Există această primejdie, a- 5 
,supra căreia s-a atras atenția Ș 
de mai multe ori : monotonia, i 
Sînt, firește, rațiuni temeini- Ș 
ce care determină producția în Ș 
serii mari a obiectelor de fo- % 
losință curentă. Dar mărturi- $ 
sesc că înțeleg mai puțin ra- 5 
țiunile pentru care peisajul ci- Ș 
tadin cotidian amenință încă Ș 
să atingă limitele obositoare J; 
ale monotoniei. Strada nu are Ș 
încă (evident, cu excepții, din 5; 
păcate puține) înfățișarea vie, Ș 

de| 

po- 
spe-i 

auzit § 
pri-fe

$
- :.-.s

poate, aici mai mult 
alte domenii de ma-

plină de culoare și de fante- <J 
zie care să corespundă, 
fapt, temperamentului 
porului nostru. Cuvîntul 
cialistului se poate face 
mai răspicat în această 
vință.

Deocamdată reclama, vitri- 
nele, decorația parcului oferă § 
o imagine, nu întotdeauna con- Ș 
vingătoare a virtuților noastre ț 
artistice. Efectele optice ale <5 
picturii și ale sculpturii con- îț 

I s
temporane ar putea fi folosi
te cu mai multă deciziune în 
transformarea mediului am
biant.

Dar, așa cum nimeni nu 
devine urbanist peste noapte, 
tot astfel nici proiectarea nu 
poate fi însușită, în principii
le ei fundamentale, în afara 
unui sistem coerent de învă- 
țămînt. Sistematizarea orașe
lor a fost întotdeauna o pro
blemă a cărei rezolvare a că- „ 
zut în sarcina unor arhitecți Ș 
de vastă cultură, cu îndelun- 5

Inițiativa Institutului de iț 
arte plastice răspunde deci u- § 
net cerințe elementare. Fără S; 
îndoială, rezultatele nu se pot §

gă experiență, cu autentică 
forță de creație.

Inițiativa Institutului

tru o clipă de lîngă el. Gîndul 
lui a plecat înapoi. în expre
sia actorului se oglindește în
treaga desfășurare a eveni
mentelor. Furia...". Asta era, 
deci! Dacă nu credem, avem 
prilejul să ni se amintească și 
că „Este o tristețe amară în 
sufletul eroului, iar pleoapele 
obosite de căutarea norocului 
neaflat se pleacă docile în fața 
nefericirii..." Parcă am citi 
„Povara recunoștinței", volum 
celebru pe timpuri. Ca să< nu 
existe dubii ni se spune franc, 
pentru a fi demni în tristețea 
ori fericirea noastră de cine
fili : „Jean Gabin nu are fru
musețea lui Jean Sorel și nici 
trăsăturile fine ale lui Jac
ques Charrier, nu are suplețea 
lui Alain Delon și nu are nici 
tinerețea lui Jacques Perrin".

Asemenea cocteiluri publi
cistice, în care sînt descrise la 
modul școlăresc biografii, cu 
împănările de rigoare ale unul 
gratuit liricoidal, pot fi con- 
cluzive doar pentru o vanita
te editorială, întrucît colecția 
e și una de debut, singura în 
care cronicarii noștri de film 
își pot tipări un volum. Dar, 
dacă colecția „Luceafărul" are 
o destinație expresă a debu
turilor literare, „Biblioteca ci
nefilului" are altă datorie, șl 
Editura Meridiane e obligată 
să atragă astfel alături de 
semnătura ‘unor critici precum 
Mihai Lupu, Al. Racoviceanu 
și pe cele ale Ecaterinei O- 
proiu, Radu Cosașu, Ov. S. 
Crohmălniceanu. Ba chiar și 
regizori de film cu o proban
tă activitate publicistică : Sa- 
vel Stiopu, Mircea Săucan.

Popularitatea colecției ur- 
mînd să fie un permanent în
demn la exigență și nu un pri
lej de simplă inventariere edi
torială, cărțile adresate edito
rilor filmului trebuie să opte
ze pentru ținuta intelectuală, 
rigoare profesională și acuita
te tematică. Calități fără de 
care ne îndoim că intențiile 
editorilor, de a crea prin a- 
ceastă colecție un instrument 
util de îmbogățire a culturii 
cinematografice a marelui pu
blic, își vor atinge scopul.

Eisenstein — omul și opera" 
de Ana Maria Narti, cuprin- 
zînd observații de altfel inte
resante, lansa, printre altele, 
și un asemenea punct de ve
dere, greu sau deloc inteligi
bil : „Procesul de descompu
nere a mișcării în faze com
ponente și de recompunere a 
ei, în structuri care îi scot în 
evidență legile lăuntrice, se 
realizează și în raport cu miș
cările invizibile ale gîndului 
prin notația fină, extrem de 
receptivă- a „senzațiilor care 
construiesc mersul percepției, 
analizei cunoașterii...".

Dintre ultimele apariții, vo
lumele „Jean Gabin" de Silvia 
Cinca și „Giulietta Massina" 
de Victor Adrian reușesc per-

modă, ci prin anchetele despre 
relația publicului cu filmul, 
prin excelentele articole-dez- 

’ batere semnate de un Ov. S.
Crohmălniceanu sau Radu Co
sașu. Nu vedem atunci de ce 
o colecție nu-și poate include 
în bibliografia ei teme prin 
care, găzduindu-le, o revistă 
ia „pulsul" opiniei publice, 
vine în întîmpinarea dorințe
lor ei de a analiza toate as
pectele filmului, ca artă și 
industrie în același timp.

„Cît de prost poate fi 
film", „Cinematograful
T.V.", „Un război secret între 
regizor și actor?" — iată numai 
cîteva din subiectele publicate 
în ultimul timp în revistă, su
biecte care ar putea să „inci-

Deși nu e de neglijat aceas
tă chestiune „administrativă" 
vrem să ne referim doar la 
conținutul colecției care a în
ceput promițător printr-o mi- 
croistorie „Momente din isto
ria filmului românesc" de loan 
Cantacuzino, urmată de o bio
grafie, „Marlene Dietrich" de 
D. I. Suchianu și mai ales de 
eseul dedicat „Western“-ului 
de poetul Iordan Chimet, de 
departe cel mai bun, mai in
format și mai atractiv volum 
al colecției. Pentru publicul 
nostru credem că eseul este 
formula ideală în acest stadiu 
de inițiere asupra istoriei șl 
esteticii filmului și mai puțin, 
sau deloc, expunerea unor in
formații biografice ușor de.

Cinematografia, arta cu cei 
mai numeroși spectatori este, 
se știe, în același timp și arta 
care nu a fost niciodată in
clusă într-un sistem de in
strucție publică. încercările fă
cute în cîteva țări, prin inclu
derea istoriei și esteticii filmu
lui în procesul de învățămint 
țin încă, în ciuda bunelor re
zultate obținute, de excepție. 
Autoinstruirea la care sînt o- 

• bligați spectatorii, milioanele 
de iubitori ai artei cinemato
grafice, constituie în momen- A tul de față,un punct nevralgic, 

w un obstacol de nimeni dorit, 
dar existent,' între ecran și pu- 

A blic. De aici, mai ales pen- 
w tru cinematografia contempo

rană, sursa unor „neînțele- A geri" dintre o numeroasă par
te a spectatorilor și cineaști. 
Unul din mijloacele care mic- 
șbrează distanța dintre cele 
două părți, răspunzi'nd nqvoii 
acute de instruire a spectato- 0 rului, este cartea de și despre 
film.

E, desigur, un merit al Edi- 
9 furii Meridiane tipărirea în

tr-un tiraj de masă a unor 
_ cărți semnate de teoreticieni de 0 prestigiu: Guido Aristarco 

(„Cinematografia ca , artă"), 
John H. Lawson („Film și cre
ație"), Andre Bazin („Ce este 
cinematograful ?“), 
Lindgren („Arta 
Pierre Leprohon 
filmului francez1*).

Succesul de librării al aces
tor cărți a determinat și apa
riția unei colecții precum 
„Biblioteca cinefilului", care 
să corespundă interesului vă
dit al publicului nostru, lector 
și cinefil în același timp. Co
lecția, incluzînd volume sem
nate în exclusivitate de autori 
români, punea bazele unei bi
bliografii naționale a cărților 
de film care, pînă nu demult, 
era reprezentată doar de 
două-trei titluri apărute în 
perioada interbelică. Deci o 
colecție care și-a asumat con
comitent cu editarea unor texte 
critice românești și rolul de 
călăuză a spectatorilor, a ce
lor tineri în

Arbitrara 
cincisprezece 
ani (colecția 
1966) poate fi înțeleasă doar 
ca un sondaj — foarte mult 
extins, nepermis de mult chiar 
— pe care Editura Meridiane 
îl mai încearcă, deși ar fi ca
zul — date fiind argumentele 
mai sus amintite : utilitatea și 
succesul de public — să i se 
stabilească o apariție stabilă.

Ernest 
filmului"), 
(„Maeștrii

ca

un
Și

BIBLIOTECA
CINEFILULUI*

earăta dintr-o dată. Dar in
fluența viitorilor specialiști se 
va arăta., cu siguranță, în chip 
fericit. Unele experiențe mai 
vechi (cea a mișcării artiști
lor suedezi la sfîrșitul seco- db 
lului trecut, a Bauhaustilui, a w 
artiștilor grupului de la Mos
cova, de după Revoluție) con
stituie un argument, cred, con
vingător. O direcție hotărîtă, 
în care să recunoaștem deopo
trivă exigențele vremii con
temporane și simțul artistic 
specific, iată ce poate realiza 
această secție nouă, în deter
minarea unor forme artistice 
noi. A unor forme artistice 
care să modeleze mediul am
biant al omului acestui veac, 
al unui om înconjurat de ima
gini vizuale numeroase, mai 
numeroase decît oricînd în is
toria lumii. „Explozia vizualu 
lui", despre care se vorbește 
pe bună dreptate, poate fi în
dreptată spre o armonică îm
binare a frtunosultti cu

$

special.
ei periodicitate, 
plachete în trei 

a fost lansată în

găsit în hebdomadarele ilus
trate ori în presa cotidiană. 
După opinia noastră, cultura 
cinematografică nu poate fi 
confundată în nici uh caz cu 
informația măruntă, cu diur
nul știrilor despre distribuția 
unor pelicule ori cu micile 
„scandaluri" de culise. Amin
tim aceasta pentru că, în ulti
mul timp, a căpătat prioritate 
microblografia vedetelor fil
mului. (Chiar și în foaia de 
titlu e specificată această di
vizare).

Cum nu avem încă volume 
despre școli naționale sau cu
rente artistice, aceasta e în cel 
mai bun caz, socotim, un lux 
inutil, pentru că nu biografii, 
mai mult sau mai puțin sen
zaționale, ale „monștrilor sa
cri" facilitează înțelegerea ar
tei cinematografice, ci proble
matica, conținutul de idei și 
forma diverselor filme produ
se în cei peste 70 de ani cîți 
a împlinit, nu demult, filmul.

Trebuie să amintim în acest 
sens că o revistă lunară, abun
dentă în fotografii și știri des
pre lumea platourilor, „Cine
ma", și-a căpătat un imens 
prestigiu nu atît prin zîmbetul 
obligatoriu și tehnicolor al nu 
știu cărui star sau starletă la

te" scrisul criticilor noștri de 
film pentru o desfășurare mai 
amplă pe spațiul tipografic al 
unui volum. Ca să nu mai vor
bim de teme din istoria fil
mului, obligatoriu a fi prezen
te în colecție : realismul cine
matografic, filmul de animație 
și dilemele iul, Istorii ale cu
rentelor (de la suprarealism și 
pînă la solemn decedatul nou 
val francez), ca să nu mai vor
bim de școlile naționale din 
țări cu tradiție cinematogra
fică precum Italia, U.R.S.S., 
Franța, Polonia,. Suedia, An
glia etc. Argumentul că temele 
sînt prea vaste pentru cele 
30—40 de pagini ale colecției 
poate fi infirmat de amintitul 
eseu al lui Iordan Chimet, care 
în aceleași condiții a „epuizat" 
ireproșabil o temă generoasă.

Trebuie vorbit apoi și de ți
nuta intelectuală a acestor vo
lume în condițiile concurenței 
pe care o fac traducerile din 
autori prestigioși ca Aristarco, 
Andre Bazin, John Lawson, 
deja citați mai sus. Ni se pare 
inoportună în paginile colecției 
respective prezența unor texțe 
de o calitate incertă, care din 
nefericire ri-au lipsit de la 
primele apariții ale colecției. 
Un volum precum „Serghei

formanța perfectei platitudini. 
Putem urmări astfel banali
tăți, „ifosative", cum ar spune 
D. I. Suchianu, de genul „în 
interpretarea Giuliettei Massi- 
na, Gelsomina e unică" (în 
altă interpretare ar fi devenit 
plurivalentă ?) sau, despre 
personajele interpretate de 
aceeași actriță, truisme la în- 
demîna oricui : „dincolo de 
existența incontestabilă a unui 
mare talent, aceste roluri sînt 
compuse cu mare artă" (sic !). 
Mai putem spune 
aflînd că Fellini 
Giulietta Massina 
dentul feminin perfect al idei
lor lui despre artă", și așa mai 
departe, toată placheta plină de 
înduioșătoare „descoperiri". 
Textul despre Jean Gabin e 
mai zglobiu în ciuda unui ton 
patetic de almanah : „Și totuși, 
ce nuanțe intime vibrează în 
noi atunci cînd îl vedem ju- 
cînd pe Jean Gabin, ce forțe 
opuse ne atrag către el ?“. Nu 
ne chinuim multă vreme cu 
asemenea teribilă întrebare, 
peste cîteva pagini ni se dă o 
soluție : „Amintiți-vă încerca
rea de a ucide din Bestia u- 
mană... Cum își privește iubi
ta, cum se frămîntă 1 Și într-o 
străfulgerare, ea dispare pen-

„evrika 1“ 
a găsit în 
„corespon-

„Britanicus" de Racine, în regia lui Aurelia Manea, la Teatrul 
Tineretului din Piatra Neamț.

TUDOR STĂNESCU

OPINII Teatrul
modern la răscruce?

Se vorbește tot mai stărui
tor în mediile artistice 
sene despre declinul 
teatru care a provocat 
merire și scandal în 
anilor ’50. Mai mult decît atît, 
la un recent Festival Interna
țional numeroși * participanți 
n-au ezitat să-i considere pe 
Ionescu, Beckett sau Genet ca 
tradiționaliști, refuzînd cu 
îndîrjire să-i mai accepte ca 
reprezentanții „avangardei". 
Fenomenul nu are, firește, 
nimic surprinzător. Cine se 
miră că tinerii de ieri, deve- 
niți în douăzeci de ani. bă- 
trînii de azi, acumulează ina- 
micițiile generațiilor proas
pete care anunță, cu aceeași 
exclusivisme și intoleranțe, 
reînnoiri decisive, absolute ? 
Dar, deocamdată, nimic nu e 
clarificat, și succesul de pu
blic împinge pentru o stagi
une sad două cîrid o piesă 
nutrită din senzaționalul isto
riei recente, cînd o comedie 
muzicală care e un fel de ex-

apu- 
acelui 
nedu- 
jurul

plozie dezlănțuită a simțuri
lor avînd drept suprem punct 
de atracție faptul că actorii 
joacă goi. Uneori operă de 
mărturie, alteori strigăt con
fuz de protest și lamentație 
sumbră, dar mai totdeauna 
constatarea rămasă la nive
lul faptului — producția oc
cidentală de ultimă oră îna
intează printr-un păienjeniș 
de șovăieli și dezidențe că
tre o altă formulă dramati
că. Că e în această 
dramaturgie o suferință 
izbucnește dezordonat, 
întreabă, care 
că e în această 
ratură o tristețe 
perare care se 
cîte o dată — în mod para
doxal — în spasm de bucu
rie și jubilație — nu niai în
cape îndoială. Și nu avem 
de ce vedea în astfel de 
piese doar ostentație și exhi
biționism. Oricare ar fi însă 
substraturile acestei arte, o 
constatare se impune: s-au

nouă 
care 
care 

cere răspuns, 
nouă lite- 
și o exas- 
transformă

înmulțit piesele încercînd să 
învingă și să convingă nu prin 
idee, ci prin înfățișarea natu
rii umane în resorturile ei ele- • 
mentare. Erotismul și senzua
litatea, mascate sub o atitu
dine de non conformism, ori 
realmente instrumente de sfi
dare a ipocriziilor, constituie 
adesea apanajul și arma a- 
cestei dramaturgii care — în 
mod deliberat — are cel mai 
îngust orizont posibil și se 
refuză oricărei așteptări, ori
cărei viziuni, contestînd spiri
tului fie chiar numai atitudh 
nea erorii. Samuel Beckett 
polemizează și el cu puterea 
inteligenței, dar o face ape- 
lînd la cultura umanității, Ia 
răspunderile ei. Ionescu re
prezintă, în primul rînd. o 
vervă cerebrală, o ripostă 
stupefiantă și rebelă a con
științei în fața incoerenței și 
a arbitrariului. Tn dramatur- 

ultimii 
activă 
clari- 
gene-
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§ (Urmare din pag. I) sociologice concrete, inițiate la interioarele în spiritul tradiției legislație directorul este 'Ș nivel de județ cu toată compe- ’si al specificului local. Astfel ordonat Consiliului popular

.. . I
I. . . . . . . . .
Ș fice teatrului, a sincerităților

II s
țe și în același timp

S a adopta o comodă

ditoriu căruia i se adresează o 
manifestare cultural-educativă.

Din discuțiile purtate la nive
lul județului cu toți factorii res
ponsabili a reieșit că principalul 
aspect al muncii cultural-educa
tive îl constituie acțiunile diver
sificate în funcție de grupuri și 
categorii de tineri. în cadrul a- 
cestora acțiunile care se bucură 
de mult succes și care se 
vedesc eficiente 
grup mic.

Totuși, chiar la 
deț, se manifestă 
există încă destul 
nițiative. Tovarășul Lupșa Ana- 
tol, vicepreședintele Comitetului 
Județean pentru Cultură și Ar
tă, releva greutățile care apar 
legate de baza materială a acți
unilor. Același aspect îl releva 
și tovarășul Rusii Gheorghe, se
cretar al Comitetului județean 
U.T.C. : sindicatele și Inspecto
ratul școlar dispun de mari po
sibilități materiale, dar sînt ca
zuri cînd din cauza pădurii nu se 
văd copacii și astfel fac forma
lă unitatea de acțiune cu orga
nizațiile U.T.C.

Aspectul cheie al problemei 
este însă legat de realizarea 
procesului cultural-educativ în 
mediul rural.

Se ridică în primul rînd pro
blema prospectării și cunoașterii 
potențialului uman și material 
al fiecărei zone și centru ru
ral al județului, depistarea as
pectelor locale specifice, care să 
faciliteze apoi acțiuni diferen
țiate pe linia educației. Proble
mele educației tineretului să
tesc, a comportării moral-cetă- 
țenești,, a nivelului de cultură 
sanitară, a participării lui la 
acțiunile cultural-educative de 
masă, aspecte ale fenomenului 
infracțional etc., necesită studii

sînt cele
do- 
de

ju-nivel de , 
deficiențe și 
ioc pentru i-

nivel de județ cu toată compe
tența și spiritul de răspundere, 
în această acțiune trebuie an
trenate atît cadrele universita
re din domeniul științelor soci
ale cît și studenții. Experimen
tul întreprins la Moșna și Ră- 
ducăneni cu ajutorul cadrelor 
didactice locale este un înce
put timid și neconcludent.

Nu se poate spune că nu sînt 
realizări, că nu există inițiative 
valoroase. Dar aproape toate au 
pornit de la nivelul județului, 
ba marea majoritate s-au și re
alizat în principal cu forțele ju-

'și al specificului local. ____
de cluburi adecvate tineretului, 
imbinînd tradiția cu modernul 
și bunul gust românesc, tind să 
devină adevărate lăcașe de ele- 
vare a tineretului.

Dacă revenim însă la nivelul 
comunei, al inițiativei locale, și 
dacă analizăm modul în care se 
realizează concret unitatea fac
torilor educaționali, constatăm 
că există serioase deficiențe. 
Cel mai important aspect pri
vește căminpl cultural și pe 
directorul acestuia. Dacă la ni
velul județului colaborarea es-

UNITATEA
DE ACȚIUNE

dețului. începînd 
cut, la inițiativa 
județean de partid, s-a între
prins acțiunea patronării de că
tre o instituție de cultură sau 
artă a unei comune. Comitetul 
județean, al U.T.C. a reușit să 
stabilească o legătură armonioa
să între studenți șt tineretul să
tesc.

O inițiativă deosebit de valo
roasă este 
Cluburilor 
Studenții

munal și nu depinde deci de 
factorii instituționalizați jude
țeni.

La situația mai puțin mulțu
mitoare a activității cultural-e: 
ducative în mediul rural mai

de anul tre- 
Comitetului

aceea a înființării 
tineretului la sate. 

, Facultății de Arte
Plastice, în vacanțe și excursii 
de studii, decorează iși pictează

te bună, la nivelul comunei în 
multe cazuri ea devine formală. 
Aceasta deoarece directorul că
minului cultural, în sarcina că- 

' ruia cad prin lege problemele 
activității cultural-educative de 
masă, fiind în același timp și 
locțiitorul secretarului comite
tului comunal de partid, devi
ne în multe cazuri tin „secre
tar" al acestuia- în loc să se o- 
cupe de sarcinile lui precis sta
bilite, el îmnarte de fapt mun
ca de organizație pe din două 
cu secretarul, este folosit de re
gulă în mai toate acțiunile. Prin

dă prea mult timp, de către Co
mitetul județean pentru Cultu
ră și Artă, activității în mediul 
urban (inspectorii se ocupă cu 
precădere de teatre, cinemato
grafe, filarmonică etc.), dar 
prea puțin de lumea satelor. Nu 
întreprind întotdeauna o muncă 
sistematică și permanentă aici 
și astfel, unitatea de acțiune re
alizată la nivelul județului nu 
întotdeauna își dovedește efici
ența acolo unde trebuie să se 
realizeze.

Se ridică așadar serioase pro
bleme legate de educarea și for
marea celor, chemați să facă e- 
ducația de masă, prin combate
rea formalismului, a rutinei și 
a birocrației. Educația nu se 
poate reduce numai la simpozi
oane, conferințe, manifestări ar
tistice. Procesul educativ înso
țește individul din copilărie pînă 
la bătrînețe, antrenînd familia 
și școala iar dincolo de acestea 
toți factorii instituționalizați 
responsabili care au menirea să 
transforme, în prelungirea școlii 
și familiei, mediul social, spi
ritual și cultural în valori in
dividuale. Viața cultural-educa- 
tivă a satului cere cu necesita
te perspectiva pedagogică, oul-, 
tura ca act constitutiv, interio
rizată, motivată. De aici com
plexitatea sarcinilor ce revin 
activiștilor culturali. tuturor 
factorilor responsabili, de a re
aliza nu numai planuri, ci de 
a perfecționa continuu căile și 
mijloacele de educare.

gia occidentală din 
ani, tendința cea, mai 
e aceea de a nu căuta 
ficări și de a repudia 
ralizarea, setea de concret du-
cînd numai la factologie. Ur
marea imediată e că nu spi
ritul e denudat, ci corpul, iar 
conflictele sînt alimentate de 
impulsurile biologiei și râmîn 
între hotarele ei, fără să se 
înalțe la o idee, la o concep
ție. în planul artei spectaco
lului aceasta înseamnă fie vi
zualizare prin expresivitate 
corporală de cea mai cotidia
nă factură, fie sprijinirea re
prezentației prin melodie, dans, 
și în orice caz, decădere a cu- 
vîntului.

Criză de orientare și de su
flu interior? Mai mult ca sigur. 
Dar în același timp explorare 
disperată a libertăților speci-

și spontaneităților mai puțin 
la îndemîna filmului ori tele
viziunii- Oricum, punctul de 
depresiune e foarte scăzut, 
iar această nouă rupere de 
drumuri va fi creatoare nu
mai în măsura în care ceea 
ce se numește poezie drama
tică își va dobîndi atribuția 
creatoare în ansamblul cul
turii, iar atenția va reveni în 
favoarea ideilor fără ca teaf 
trul, bineînțeles, să se reîn
toarcă la ipoteza de literatură 
vorbită, în mișcare.

Așteptînd limpezirile pro
babile, să ne oprim asupra 
unei cărți apărute recent. E o 
carte foarte interesantă, în- 
ti-ucît dezbate evoluția tea
trului spre forme inedite 
fără a se arăta înspăimîn- 
tată de ceea ce pare fulmi
nant, nemaivăzut, nemaiau
zit într-o serie de cutezan- 

fără 
poziție

de imobilism și refuz față 
de noile tendințe. Andrei Bă- 
leanu — autorul cărții — so- 

• coate că „destinul teatrului e 
neodihna", că el e silit să-și 
nege permanent certitudinile, 
tealismul constituind — pe 
scenă — „o noțiune dina
mică". Pornind de la-acest mă
nunchi de convingeri el exa
minează o serie de spectacole 
a căror trăsătură comună a 
fost de a extinde și revita- 
liza —hfiecâre la alt moment 
al istoriei — forța de ex
presie a teatrului. -Lăsînd 
cititorului satisfacția de a ur
mări analiza spectacolelor, 
nu se poate să nu observăm 
cît e de îndreptățită ideea 
subterană a volumului, și 
anume că scena a fost și a 
rămas sediu] unor perma-' 
nente zguduiri artistice, că în 
nici o altă artă nu s-a vorbit 
mai des de „sfîrșit" ca 
teatru, că nicăieri — nici 
poezie, nici în roman — 
s-au produs mai frecvente 
mai radicale modificări. Ade
vărul e de partea criticului : 
în acel secol scena a căutat 
să se mențină în sfera aten
ției publice apelînd în chip 
manifest și violent, cînd Ia 
autenticitatea absolută a celor 
reprezentate, cînd Ia abstrac
ția simbolului. Reluînd firul 
spectacolelor de bîlci, sau al 
ritualurilor magice, ezitînd 
între „spectacolul sărbătoare" 
și „spectacolul de cruzime", 
lansînd mereu alte formule 
ațîțătoare pentru închipuire 
și, la drept vorbind, destul 
de vagi, mișcarea teatrală sra 
repus de fiecare dată in dis
cuție căutîndu-și alte supor
turi, alte surse de atracție, 
alte mijloace de autoritate 
asupra spectatorului. Iar 
aceste fluctuații nu sînt tot
deauna și neapărat simpto- 
mele bătrîneții. Ele sînt și 
semnul unei necesități și al 
unei voințe de a fi sincronă 
cu epoca și de a reflecta a- 
decvat. Căci teatrul e o artă 
a prezentului tinde întîrzie- 
rile se plătesc pe loc, seară 
de seară.

Teatrul modern la răscruce ? 
se întreabă Andrei Băleanu în 
cartea sa, sugerînd că teatrul 
modern a fost mereu la răs
cruce și mereu a biruit. Tn a- 
devăr, din criză în criză el a 
dăruit pe Giraudoux și Ar
taud, pe Brecht și Rein
hardt. pe Ionescu și pe Strehler, 
pe Miller și pe Peter Brook. Ne 
rămîne însă obligația de a 
discrimina între tendințele 
regresive și care pot produce 
zgomot cîteva luni și ceea ce 
este în adevăr făgăduit artei 
și, deci, eternității.

B. ELVIN
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și



N. F. M., Sibiu : îmi 
mărturisiți că o suspectați 
pe iubita dumneavoastră 
că ar avea relații și cu 
altul și mă întrebați cum 
ați putea-o spiona fără ca

ea să simtă și să fie jigni
tă ? Dar de unde știți că 
eu mă pricep în tainele 
spionajului ? La ce faceți 
aluzie ? >

Anchetă internațională de CAROL ROMAN

Pe acest om presa 
Ș internațională l-a nu-

Ș mit a fi „cel mai bun
5 portar al tuturor
§ timpurilor". El este
* căpitanul echipei se-
ț lecționate a lumii. La
5 Muzeul figurilor de
S ceară de la Londra
Ș se află și figura sa.
5 O asemenea cinste
§ s-a făcut pină la el
ț numai unui singur
% fotbalist : sir Stan-
5 lev Mathews.
i In anul 1963 a 
$ declarat „cel
Ș bun fotbalist Al
Ș ropei", primind
s miul „Balonul
yHHmmimimu

fost 
mai 
Eu- 

pre- 
de

IAȘIN
aur" instituit de o 
revistă franceză.

Portarul sovietic 
este un om modest, 
prietenos ți are nu
meroși admiratori 
atit în Uniunea So
vietică cit și în în
treaga lume.

Recent, Lev Iașin 
a împlinit 40 de ani. 
Continuîndu-și cu 
perseverență antre
namentele, renumi
tul portar urmează 
cursurile Școlii su
perioare de antre
nori și absolvă Școa
la superioară de 
partid.

CELEBRITATE

G. N„ județul Vîlcea : „Vă rog să mă credeți că 
nu vă scriu așa de florile mărului. Am nevoie ca ci
neva să-mi dea un sfat. -Nu pot cere acest sfat ta
tălui meu. Ar fi mult mai bine dacă n-aș avea tată. 
Ar fi mult mai bine să fiu o fată a nimănui. Și acum 
să încerc să vă spun numai cîteva din întîmplările 
cele mai triste din viața mea. Tata a fost „om" 
atunci cînd eu nu știam acest lucru. Cînd m-am făcut 
tu de 15 ani, pe tata l-a apucat „nebunia". In loc 
să încep eu să vorbesc cu băieții, a început el să 
aibă amante. Vă închipuiți ca un copil de 15 ani 
să fie arătat cu degetul de niște femei care n-ar me
rita să trăiască în secolul nostru. Simțeam că-mi pierd 
mințile. M-am hotărît să nu fiu prietenă niciodată 
cu un băiat. Purtarea tatălui meu mă făcea să mă 
arunc în Olt. Poate era mult mai bine dacă făceam 
acest lucru. Tata nu s-a mulțumit numai cu atît, 
s-a apucat și de băut. Sincer să vă spun, nu credeam 
c-o să trăiesc douăzeci de ani. Aș fi dat orice ca 
tata să fie un părinte așa cum puțini sînt. Învățam 
zi și noapte, dar nu rețineam prea multe. Am ter
minat liceul. N-am avut fericirea să iau examenul 
la facultate. Anul trecut am muncit și mi-am cumpă
rat tot ceea ce-mi trebuie. Numai liniștea mea sufle
tească n-am putut s-o găsesc. Anul acesta mă hotă- 
rîsem să mă pregătesc serios pentru examenul din 
vară. Vă spun că pot face orice. Am o voință de 
fier, dar de învățat nu mai pot învăța. Stau toată ziua 
și încerc să învăț, dar nu mai rețin nimic. Aseară 
tata a venit beat. Mi-a spus printre altele să plec și 
să nu mă mai întorc nici atunci cînd o să moară. 
Aceste cuvinte m-au determinat să vă scriu. Aș pre
fera să stau la un spital de nebuni decît în localita
tea în care m-am născut și pe care am iubit-o ca pe 
lumina ochilor. Nimeni nu știe cît am suferit Pe tata 
nu l-am vorbit niciodată de rău. Oamenii care mă

ximativ patru ani. Acum cînd mai am cîteva zile și 
împlinesc majoratul, rog pe toți cititorii acestei ru
brici să mă ajute să-mi găsesc tatăl pe care la cei 
aproape 18 ani nu-l cunosc încă. „Tăticule, Liliana 
te așteaptă".

Nu știu dacă cititorii vor date, ne vom adresa orga- 
reuși să vă găsească tatăl. nelor de Miliție, rugîndu-le 
Dacă ne puteți oferi și alte să vă ajute.

N. V. C., județul Teleorman : „Dragi prieteni I Nu 
vă scriu cu frivolitate aceste rînduri, deoarece caut 
să fiu cît mai înțelegătoare cu tinerii care studiază 
paginile ziarului. La vîrsta de 19—20 de ani simți 
nevoia de a iubi și de a fi iubit. Din clasa a Xl-a am 
început să cred în iubire, elogiind-o chiar în poeziile 
mele personale. Aceasta a fost în zadar. Îmi plac 
tinerii prietenoși, buni, înțelegători, inteligenți, care 
să îndeplinească normele de conduită ale unui prie
ten ideal. Din nefericire, n-am întîlnit tineri cu aceste 
calități. De ce majoritatea băieților sînt atît de răi, 
nu iubesc cu adevărat, nu știu să prețuiască o prie
tenie ? Este adevărat să sînt pretențioasă, critică și 
severă, dar sînt și bună și sinceră... Doresc o iubire 
curată, legată de romantism, de visare, de nobile nă
zuințe. Prețuiesc celui iubit însușirile spiritului, inte- 

. ligența, cultura, puritatea morală, simpatia, respectul.
Prețuiesc dragostea ale cărei valuri ajung limanul fe
ricirii. Iubesc oamenii buni, natura, frumosul și, mai 
ales, florile. Aș vrea să spun tinerilor, băieți și fete, 
să fie demni de o adevărată dragoste, să-i cimenteze 
legăturile, să rămînă fideli prietenelor și prietenilor, 
căci numai astfel vor prepara un viitor fericit. Do
resc să scriu mult despre iubire, dar n-am găsit băia
tul cu adevărat care să mă înțeleagă și să-nil fie 
aproape, să fac din el idolul vieții mele. Am scris

introdus de numitul Popa Iile, fostul tribunal regional 
Cluj a dispus ca minora să fie dată spre creștere și e- 
ducare tatălui său care în anul 1954 a înștiințat pe nu
mita Petrilă Maria să fetița lor a decedat, fapt ce a 
determinat-o să considere ca reale cele relatate în scri
soare de către Popa Ilie și nu s-a mai interesat de fe
tiță. In prezent dorește foarte mult să-și revadă fiica 
pe care o considera decedată".

Din toate acestea reiese 
că nu mama v-a abandonat 
pe scările de ciment ale 
unei clădiri, ci tatăl, care 
a avut apoi nesfîrșita neru
șinare de a o anunța pe 
mama dumitale că ai de
cedat. în sfîrșit, acesta este 
trecutul. Vă urăm o întâl
nire fericită cu mama și 
așteptăm să ne mai scrieți.

Aurelian Ene, Rm. Să
rat : Pe considerentul să 
împliniți zilele acestea 
ani, mă rugați să vă pu
blic cinci poezii. Vă public 
numai una. Cînd împliniți 
20 de ani vă mai public 
una. Cînd împliniți 21 încă 
una. Și așa mai departe, 
pînă cînd visul dumnea
voastră se va împlini întru 
totul.

CREDINȚĂ

„Beau din vasul străbunilor
Voința încă fierbinte,
Iar sărutul lutului ars
Trece prin singe tot mai 'nainte.
Cascada timpului se zbate în 
Timpanele crude ale pămîntului, 
Cînd cearcănul solar coboară 

In magma pirosferei transformată în coloană",

Bolinu Nicolae, comuna Drajna de Sus, județul 
Prahova : „Ceea ce mă îndeamnă să vă scriu, tova
rășe Băieșu, este viața foarte grea pe car» o duc. 
Am 81 de ani, sînt bolnav și părăsit de cei patru

ȘI INTELIGENȚĂ
de LEV IAȘIN

Nu fao nloi o descoperire afirmtnd că 
fotbalul a captivat mulți tineri, de dife
rite vîrste și preocupări. De multe ori 
m-am gîndit la ei. Cu riscul de a fi pro
zaic, dar afirm : timarul din ziua de azi 
a devenit o personalitate cu mult mai 
completă decît în „vremurile mele". Bă
ieții cunosc extrem de multe lucruri, le 
place să gîndească și, ceea ce mi se pare 
a fi mai important, nu agreează de fel 
rețetele oferite de-a gata. Și aceasta nu 
numai în sport, ci în general, Există su
ficiente explicații ale conformației actuale 
a tineretului. Una mi se pare mai inte
resantă : cea mai mare parte dintre ei sînt 
absolvenți ai învățămîntului mediu și ur
mează diferite școli ori institute de în- 
vățămînt superior. Evident, cultura gene
rală formată de-a lungul anilor in mod 
stăruitor și aprofundat nu numai că am
plifică fondul de cunoștințe generale ale 
tinărului sportiv, dar îi formează de
prinderea de a se apropia de o activi
tate — fie ea și sportivă— intr-un mod 
temeinic, sistematic, permițind asttel 
atingerea performanței. Pentru că un ade
văr elementar al sportului contemporan, 
aflat la un înalt,grad de dezvoltare, afirma 
că doar talentul nu este suficient pen
tru a te apropia de culmi ; ,el trebuie du
blat de cultură, de inteligență, de gin- 
dire vie. De aici și' convingerea mea 
fermă — în urma cunoașterii și a creării 
unor strînse legaturi de prietenie cu un 
număr de ași ai diferitelor sporturi — 
că fiecare mare sportiv este o individua
litate constituită și care nu se reduce 
doar la posedarea unor deprinderi strict 
tehnice in sportul practicat, ci care evi
dențiază cu iieoare prilej inteligența, spi
rit viu, creator, încercare de a depăși și 
a rezolva o situație ori alta ivită pe. te
renul de Întrecere, în favoarea sa. De 
aceea atunci cind am fost intrebat cindva, 
ce anume apreciez mai mult la un spor
tiv, am răspuns pe dată, fără nici o Urmă 
de ezitare ; inteligența și cultura sa, deo
potrivă.

Am adesea prilejul de a mă afla in 
mijlocul tineretului. Primesc, apoi, foarte 
multe scrisori, majoritatea pfovenmd din 
partea unor oameni tineri din toate col
țurile lumii. De multe ori mi se cer auto
grafe sau fotografii ; cel mai adesea insă 
mi se pun diferite întrebări, care, în ge
neral, se reduc la una singură . Cum poți 
deveni un mare sportiv ?

Ilăspunzînd, nu întrec măsura înțelepciu
nii mele. Povestesc doar cum am pășit în 
sport și cum am deprins să mă mișc pe 
propriile mele picioare. Și aceasta nu 
numai în sport. Îmi aduc aminte, bună
oară, cum am fost ajutat, în uzina în care 
am început să luorez ca lăcătuș. Am 
avut șansa de a avea de-a face cu cițiva 
meșteri, oameni cu experiență, cu tact și 
inteligență. Nu-i voi numi, deși îi țin 
bine minte pe acești oameni și le sînt re
cunoscător pentru bunătatea și exigența 
lor. Au fost mai mulți și n-aș vrea să 
fiu părtinitor. De la ei, de la acești oa
meni inteligenți care mi-au îndrumat pri
mele elanuri de viață, am învățat lucrul 
cel mai mare și căruia noi îi spunem 
„colectiv".

La început, în armată, cind am făcut 
cunoștință cu balonul de fotbal, în echipa 
garnizoanei, m-am bucurat de atenția 
unui om excepțional, Arkadi Cernîșev, 
care acum este antrenorul principal al 
echipei sovietice de hochei. A stat mult 
de vorbă cu mine, s-a ocupat de condiția 
mea fizică, de calitățile tehnice pe care 
eram capabil să le dobîndesc. Am pro
gresat. Ințelegind disponibilitățile mele 
m-a invitat sa joc la „Dinamo"... Acestui 
om îi datoresc extrem de mult. Antrenor 
cu experiență, pedagog fin,. personalitate, 
pur și simplu, cuceritoare, el mi-a des
chis ochii și m-a făcut să înțeleg ce în
seamnă „colectivul" — noțiune pe care 
uneori o privim ca pe ceva banal, dar 
care se transformă intr-un tot închegat 
cind de viața coleotivului se îngrijește un 
om inteligent, care gindește in perma
nență, care nu este indiferent cu ceea oe 
se întîmplâ în jurul său.

Ar putea ca acest lucru să pară peri
mat, dar este un lapt — sportivul tre
buie să fie legat prin gînduri și activi
tate, prin succese ca și prin înfrîngeri, 
de clubul său. Dacă vreți, în anumite mo
mente spiritul de echipă cere ca un tînăr 
să facă pe teren mai mult decît îi este 
posibil în mod firesc. Dacă băieții sînt 
capabili să procedeze astfel, înseamnă că 
clubul lor va învinge. Aș îndrăzni să-mi 
exemplific întrucîtva gîndul meu. Vă 
amintiți de meciul cu Irlanda de Nord ? 
în zilele care au precedat acest meci, 
presa irlandeză și engleză dezbătea pro
blema „dacă Best va juca ori nu". Se 
avea în vedere — dacă va dori să lupte 
pînă la sfîrșit. Ziariștii cunoșteau că 
acest splendid fotbalist își poate cruța pi
cioarele și forțele, chiar jucînd pentru 
echipa selecționată... Sau un alt exemplu 
din actualul campionat de fotbal al Uniu
nii Sovietice. După cum se știe a învins 
echipa „Spartak" din Moscova. A învins, 
deși singurul ei concurent, „Dinamo"— 
Kiev, are jucători mai buni cu o clasă, 
înțelegeți? Băieții au jucat în fiecare

meci ca într-o finală. Și apoi, în această 
echipă există o atmosferă cu adevărat 
sportivă, dominată de cinste, înțelegere 
muncă fără preget. Tinerii au încredere 
în „veterani" iar „veteranii" în tineri.

M-aș referi pe scurt și la însemnă
tatea cu adevărat uriașă pe care o con
stituie factorul moral pentru tineret în 
general, și pentru fotbalist, în special. 
Mi-a fost dat să asist de multe ori la 
adevărate „căderi" psihologice, spectacu
loase, cu urmări dintre cele mai drama
tice, datorită unei temperaturi scăzute în 
complicatele și subtilele resorturi ce for
mează spiritul de echipă. Un portar tre
buie să muncească la fel de mult pentru 
formarea unor bune reflexe și asigura
rea unor perfecte execuții tehnice de 
plonjare, ca și pentru înarmarea sa cu 
mult oalm, răbdare, înțelegere perfectă a 
situației în care se află atit el cît și în
tregul ansamblu de jucători oe formează 
echipa sa. Chiar și modul cum știi să pri
mești un succes ori un insucces influen
țează enorm asupra evoluției ulterioare 
atit individuale cit și colective. Pentru că 
jucătorul deprins doar cu victoria, și care 
are formată o psihologie doar în acest 
sens dirijată, se va prăbuși de îndată' ce 
pe teren se arată înfrîngerea. Evident, 
niciodată n-am sâ propovăduiesc necesi
tatea de a fi învins în lupta sportivă 
pentru a-ți căli calități morale. în schimb, 
voi repeta mereu că ambiția sportivă de 
calitate, capacitatea de a depăși moral 
premisele unei infringed sînt tot datele 
obligatorii ce-1 pregătesc și-l formează 
pe virtuosul de mîine. Repet : de miine. 
Pentru că celebritatea unui jucător nu 
este dată numai de plonjonul singular în- 
tr-un meci chiar cheie, ci de calitatea pe 
care o dobîndește de a fi socotit în per
manență drept un om de bază al echipei. 
Or, pentru aceasta se oer reale calități 
morale...

Celebritatea este o povară extrem de 
grea. Trebuie să muncești mult asupra 
psihicului propriu, altfel orice insucces 
te poate zdruncina pentru multă vreme 
și poate pentru totdeauna. Un exemplu 
elocvent îl constituie, poate, destinul ce
lui de-al doilea portar dinamovist, Valeri 
Baleasnikov. Presa l-a prezentat încă din 
copilărie ca fiind sigur succesorul meu. 
într-adevăr, cît timp a jucat ca dublură, 
m-a suplinit bine. Dar atunci cînd a fost 
numit titular, o înfrîngere l-a dărîmat. 
Avea un caracter nu îndeajuns de for
mat. Baleașnikov, înainte foarte capabil, 
posedînd reflexe frumoasg, a trebuit în 
cele din urmă să fie scos din echipă. Ex
plicația : nu a trecut cu bine, cu mo
destie, proba notorietății, s-a speriat de 
un insucces și a început să joace slab... 
Cîțiva ani a activat în echipa secundă. De 
formarea lui s-au ocupat oameni serioși, 
temeinici. Atunci cînd s-a întors la noi, 
aproape că nu l-am mai recunoscut. Deve
nise un adevărat luptător ; în prezent sîn- 
tem convinși că nu va ezita în clipele 
grele. ,

In acest context m-aș referi la ceva — 
adeseori sînt întrebat de ziariști : ce-mi 
place și ce nu-mi place la oameni.

Mai întîi : ce nu-mi place. întotdeauna 
repet : urăsc îngîmfarea. Pentru sportivi, 
ca de altfel pentru orice tînăr dornic de 
progres, aceasta echivalează cu o autootră- 
vire, cu o sinucidere. Și, întrucît adevă
rurile sînt concrete, din nou vă voi da 
un exemplu, cel al jucătorului Ana- 
tolii Banișevski. încă de tînăr el a de
venit centru înaintaș al echipei. Nu juca 
prost, dar era departe de Charlton sau 
de Pele. I-am vorbit mult despre aceasta, 
l-am sfătuit cum să lucreze. Parcă m-a 
ascultat, dar... au apărut adoratorii, au 
apărut oamenii cărora le place să fla
teze și care l-au așezat în compania „ste
lelor" de prima mărime. Și s-a pierdut 
acest jucător. Banișevski a fost scos din 
echipă. M-a mîhnit mult, dar există o 
logică implacabilă ce acționează nemilos. 
Tînărul ar fi putut să devină într-ade
văr un fotbalist de mare valoare. Ar fi 
putut...

Ce apreciez mai mult la oameni ? Am 
mai spus-o : dragostea de muncă și sîr- 
guința. Și încă ceva — echitatea și spi
ritul de dreptate față de alții. Acestea își 
găsesc cea mai deplină întruchipare în 
sport deoarece el reprezintă o formă de- 
săvirșită de comunicare între oameni, în 
condiții de egalitate deplină. De aceea so
cotesc orice meci ca o formă superi
oară a oamenilor de a se înfrunta, po
trivit unor legi în care articolul 1 îl în
scrie respectul și stima adversarilor.

Nu uit că mă adresez tinerilor din 
România. Acestora le voi spune că am 
jucat întotdeauna cu plăcere cu fotbaliș
tii români, care mi s-au părut a fi teh
nici, corecți, dovedind frumoase posibili
tăți. Folosesc acest prilej pentru a feli
cita din inimă pe fotbaliștii echipei Româ
niei, printre care am mai mulți prieteni, 
pentru victoria în grupa lor și pentru pro
movarea în finalele campionatului lumii. 
Eu nu îndrăznesc să le sugerez decît o 
idee : să fie constanți, să fie in perma
nență egali cu ei înșiși. Ne vom întîlni 
în Mexic, prieteni !

cunosc cred că tata mă iubește foarte mult. Nici nu 
vreau ca cineva să știe cît am suferit. In fața lumii 
m-am arătat întotdeauna veselă. Am plîns numai a- 
tunci cînd nu m-a văzut nimeni. Jur că nu voi spune 
nimănui cine sînt părinții mei, de unde sînt, numai 
ajutați-mă să-mi părăsesc localitatea în care mă aflu. 
Vreau să nu mai plîng, vreau să muncesc, pentru că 
de învățat nu mai pot învăța. Tov. Băieșu, vă rog 
să-mi spuneți ca tată un singur cuvînt care să-mi 
fie de folos. Să nu-mi spuneți să încerc să mai învăț, 
pentru că vă rog să mă credeți că îmi este impo
sibil. Poate numai cînd n-aș mai vedea casa și pe 
tata aș mai putea face acest lucru.

Vă rog să mă scuzați că am pătat această scrisoare 
cu cîteva lacrimi. Vă mai rog să nu rîdeți de situația 
în care mă aflu. Dacă aș fi băiat m-aș descurca mult 
mai ușor".

Nu vă dau nici un sfat, 
din moment ce nu aveți ne
voie de așa ceva. Trimite- 
ți-ne adresa și vom încerca 
să vă ajutăm să găsiți un 
servici în altă localitate.

Tapu Mariana, Drăgă- 
șani: Nu știu adresa Mar
garetei Pîslatu și nici pe 
cea a lui Alain Delon. Dar 
cred că-i puteți scrie Mar
garetei pe adresa Televi
ziunii (și vă rog s-o salu
tați cu acest prilej și din 
partea mea), iar lui Alain 
pe adresa... Parisului (să se 
descurce poșta franceză 
cum o ști), rugîndu-1 (tot 
din partea mea) să se lase 
de aventuri și să se întoar
că la familie (și-a părăsit 
nevasta și copilul !), că alt

fel ajunge......De la om la
om".

Mioara, județul Ilfov: 
Mă întrebați: „De ce mă 
ocolesc băieții ? Doar am 
23 de ani... Oare cum ar 
trebui să procedez ? Să fiu 
respingătoare, să fiu obraz
nică sau mai lipicioasă. 
Le-am încercat pe toate și 
nu am reușit".

Da, le-ați încercat pe 
toate, dar separat. încerca- 
ți-le pe toate deodată. Băr
bații vor fi, vă asigur, de
rutați, iar un bărbat deru
tat e ca și cucerit. In caz 
că nu vă reușește nici a- 
cest sistem, vă rămîne o 
singură soluție ; să vă că
sătoriți.

Nicolae Dencescu, strada Ana Ipătescu 16, Rîșnov, 
jud. Brașov : „Am o pasiune — aceea de a face co
lecție de publicații (ziare și reviste). Am adunat pu
blicații din întreaga țară. Am 83 de ziare și 91 de 
reviste. Rog prin intermediul ziarului pe tinerii din 
întreaga țară să-mi trimită ziare și mai ales reviste 
locale (în special de la licee) pentru care le-aș fi 
recunoscător".

V-am îndeplinit rugă
mintea și sper că mulți ci
titori vor răspunde apelu
lui dumneavoastră. Vreau

să vă întreb un singur lu
cru : ce faceți cu această 
colecție ? O citiți ?

Niță Liliana, I.S.R.M. — Roșu, Str. Republicii 2, 
sectorul 7, București. : „Mă numesc Niță Liliana, sînt 
născută la 29.XI.1951. Eu am încercat s-o întreb pe 
mama ce este cu tatăl meu, dar singurul lucru pe care 
l-am putut afla a fost numele tatălui meu. Se nu
mește, după spusele mamei, Niță Gheorghe. Eu sînt 
internată în institutul de reeducare minori de apro-

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

aceste rînduri cu speranța că unii tineri mă vor 
înțelege și mă vor ajuta. Permiteți-mi, vă rog, ca 
tot acum să dau un sfat fostului meu prieten: „Pre
țuiește, N, sinceritatea în dragoste /“ Voi oe părere 
aveți, prieteni ? Dacă veți fi de aceeași părere, în cu- 
rînd vă voi da adresa".

Vă rog să primiți din 
partea mea multă înțelege
re și compasiune pentru 
deziluziile pe care le-ați 
avut în materie de dragos
te, multe mulțumiri pentru 
sfaturile avîntate și înțelep
te dăruite fetelor și băie
ților din întțeaga țară și 
multe urări: de succes în 
descoperirea prietenului 
ideal. Sper din toată inima 
că apelul pe care l-ați lan
sat va mișca conștiințele 
cititorilor, că aceștia vă vor 
scrie și atunci vom trăi cu 
toții clipa în care ne vom 
afla în posesia adresei 
dumneavoastră. Dar vă veți 
ține, oare, de cuvînt ? Asta 
e întrebarea 1

Camara A., județul Ba
cău : îmi mărturisiți pe 
multe pagini cît de anti- 

y patică vă este școala, cît 
de mult uriți învățătura și 
ce stupidă este viața de e- 
levă. Cuvintele mele sînt 
prea slabe ca să încerce 
să vă combată cu folos. 
Vă dau, totuși, un sfat: 
dacă vreți să uriți școala, 
urîți-o ; dar după ce-o ter
minați.

Popa Viorica, București: 
Ne rugați cu cîteva săptă- 
mîni în urmă să aflăm a- 
dresa mamei dumneavoas
tră care v-a părăsit la o 

. vîrstă foarte fragedă. Ins
pectoratul Miliției județu
lui Alba a îndeplinit rugă
mintea dumneavoastră și 
ne comunică următoarele :

„în urma verificărilor efectuate de către noi în 
evidențele de care dispunem cît și în teren, am iden
tificat pe numita Petrilă Maria, fiica lui Lup și Ileana, 
născută în Găbești, județul Bihor, la 10~ septembrie 
1930, cu domiciliul stabil în municipiul Alba lulia, 
strada Călărași nr. 5. In urma discuțiilor purtate cu 
susnumita, aceasta recunoaște că a avut o fetiță în 
urma conviețuirii cu numitul Popa Ilie din Arad. Ca 
urmare a neînțelegerilor survenite, nu au mai con
viețuit împreună din anul 1952, iar tribunalul Zalău 
a obligat pe numitul Popa Ilie la plata sumei de 100 
lei, reprezentînd pensie de întreținere pentru minora 
Popa Viorica și încredințarea spre creștere și educare 
de către mama sa Petrilă Maria. In urma recursului

copii pe care i-am crescut și care în momentul de 
față au situații foarte bune. Rămînînd văduv de tînăr 
am muncit din greu pentru a-mi crește copiii care 
nici măcar nu-mi spun tată. Trei din copiii mei se 
află în București. Fata, Anghel Sevastița, strada 
Cîmpul cu narcise, 35, sectorul II, Bolinu Ion, strada 
Prepelicarului, 24, sectorul V, Bolinu Aurica. Mai am 
o fată care locuiește la Deva.

Părăsit de copii, am trăit în căsuța mea, dar într-o 
bună zi aceasta’ a ars. Nu am primit nici un ajutor 
de la copii. In zadar le-am scris. Ce-i drept, fiul meu 
Bolinu Ion mi-a mai trimis din cînd în cînd bani și 
alimente, dar fiica mea Sevastița (salariată și ea și 
soțul) nici nu vrea să audă de mine. Cînd puteam 
merge la București, de cînd soseam la ea mă întreba 
cînd plec și-mi spunea că este ocupată și trebuie să 
plec. Nici nu mai spun că-mi zice „moșule". Se ferea 
totdeauna să nu mă vadă vecinii ei, îi era rușine cu 
mine. Rămas fără casă, a trebuit să-mi improvizez un 
adăpost care acum două săptămîni a ars fiindcă 
nu aveam sobă, făceam focul așa, în mijlocul lui. 
Acum sînt bolnav, neputincios, fără nici un spri
jin, nu am unde dormi. Stăm toată noaptea în cîmpul 
liber, lingă foc. Vecinii mei m-au mai ajutat, dîndu-mi 
de mîncare, dar nu pot nici ei, au greutățile lor. Am 
așternut pe această hîrtie numai o parte din greutățile 
mele. Sper, tovarășe Băieșu, și vă rog foarte mult, că 
citind acestea copiii mei se vor îndura să-mi dea un 
ajutor. Vă mulțumesc foarte mult".

Scrisoarea dumneavoas
tră nu are nevoie din par
tea mea de nici un cuvînt 
în plus. Dacă doriți și a- 
veți putere fizică și morală 
să faceți aceasta, ar trebui 
să cereți justiției să-i obli
ge pe fiul și fiicele dum
neavoastră să vă acorde o 
pensie de întreținere. Pro
babil că n-o veți face, fie

din rușine, fie din silă. Da
că ei nu doresc să vă aju
te, să nu vă ajute. Vom 
încerca s-o facem noi și ci
titorii. Redacția a luat chiar 
azi legătura cu primarul 
comunei, tovarășul Arsene, 
care ne-a promis sprijinul 
său. Ne vom interesa în 
continuare de situația dum
neavoastră. Vă urăm sănă
tate.

*

La 11 iunie 1957 lîngă comuna Basarabi-Murfatlar, județul 
Constanța, a fost descoperită întâmplător intrarea unei mici bi
serici amenajate într-un masiv de cretă. Săpăturile arheologice 
începute în acel an ți continuate în anii următori, au scos la 
iveală un întreg complex de capele funerare, camere de lo
cuit, galerii și cavouri, datând de la sfîrșitul secolului al X-lea. 
Numeroase semne de întrebare îndreptățesc includerea acestui 
complex în Muzeul nostru imaginar. Ne vom opri astăzi asupra 
inscripțiilor și gravurilor rupestre de tip nord-european. atribuite 
de unii cercetători prezenței incidentale a neguțătorilor scan
dinavi. Interlocutor, Răzvan Theodorescu, cercetător științific 
la Institutul de istoria artei al Academiei:

VIKINGI ÎN

— Pentru început, aș dori să 
prezentăm cititorilor argumente
le palpabile invocate în spriji
nul ipotezei pe care o împărtă
șiți.

— De acord, cu o precizare : 
aceste argumente trebuie des
prinse dintr-o profuziune de ele
mente ale unei iconografii pri
mitive, care, -împreună cu dife
ritele inscripții, aparțin mai 
multor arii culturale distincte.

— De pildă ?
— Cavalerii, caii, păsările de

pradă atacînd patrupede sînt 
motive preferate ale artei orien
tale.

— Cum au ajuns în Dobrogea? 
Vreau să spun : prin ce filieră ?

— Poate pecenegii, poate 
populațiile nomade care i-au 
precedat... Dar să continuăm e- 
numerarea. Labirintul este cu
noscut în arta clasică, dar și în 
cea nord-europeană, ca și dra- 
gonii (fig. 1), gravați într-o ma
nieră amintind imaginile con
temporane din Soandinavia,

după cum a remarcat cel dintîi 
prof. Ion Barnea, de la Institu
tul de Arheologie.

— Nu vi se pare Că stilizarea 
trădează aici o abilitate întrucît
va „profesională", în contrast cp 
savoarea naivă a celorlalte de
sene ?

— Este poate un rezultat al 
prezenței extrem de frecvente a 
acestui motiv zoomorf, nu numai 
pe pietre sau în desene rupes
tre, nu numai în manuscrisele 
contemporane din răsăritul ca și 
din apusul continentului, ci și 
în întreg folclorul european.

— Să mergem mai departe. A- 
ceastă eorabie (fig. 2)...

— Există opinii potrivit cărora 
ar fi vorba de o influență medi
teraneană.

— înțeleg că sînteți de altă 
părere.

— Da. Cred că e mai curînd o 
reprezentare, foarte stilizată, în
trucîtva asemănătoare acelor co
răbii des întîlnite în lumea nord- 
europeană, vikingă, fie gravate 
în piatră, fie descoperite de ar
heologi în mlaștinile scandinave.

— Și cum s-ar justifica pre
zența ei într-un complex rupes
tra funerar ?

— Prin rolul de prim ordin pe 
care-1 juca în credințele și mi
tologia nordului. De altfel, nu 
putem fi siguri că, în momentul

gravării, acolo se aflau într-ade- 
văr mormintele la care vă gîn" 
diți.

— Totuși, cele trei cruci reu
nite...

— ...sînt săpate mai adînc și 
un braț, acoperă o porțiune din 
silueta corăbiei — ceea.. ce în
seamnă că au fost adăugște mai 
tîrziu. Această alăturare', sau 
chiar suprapunere a unor ele- . 
mente datînd din epoci diferite 
poate fi observată și la inscrip- , 
ții, care demonstrează și ele in
terferența mai multor arii cul
turale. întâlnim caractere chiri
lice, glagolitice și runice.

— Pentru primele două cate- •' 
gorii, aș putea da și eu o expli-



CU OCAZIA SĂRBĂTORIRII
NAȚIONALE A R. P. ALBANIA

TELEGRAMĂ
Tovărășii NICOLAE CEAUȘESCU, 'secretar general al 

l” x-tidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al "Republicii Socialiste România, și ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au trimis tovarășului ENVER HODJA, 
prim-secretăf al Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Albania, tovarășului HADJI LLESHI, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare a Republicii Populare Albania și tova
rășului MEHMET SHEHU, președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Albania, o telegramă în care se 
spune : în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al nos
tru personal, vă adresăm, dumneavoastră și poporului frate 
albanez, calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul 
celei de-a 25-a aniversări a eliberării Albaniei.

Poporul român se bucură din toată inima de realizările ob
ținute de oamenii muncii albanezi în opera de construire a 
socialismului în cei 25 de ani de la eliberare și le urează, 
de ziua acestei mari sărbători, noi succese în dezvoltarea și 
înflorirea multilaterală a Republicii Populare Albania.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenii și cola
borare frățească dintre țările noastre se vor dezvolta con
tinuu, pe baza principiilor marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist, în interesul popoarelor român și al
banez, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Cu ocazia celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării Albaniei, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu. a trimis o tele
gramă de felicitare ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Albania, Nesti Nașe.

&
«i. Ambasadorul Republicii Popu
lare Albania la București, Iosif 
Pogace, a oferit vineri sear? o 
recepție Cu prilejul Celei de-a 
X. V-a aniversări a eliberării Al
baniei.

Au participat Gheorghe Rădu-

lescu, Constantin Drăgan, Gheor
ghe Stoica, Constantin Stătescu, 
secretar al Consiliului de Stat, 
Bujor Almășari, Adrian Dimitriu 
și Dan Enăcheseu, miniștri, 
Nieo’iae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, con
ducători ai unor instituții centrale 
și obștești, oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
Corpului Diplomatic.

(Agerpres)

« LA INVITAȚIA C.C. AL 
P.M.U.P., vineri a plecat în Re
publica Populară Polonă, pentru 
un schimb de experiență, o de
legație de activiști ai P.C.R.. 
condusă de tovarășul Constan
tin Băbălău, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu-' 
lui județean Dolj al P.C.R.

• VINERI DIMINEAȚA A 
PLECAT LA VIENA delegația 
română care va participa la lu
crările Conferinței reprezentan
ților opiniei publice pentru. 
securitate și cooperare în Europa, 
ce va avea loc între 29 noiem
brie și 1 decembrie, în capitala 
Austriei.

Din delegație fac parte prof, 
univ. dr. docent Tudor D. Io- 
nescu, deputat în Marea Adu
nare Națională, președintele Co
mitetului Național pentru Apă
rarea Păcii, conducătorul dele
gației. Mia Groza, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Națio
nale, vicepreședintă a Consiliu
lui Național al Femeilor, prof, 
univ. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu, prim-vicepreședinte al In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Nicolae 
Gavrilescu, secretar al Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, Vi
sile Nicolcioiu. secretar al C.C. 
al U.T.C., Sanda Rangheț, se
cretar al C.N.A.P., Ion Cîrje, 
redactor-șef al revistei „Lumea". 
Stanciu Brătescu, membru al 
C.N.A.P., și Ion Fîntînaru, zia
rist.

(Agerpres).

CRONICA
U. T. C.

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala indreptîndu-se spre 
Koma tovarășul Nicolae Cri- 
stache, membru supleant al 
C.C. al U.T.C., adjunct de 
șef de secție la C.C. al U.T.C., 
care va participa la Congre
sul Uniunii Internaționale 
a Tineretului Socialist. 
(I.U.S.Y.).

PREFAȚĂ LA TURNEUL
DE LA „ANTIPOZI4‘

de vorbă cu ILIE NĂSTASE

E proaspătă victoria lui Iile 
Năstase repurtată asupra „nr. 2 
mondial", Tony Roche, în „eta
pa Stockholm" a turneelor pe 
teren acoperit pe care, îm
preună cu Ion Țiriac, le între
prinde în Europa.

Cu cîteva momente înainte de 
plecarea în aceste turnee, am 
avut cu tinărul campion o scur
tă discuție :

— După întoarcerea din Sta
tele Unite, cum a fost în „va
canță", acasă ?

— Vacanță ? Un sportiv nu 
poate sau n-ar trebui să aibă va
canță. Am profitat... ca toată 
lumea, de aceste zile frumoase 

de toamnă, adică am jucat afaCITITORI!
Abonați-vă din timp pentru anul 1970 

LA ZIARELE ȘI REVISTELE ROMÂ
NEȘTI. Consultați Catalogul presei române 
care se află la Oficiile P.T.T. la factorii 
poștali și difuzorii de presă din întreprinderi 
și instituții.

De asemenea, se contractează abonamente 
la cotidiene și periodice 
mare generală precum și la publicații 
tehnico-stiintifice din : R. 
NIA, R. P.’ BULGARIA,

de infor-

P. ALBA- 1 
, R. S. CEHO

SLOVACA, R. P. CHINEZA, R. P. D. CO
REEANA, CUBA, R.D. GERMANA, R. S. F. 
IUGOSLAVIA, R. P. MONGOLA, R. P. PO
LONA, R. P. UNGARA, U.R.S.S. SI R.D. VF 
ETNAM. II
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ră, pe zgură. Am efectuat însă 
și destule ceasuri de antrena
ment în sală. Și, să fiu drept, 
m-am și odihnit.

— Referitor la tenisul jucat 
pe teren dur, ce ne puteți spu
ne mai ales privind înapoi... 
„fără rhînie", evident, spre dis
puta de la Cleveland ?

— Tenisul pe teren de parchet 
sau bitum este la ordinea zilei. 
Personal, alături de colegii din 
echipa noastră, depun eforturi 
speciale pentru a mă adapta 
noilor condiții. Și, cine știe, 
poate că unele însușiri ale jo
cului meu, vor fi astfel mai bine 
puse în valoare. Mă refer la 
serviciu, retururi, la voleurile 
de atac, decisive.

Cum se va integra noilor con
diții, fantezia cu care ne-ațr o- 
bișnuit să evoluați ? Veți putea 
„improviza" Ia fel de bine ?

— Evident, „zgura" avanta
jează jocul meu actual. Totuși, 
nu trebuie uitat că tenisul in 
forță, practicat pe terenurile 
dure, nu exclude, cum ați spus, 
improvizația. Deci...

— Veți lua parte la o memo
rabilă „premieră" sportivă ro
mânească, jucînd tenis în Au
stralia ?

— Probabil. După întoarcerea 
din turneele europene de sală 
(în jurul lui 1 decembrie vom 
mai rămine in țară o săptămînă- 
două apoi e vorba să plecăm în 
Australia, pentru a evolua în cî
teva reputate „fiefuri" ale spor
tului alb.

— Și apoi ?
— In timpul iernii, europene, 

jocuri in America, Africa de 
Nord, la începutul primăverii — 
tradiționalele turnee „italiene" și 
de pe Coasta de Azur. Dar pînă 
atunci mai e mult. Dorința mea 
supremă, și cred și a lui Țiri, 
Ia această oră este să joc bine 
în Australia...

— Nu vă plictisiți niciodată de 
tenis, de viața „de călător" pe 
care o duceți de cîțiva ani ?

— Deloc. Uneori imediat după 
ce am fost eliminat dintr-un

turneu sau în timpul vreunui 
„time-out" mai lung, mă cuprin
de o adevărată „sete de tenis".

— La anul, în Cupa Davis, 
țara noastră, are ; de apărat. un 
prestigiu' proâspăt cîștigat 1 va 
trebui, să demonstrăm că pre
zența României , la Cleveland nu 
a fost, așa cum poate i-ar fl 
tentat pe linii să creadă, o sim- 

, plă întîmplare. Ce ziceți ?
— Acum, avem mai mult ca 

pricind, pentru ce lupta. Cu atît 
mai mult cu cît adversarii se vor 
pregăti pentru meciurile cu Ro
mânia. Dar sîntem optimiști: 
Ion este o rachetă greu de în
vins — o revistă americană îl 
numea jucătorul de stîncă dură 
— iar Petrică și Sever nu și-au 
spus, pare-se, ultimul cuvînt...

— Dar Iliuță...
— Eu...
Și aici pe chipul „tînărului 

maestru" s-a ivit un zîmbet 
ștrengăresc, de puști isteț, zîm- 
betul cu care — alături de lovi
turile fanteziste — Năstase a 
cucerit tribunele poate chiar 
lumea, devenind tuturor drag, a- 
propigt.

ANDREI ȘERBAN

MERIDIAN
• IN TURNEUL INTERNA- ț 

ȚIONAL DE TENIS Di) MA
SA de la Trollhaettan (Sue-rl 
dia), echipa feminină a Ro- 
mâniei a învins cu scorul 
de 3—0 selecționata AnglieKț 
Iată rezultatele tehnice ale a.^ 
cestei întjlniri : Maria AlțȘri 
Xandrit—Shirley 2—0 ; Eleo
nora Mihalca—Piddock 2—0 i- 
Alexandru, Mihalca—Shirley,: 
Piddock 2—0. în proba de: 
simplu femei (turul 2), Mihal-' 
ca a invins-o cu 3—0 (21—17, 
21—9, 21—19) pe Jill Shirley.

• DUPĂ CUM S-A MAI A- 
NUNȚAT, turneul final al 
campionatului mondial de 
fotbal din anul 1974 va -avea . 
loc în R. F. a Germaniei. 
Municipalitatea orașului Ha- 
novra a hotărît să prezinte 
candidatura sa pentru orga
nizarea finalei și a altor par
tide importante. Stadionul 
din Hanovra „Niedersachsen- 
stadion" va fi mărit și va 
dispune Încă din anul 1972 de 
circa 9C 000 de locuri, dintre 
care 80 000 acoperite

• AL DOILEA MECI pen
tru preliminariile campiona
tului mondial de, fotbal (gru
pa 15/1 — Oceania—Asia),
disputat la Lourențjo Mar- 
cues (Mozambic) între echi
pele Australiei și Rhodesiei, 
s-a terminat Ia egalitate 0—0. 
Deși australienii au dominat 
tot timpul, cei care puteau 
înscrie au fost rhodesienii. 
In minutul 88 extremul stingă 
al echipei Rhodesiei, Line
man, a scăpat singur și por
tarul australian a fost nevoit 
să-i plonjeze la picioare pen
tru a împiedica înscrierea go
lului. După cum se șție și pri
mul meci s?a terminat la e- 
galitate. Astfel Că va fi nece
sar un al treilea meci de 
baraj

• FOSTUL CAMPION 
MONDIAL Tigran Petrosian 
a trecut în fruntea turneului 
internațional de șah de la 
Palma de Mallorca. în runda 
a 5-a, Petrosian l-a învins cu 
piesele albe pe brazilianul 
Costa Mecking, totalizînd 3,5 
puncte. Urmează în clasament 
Korcinoi 3 puncte și o partidă 
întreruptă, Mecking, Spasski, 
Medina și Diez del Corral cite 
3 puncte fiecare, Spasski a re
mizat ’cu Torân, Medina l-a 
învins pe Boboțov și Diez de] 
Corral pe Szabo.

A APĂRUT
DIN CUPRINS :

• O amplă dezbatere asupra 
naturii raporturilor omului cu

societatea căreia îi aparține : 
ancheta internațională „Nor
dul busolei contemporane : 
marele contract social q Evo-

„Hcrdu!” busolei eopleetporsne : I 

marele cenw»ct soci»! /

«dori șt mltm-t

$ w r wl s enHtmn UÎ

■țiți iriti'-nrievSr 
să cnnducori 
autc.nobsirJ ?

u <«1

cări la centenarul Lenin • In 
adîncurile „Continentului al
bastru" — prezentarea suc?lntă 
a captivantei istorii a cuceri
rii abisurilor submarine. o 
Răspunsurile unor specialiști 
din Anglia. Belgia, Brazilia, 
Cehoslovacia, Japonia. Româ
nia, S.U.A., Uniunea Sovietică 
la întrebarea ,.Cum va arăta 
lumea în anul 2000 ?“ © Și to
tuși, cura de slăbire nu exclu
de mesele copioase ! (Punctele 
— un nou regim dietetic) • 
Valorile șl miturile civilizației 
moderne • Haina și mobila — 
din preistorie pînă azi $ O 
întrebare (cu multe răspun
suri) pentru șoferii amatori, 
știți, într-adevăr, să conduceți 
automobilul ? • Incursiune
prin bibliotecile lumii 9 Pă
reri avizate despre perspecti
vele principalei îndeletniciri 
omenești & Mlnlghidul turis
tului : România — județe șl 
date de bază o Introducere în 
tainele sondajului de opinie : 
ancheta internațională „Copi
lul gigant al exploziei infor
maționale" o Oameni în Lună: 
cum s-a transformat un vis 
milenar în realitate • Un abe
cedar... pentru părinți e în 
lipsa unul tratat, vl se oferă 
un mic cod contemporan al 
politețe! • După a doua 
incursiune a omului pe Lună, 
răspuns la întrebarea : sîntem 
în preajma erei ființelor cos
mice ? • Mexico ’70 — sau 
noi amănunte despre campio
natul mondial de fotbal 9 Se
cretele echilibrului vieții lăun
trice (ancheta Internațională 
„Trepidațiile epocii actuale a- 
trofiază universul sentimen
tal ?) • Umor, teste, ghid ho
telier, jocuri distractive.

(Urmare din pag. I)

bere. „Noroc! Și bai să băgăm 
sticlele., sub robinet; sâ' nu ră- 
mînâ amprente.

— Apa nu șterge amprentele!
— Las- că știu Cu. Bun ! 

Acum împarte tu banii și eu 
șterg celelalte urme.

— Puțini bani. Nici 200 de lei. 
în dulapul de colo ai căutat?

— Nu. Caută tu.
— Așa da ! Uite, cîteva lu

cruri pe care am putea lua 
ceva bănuți. Și un borcan cu 
loz în plic.

— Ține sacoșa. Să mai dau 
cu niște apă pe jos. Ce-aș mai 
rîde mîine să văd mutra cîine- 
lui polițist. Spuma asta de la 
extinctor o să-i mute nasul din 
loc 1 în plus, acoperă și toate 
celelalte urme.

— Și acum, la culcare. Ai 
grijă unde-ascunzi lucrurile.

— Nu-ți fie teamă ! Noapte 
bună, Ghițuș.

— Noapte bună Dorine.

DIALOGUL 2: PRINDEREA

La librării și chioșcurile de difuzare a presei

— Tovarășe căpitan, permi
teți să raportez. Cîlneie de 
serviciu nu ne poate ajuta. E 
derutat de spuma extinctorului.

— Nu face nimic. Ai găsit 
amprente ?

— în cursul veacurilor XI și 
XII. Au ajuns deci, și în ținutul 
dintre Dunăre șl Mare. ;

TREI DIALOGORI

, ,;.z
— Nu. Doar o urmă de- pan— „ Cea maț'biăre ' vinovală șîtiț '

tof pe masa din magazie.,,ȘL pe,- eu. Ghițu^tefă; foarte’.'ăil<î>'eî-n'd 
o masă din restaurant ” • '■■ ■ — ■ —
sit zgîriată o adresă.

— Aha I Telefonează-î “ 1'uî’
Mircea, să meargă, să vadă 
ce-i acolo. Ce zici de ciim au 
lucrat băieții ? ■ ' r- '

— Credeți..,că erau doi? .
— Tu ai fi băut bere din

d'ouă pahare și ai fi mîncat 
mici cu două furculițe? Aproa
pe sigur că doi. în plus, bă
nuiesc că erau ..................*
fi lăsat atîtea 
gestionar !

— Poftiți ?
— Cîți bani

dispărut'? ,
-r- Cam 180 de lei în monede 

de 15 și 25 de bani.
— Și valoarea lucrurilor fu

rate ?
— în total, ceva peste 

lei.
— Sticlele de bere le-a 

cumva sub robinet unui 
salariați ?

— Nu. I-am întrebat pe
— Bun. înseamnă că

beți. Altfel n-ar 
urme. Tovarășe

spuneți că au

2 200

pus 
din

•4;

oație satisfăcătoare, țlnînd seama 
de relațiile de vecinătate pe oa
re le implică. Pentru cea de-a 
treia, m-aș gîndi ți la populațiile 
germanice prezente pe teritoriul 
țării noastre — e drept, parcă 
ceva mai înainte.

— Walafried Strabo, un călu
găr de la Reichenau, se referea 
undeva la goții care existau în
că In Împrejurimile Constanței, 
în prima jumătate a secolului al 
iX-lea. Pornind de aici, s-a în
cercat recent de unii cercetători 
atribuirea runelor (fîg. 3), ca ți 
a unor imagini, acestor goți târ
zii. Dar dragonii, labirintul, poa
te corabia, anumite rune, sînt 
considerate, aproape unanim, de 
origine nord-germanieă. Perse-

DOBROGEA?
Ml, înclin ți eu spre această 
„ipoteză vikingă".

— Mai rămlne să aflăm ae 
căutau vikingii la Basanabi.

— E o explicație ceva mal 
lungă. Se știe că. In secolul al 
X-lea, scandinavii utiliaau In 
mod frecvent ațe Asul „drum al 
varegilor spre greci”, adică spre 
imperiul bizantin, drum care 
«trăbătea teritoriile cnezatelor 
rusești, de la Marea Baltică la 
Marea Neagră. Se știe, de ase
menea, că In a doua jumătate a 
secolului al X-lea, pecenegii au

primejduit un timp traficul pe 
Nipru și pe coasta nordică a Mă
rii Negre. Nu e deci imposibil 
ca negustorii scandinavi să fi 
făcut un ocol, exact în acea pe
rioadă, eventual pe valea Șire
tului și apoi prin Dobrogea, spre 
Constantinopol. Și, cu acest pri
lej...

— O clipă, vă rog. Se ridică 
o Întrebare pe care ar fi trebuit 
să v-o spun ceva mai devreme. 
Cum se explică, în general, a- 
eeste prezențe nordice în sud- 
estui Europei T

— Istoria consemnează faptul 
că în epoca de apogeu a puterii 
vikinge, adică în secolele IX, X 
și XI, acești îndrăzneți corăbieri, 
negustori ți soldați au ajuns pînă 
departe, în Groenlanda ca și în 
Sicilia, în Orientul Apropiat ca 
și pe țărmurile Bosforului. Aici, 
ei se îndeletniceau nu numai cu 
comerțul, ci Intrau adeseori în 
slujba imperiului, ca mercenari, 
în această ipostază, unii dintre 
ei au ajuns, cînd Dobrogea de
venise o provincie bizantină...

— Adică, în ce perioadă isto
rică î

— Atunci, n-ar putea fi acești 
mercenari autorii inscripțiilor și 
Imaginilor de la Ba.sarabi—Mur- 
fatlar ?

— Nu, nu cred acest lucru. 
Măcar din motive cronologice, 
elementele la care vă referiți da- 
tînd dintr-o perioadă mai veche 
a complexului de monumente.

— Lectura inscripțiilor ar lă
muri, probabil, întreaga proble
mă.

— Fără îndoială. Din păcate, 
pînă acum a fost descifrat doar 
un nume germanic.

— Dificultăți de interpretare ?
— Nu numai de interpretare. 

Am vorbit despre suprapunerea 
și coexistența caracterelor apar- 
ținînd unor alfabete diferite. Și 
apoi, să nu uităm că a trecut un 
mileniu și că creta nu este un 
material menit să înfrunte fără 
urmări curgerea vremii.

— Oricum, argumentele istori
ce și artistice aduse în discuție 
dovedesc existența unor legături 
surprinzătoare între Scandinavia 
și ținuturile noastre.

— Țin să precizez că este vor
ba doar despre un moment d/n 
istoria acestor legături, care sînt 
atestate cu mult înainte, încă din 
preistorie și antichitate.

— Poate că intr-un alt dialog 
vom aborda și acest aspect al u- 
nei probleme fără îndoială pa
sionante.

I 
I
I
I
I
I6
I
I
I
I
I
I
I

__ ___ ._____ t , toți.
— Bun. înseamnă că le-au 

așezat hoții, acolo, ca apa să 
șteargă amprentele. înseamnă 
că nu știau decît lucruri vagi 
despre amprente, deci n-aveau 
experiență.

— Da. dar totuși știau cîte 
ceva : au șters destul de bine 
cea mai mare parte din urme.

— Tot au rămas destule. Hai 
să ne împărțim treaba pe mai 
departe. Trebuie să trecem prin 
cîteva cofetării, să vedem care 
din „puștanii" ăștia fără treabă 
face azi cinste și, mai ales, 
care plătește cu mărunțiș, 15 și 
25 de bani.

— Am înțeles. Propun să 
merg eu la „Croco” și „Texas".

— De acord. Atunci eu merg 
la „Parc" și la „Tosca". Cum 
găsești ceva mă anunți...

— Tovarășe casieră, v-a plă
tit azi cineva cu mărunțiș ?

— Da, domnule, uite tînărul de 
colo, care stă la masă cu fetele 
alea. Clienți permanenți. Toa
tă ziua e plină cofetăria de ei. 
Dar de ce . vă interesează 
Unde plecați, domnule ?..,

— Cum te cheamă, băiete?
— Dar cine sînteți dumnea- - 

voastră ? Cu ce drept mă între
bați ? .

— Miliția ! Poftim legitima-; 
tia. Și te rog să mă urmezi. 
Veniți și voi. fetelor. Dar de 
ce te-ai pleoștit așa, băiețaș ? 
La ce te gîndești ?

— Cît e ceasul, tovarășe că
pitan ?

— Două. Au trecut exact 
douăsprezece ore de cînd...

DIALOGUL 3: CINE ÎL CU
NOAȘTE PE GHIȚUȘ

— Sînteți mama lui Gheor
ghe Moșuțan. Știți ce fapte a 
comis fiul dumneavoastră ?

— Ghițuș ? Cum să nu. Chiar 
azi am plătit un avocat pentru 
el, cu banii pe care Ji destina
sem cumpărării unui televizor. 
Sînt tare, tare supărată.

— Am văzut că Ghițuș este 
foarte talentat. La școală avea 
note mari la multe materii. îi 
plăcea poezia, știe pe de rost o 
mulțime de versuri. îi plăcea 
fizica. îi plăcea istoria. Cum de 
a fost posibil ca un băiat inte
ligent, cu atîtea preocupări in
teresante să se apuce de fur
tișaguri, acum de spargeri ?

— Cred că pot să vă explio.

am divorțat de t^jgl luit^ȚȚam.'.'. 
singură, aveam nevoie' de un. 
bărbat în câ.șă;' Și' Ir-a.'m luat pe 
primul care mi-a ieșțț.îtr „cale," 
Herțeg Ștefan, ’tin dfh rău, pus. ; 
pe beții și pe scandaluri, cer
tat cu munca, avînd relații cu 
tot felul de indivizi dubioși. 
Ani de zile l-am întreținuteu. 
Dar... vă imaginați dă de ade
vărata lui .față mi-am dat sear 
ma prea tîrziu. Comportarea 
celui de-al doilea soț al meu l-a 
scîrbit pe Ghițuș de casa părin
tească, l-a îndepărtat de mine, 
de familie. A început să lip
sească de acasă. Asta s-a întîm- 
plat cam acum doi ani. De a- 
tunci GhițuȘ s-a schimbat. A 
venit de‘cîteva ori beat. Ce pu
team să-i fac? N-aveam de nici
unde vreun ajutor

— Spune, mamă, spune tot 
ce făcea actualul tău soț. In
tervine violent, pe neașteptate, 
un tînăr palid, liniștit — Nico
lae Moșuțan, fratele lui Ghițuș, 
aflat în vizită la mama sa. 
Spune cum te bătea pe tine, 
cum îl bătea pe frate-meu, cum 
îl alunga de acasă, spune cum 
l-a vîrît în cercul lui de oa
meni fără treabă.

— Sînt vinovată, e adevărat,, 
dar ce aș mai putea face 
acum ? Băiatul va fi, oricum, 
condamnat. Pe urmă, „cu .tini
cheaua de coadă", o să-mi fie 
greu să-l mai conving să rede
vină cel dinainte.

— Nu-i adevărat, intervine 
și Margareta Ungur, verișoara 
lui - -
îl 
că 
se 
pe 
ne

le pe genunchi, fixînd cu în- 
căpățînare podeaua.

Nu se uită unul la altul. 
„Cîștigam peste 1 300 de lei 
lunar, de ce. am făcut prostia 
asta, de ce ?“ a spus Dorin la 
interogatoriu. „Din cauza tată- 

, Iui meu vitreg am plecat de-a- 
- casfe, am îffceput să'beau. N-aș . 

vr.ea să-l mai găsesc împreună 
cu mama" a anrmat Ghițuș.

Cei doi continuă să privească, 
încăpățîhațj, podeaua.. La ce 
vor fi. gîndind ©are acum, in 

; pragul judecății care îi așteap- 
bb'tăUrîn .-pragul'■■■' pedepsei, prin 

v > >■ eabe Se' țintește readucerea lor
/'•■■ ' . în. lume,?

’ .că'rcată de inteligență, cu băj;- .balenU .alb®
bia cutezătoare. Din cadru) al- .-g® raî’,!> v°„ia s"° vmeze Ghițuș? 

„tei fotografii mă privgșc ochii-. .<■?•?.>r’a mai puțin
. .melancolici, ai lui Dorim Bpca, oare 0 vlSa

lucizi, inteligenți pe fața sniea--^ - ”rin. _•
.-......-.'Măj

„Ijippy". - : .

A

dă, „aureolată" de o pqamă dB . Șan, poate, la aventura foar- 
. , te .serioasă și lucidă, dificilă

Căpitanul. Fabian povestește. care e viața de : zi cu zi, viața 
îmi relatează despre prinde- Pe care, la cel "18 ani ai lor
rea celor doi, idespre comporta- încă n-a,u apucat. să o cunoas-
rea lor sinceră la interogator . tă așa cum. trebuie, viața noas- 
rii, despre căința la fel-de sin- tră. -a tuturor, 
ceră pentru faptele comise. 
Despre felul în care, scăpați 
de controlul familiilor, cei doi 
au alunecat, pe calea infracțiu
nii, îndemnați și de spiritul 
de aventură 
stei lor

ii privesc,
acum tunse

caracteristic vîr-

Cei doi copilandri își ridică 
colo de crețurile premature și 
frunțile încruntate. Ș< din- 
privirile lor vinovate. ghicesc, 
undeva, în spatii imaginare va
lurile st.îrnite de, misterioasa, 
simbolica bâienă albă, o balenă 
albă care se numește fericirea 
cinstită, adevărata fericire și pe 
care îi simt acum hotărîți și ca-Stau cu capetele.

- plecate, cu coate- pabili să o caute toată viața*

Ghițuș. Eu îl cunosc bine, 
știu capabil, inteligent. Știu 
a muncit, că în același timp 
înscrisese, la liceul seral, 
care nu a reușit să-l termi-, 
în bune condiții tot din 

pricina lipsei de sprijin din 
partea familiei. Eu am foarte 
multă încredere în Ghițuș. Sînt 
convinsă că poate și trebuie 
să-si valorifice inteligenta, 
aptitudinile. îți aduci aminte, 
Nicule ? Prin .Clasa a Vil-a 
Ghițuș începuse să adune bani 

' ca să cumpere un... vapor, să 
plece în^ căutarea balenei albe. 
Moby Dick ! Era si este încă 
foarte copilăros, dornic de a- 

■ ventură. Poate și această cău
tare continuă a faptelor neobiș
nuite l-a adus în situația de a 
confunda propria lui viață cu 
un roman polițist.

— într-adevăr, ne spune Ar
pad Szacacz, unul d'in vecinii 
familiei Moșuțan, Ghițuș a avut 
pînă nu de mult o comportare 
exemplară la școală, pe stradă, 
acolo unde a muncit, cu noi 
vecinii. Aproape sigur că nu
mai comportarea tatălui său vi-' 
treg l-a împins spre mediul 
celor care comit asemenea fap
te. Băiatul e însă, după păre
rea mea, pe deplin recuperabil.

— Fără îndoială că da, afir
mă și E. Rusz, o altă vecină? 
îl cunosc bine pe băiat. Res
pectuos, cu preocupări pentru 
literatură, atent cu mama lui, 
a fost, practic, izgonit, de aca
să de lipsa de omenie șl de 
moralitate a tatălui vitreg.

TĂCERE IN DOI DESPRE BA
LENA ALBA

Am în față o fotografie. 
Gheorghe Moșuțan, Ghițuș în
tre d'ouă fete, cu brațele pe 
după umerii lor. Un băiat 
înăltuț, suplu, cu privirea tn-

(Urmare din pap,. I)

mediul înconjurător sînt probleme ia ordinea zilei jn mijlocul 
m»ștei generații, sînt fapte de existență considerate ca atare, 
deci foarte în serios și în real în aceste condiții „Ce să fiu ?*', 
este o chestiune de viață și de moarte, eSAe cea mai reală’ 
dintre framîntările unui adolescent, cea mai des cercetată 
prin exprirpare, cea mai des formulată sub formă de întrebări. 
„La ce să dau, la filologie sau la filozofie?" mă întreabă abso
lut în fieca.re zi de o lună încoace o fată blondă, elevă în 
clasa a XlI-a, publicată deja cu poezie și proză in paginile re
vistei Ia care lucrez. Dar mă întreabă grav și chiar cu tris
tețe, evident neputîndu-se hotărî.

Dacă Oraș fi constatat repetîndu-se cu o frecvență destul 
de îngrijorătoare un fenomen pe care am să-i numesc de 
peregrinare, nu mi-ar fi atras intr-atit de serios atentîa „Ce 
să fiu ?“. Aș fi fost tentată să iau ușor în joacă lamentați'.le 
cam în alint ale unor copii. Dar cînd copiii încep să se mute de 
,a ° facultate la alta, părindu-Ii-se mult mai ușor șă dea încă 
și încă o_ dată examen de admitere decît să ducă pînă la ca
păt pregătirea pentru o meserie cu care nu pot intra în acord 
jocul se strică. E un spor de maturizare aci sau ce este ? 
Să fie într-adevăr atît de limpede la 18—20 de ani problem^ 
devoțiunii profesionale, a faptului că îți alegi o meserie pe 
viață, că te instalezi în muncă mult, mai definitiv decît în 
orice altceva, că satisfacțiile importante țin tocmai de profe
sional, că disciplina muncii, că adevărata libertate încep nu
mai dincolo de îndeplinirea comandamentului social concreti
zat într-o profesiune? Nu știu. E prima dată cînd mă abțin

să sancționez un fapt aparent de indisciplină deși sînt în de
zacord cu el, eu făcînd parte din categoria foarte sigură a 

■celor care îl duc pînă la capăt pe „trebuie"; dar ce contează 
oare mai mult? Ce e mai grav? Ce trebuie dobînditf cu di
nadins, disciplina profesiunii sau profesiunea în numele că
reia să ne putem disciplina din iiber arbitru și cu folos’ 
Era inegalabilă satisfacția cu care un tînăr de 25 de ani îmi de- 

1 clara că după ce a încercat politehnica, arhitectura și științele 
economice a ajuns, în fine, la filozofie, unde îi place mult, 
„prea mult chiar" comentau cițiva prieteni de-ai lui, „fiindcă 
a dispărut complet și învață ca un nebun". Foarte bine Dar 
dacă fixația nu se produce? Dacă nu se mai produce, fiindcă 
peregrinările au farmecul lor dincolo de orice scop utilitar? 
Dacă pînă la urmă nu ne place nimic? Nu devine atunci afla
rea profesiunii ideale, căutarea, tocmai inversul scopului ini
țial ? Nu e un abandon de voință ?

Dar dincolo de orice fețe ale acestei probleme, ceea ce este 
foarte sigur și evident este faptul că generațiile actuale de 
adolescenți își pun întrebarea devenirii profesionale cu un 
spor de maturitate și cu un accent de gravitate suficient de 
pregnante pentru ca cei care ar putea să intreprindă efectiv 
ceva în sensul acesta să o și facă, la timp. Responsabilitatea nu 
este a școlii numai, și a familiei, este a tuturor mediilor so
ciale la care adolescenții au acces indiferent că e vorba de 
instituții de cultură sau de instituții cu caracter administrativ, 
oriunde trebuie să se afle cineva apt a limpezi o neliniște ado
lescentină.

Și poate că necesitatea absolut obligatorie a unui an de pre
gătire preuniversitară, a unui an de audiență pentru toți cei 
dornici a parcurge etapa învățămîntului superior ar fi și un an 
de limpezire, un an de răspuns pentru CE SA MĂ FAC ?

iu



VIZITA PREȘEDINTELUI
comun DE MINIȘTRI
ION DHEOREHE MAURER

ÎN MAREA BRITAME
(Urmare din pag. I)

care s-au desfășurat la reședința 
premierului britanic din Downing 
Street 10, președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și primul mirîistru, Ha
rold Wilson, și-au luaț un cor
dial rămas bun, șeful guvernului 
român urmînd să plece sîmbătă 
dimineața spre patrie.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, în
soțit de ministrul afacerilor exter
ne, Comeliu Mănescu, a parti
cipat, vineri 'a amișză, la un de
jun oferit la Dorchester Hotel de 
Asociația -presei străine din ca
pitala Marii Britanii.

în după-amiaza aceleiași zile, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a

primit la reședința sa de la Hotel 
Claridges, pe sir Verdon Smith, 
președintele companiei British 
Aircraft Corporation, John Fergu
son Smith, directorul general al 
diviziei B.A.C. din Waybridge, și 
alți membri ai conducerii acestei 
companii.

Au fost examinate cu acest pri
lej probleme privind dezvoltarea 
cooperării între B.A.C. și firme 
industriale din România.

Vineri seara, președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și persoanele oficiale care 
îl însoțesc, au asistat la un spec
tacol cu opera — „Bărbierul din 
Sevilla" — prezentat pe scena 
Teatrului Covent Garden. Oaspe
ții români au fost însoțiți de 
Michael Stewart, ministrul aface
rilor externe și Commonweal- 
th-ului.

OKINAWA. — Demonstrație în orașul Naha împotriva prezenței pe insulă a bazelor 
militare cmericane

La
continuă

represiunile

PREMIERUL FRANCEZ
DESPRE MIȘCAREA GREVISTĂ

în caz de depășire a unor „limite" 
guvernul va recurge la forță

0. N. U. Dezbaterile
asupra dezarmării■ ■

VECINIINOSȚRI-
TINERII IUGOSLAVI

NEW YORK 28.1— Corespon
dentul Agerpres, O. Alexandroaie, 
transmite : In Comitetul politic al 
Adunării Generale au continuat 
dezbaterile asupra problemelor 
dezarmării, vorbitorii punînd un 
accent deosebit pe analizarea pre
vederilor proiectului de tratat so- 
vieto-american privind prevenirea 
extinderii cursei înarmărilor nu
cleare pe teritoriile submarine 
aflate în afara jurisdicției naționa
le a statelor.

Joa de Araujo Castro (Brazilia) 
a subliniat că proiectul de tratat 
ar trebui să interzică complet fo
losirea acestor teritorii pentru 
orice fel de scopuri militare și să 
prevadă expres drepturile statelor 
riverane asupra platoului lor con
tinental, inclusiv în cadrul meca
nismului de verificare a aplicării 
clauzelor tratatului.

A, M. Akwei (Ghana) a apre
ciat proiectul de tratat ca fiind o 
importantă Inițiativă pe calea de
militarizării teritoriilor submarine. 
EI a arătat însă că acesta repre
zintă doar o jumătate de măsură, 
întrucît privește doar armele nu
cleare și nu și pe cele convențio
nale. Referindu-se la lucrările co
mitetului pentru dezarmare de la 
Geneva, vorbitorul a subliniat că 
acesta dezbate mai mult pro
bleme privind controlul armamen
telor. Pentru lichidarea acestei si
tuații se impune elaborarea unei 
strategii hotărite în vederea de
zarmării generale și totale și nu 
pentru „controlul armamentelor".

Salvador Laurel (Filipine) a 
sprijinit apelul secretarului gene
ral adresat către marile puteri 
nucleare de a institui un morato
riu asupra experimentării și per
fecționării unor noi sisteme de 
arme nucleare strategice și a salu
tat eforturile ce se depun pentru

încheierea unei convenții interna
ționale privitoare la interzicerea 
fabricării, perfecționării, stocării 
și folosirii armelor chimice și 
bacteriologice. Vemon Mwaanga 
(Zambia! a apreciat la rîndul său 
că în prezent există toate condi
țiile necesare încheierii unui a- 
cord internațional pentru interzi
cerea tuturor experiențelor nu
cleare în toate mediile. Birane 
Wane (Senegal) a salutat inițiati
va denuclearizării Americii Lati
ne și a arătat că astfel de zone 
trebuie create și în alte regiuni 
ale globului.

i I

SEMNAREA TRATATULUI

DE NEPROLIFERARE

A ARMEI NUCLEARE 
DE CĂTRE R. F. A GERMANIEI

GUVERNUL Republicii Fe
derale a Germaniei a hotărît sem
narea Tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare. Această mă
sură a fost anunțată vineri de 
cancelarul Willy Brandt. In con
formitate cu hotărlrea adoptată, 
ambasadorii vest-germani la Mos
cova. Londra fi Washington au 
semnat în cursul aceleiași zile 
tratatul în numele guvernului.

Tratatul de neproliferare a ar
melor nucleare a fost semnat pînă 
în prezent de aproximativ 90 de 
state.

• COMITETUL nr. 3 al Adu
nării Generale a O.N.U. a adop
tat o rezoluție cu privire la 
anul internațional al drepturilor 
omului. Documentul recomandă 
luarea unor măsuri pentru apli
carea hotărîrilor Conferinței in
ternaționale de la Teheran asu
pra drepturilor omului din 1968. 
Membrii Comitetului își expri
mă speranța că eforturile în
treprinse in anul 1968 de gu
vernele țărilor membre ale 
O.N.U. și de organismele și a- 
gențiilc specializate ale Națiu
nilor Unite, referitoare Ia drep
turile omului, vor fi continuate 
și in viitor.

la închisoarea din seul 
a avut loc vineri a șasea 
execuție capitală în ultimele 
cinci luni, anunță agenția 
France Presse. Profesorul 
sud-coreean Sangsu Yoon, în 
vîrstă de 50 de ani, a fost 
executat prin spînzurare sub 
acuzația de spionaj. El a fost 
arestat anul trecut împreună 
cu alte 27 de persoane care 
au fost traduse în fața „in
stanțelor judecătorești" și 
condamnate sub acuzația de 
spionaj și activitate care con
travine regimului de la Seul. 
Ca și în cazurile precedente, 
cînd agențiile de presă in
formau despre arestări și 
execuții și de această dată 
este vorba de măsuri repre
sive dezlănțuite de autori
tăți împotriva acelor forțe 
care se opun regimului „pre
ședintelui" Pak Cijan Hi, se 
pronunță în favoarea evacuă
rii tuturor trupelor străine 
de pe teritoriul sud-coreean 
și pentru retrnificarea Coreei.

£ g

Primul ministru al Franței, Jacques Cliaban - Delmas, a 
rostit joi seara la posturile de radio și televiziune un discurs 
în care a abordat cîteva aspecte ale actualei situații sociale 
din Franța.

El a exprimat critici severe la 
adresa mișcării greviste a oame
nilor muncii, pe care nu o gă
sește justificată. In opinia pre
mierului, puterea de cumpărare a 
populației ar fi crescut, lipsind de 
obiect acțiunile revendicative. 
Chaban-Delmas a acuzat Confe
derația Generală a Muncii 
(C.G.T.) și Partidul Comunist 
Francez de a fi organizat grevele 
în scopuri de „subversiune". El a 
menționat existența unor „limite" 
pe care mișcarea revendicativă nu 
ar trebui să le depășească, aver- 
tizînd că, dacă acest lucru se va 
întîmpla, „guvernul va fi con- 
strîns să recurgă la forță".

Discursul premierului este a- 
probat de presa pariziană de 
dreapta, care vede în el o dovadă 
a „autorității guvernamentale". 
Unii comentatori relevă faptul că

discursul a fost rostit în preajma 
Congresului național al partidu
lui guvernamental U.D.R. și ar fi 
menit să dea satisfacție acelora 
din rîndul majorității care acuză 
guvernul de „lipsă de fermitate". 
Ziarul „L’Humanite", organul 
Partidului Comunist Francez, 
scrie : „Motivarea esențială a dis
cursului primului ministru a fost, 
evident, atacul contra partidului 
comunist și acuzația de „subver
siune"... In înfruntarea cu pro
testul crescînd al lumii muncii, 
guvernul încearcă să creeze un 
climat de frică și să divizeze cla
sa muncitoare. Se poate conside
ra în mod rațional că nici di
versiunile, nici amenințările nu 
vor fi suficiente pentru a împie
dica oamenii muncii să-și reven
dice drepturile".

1 ADUNAREA

Copii care nu știu să zimbească
SOLEMNA '

DE IA TIRANA
Relatările

„împlinesc 14 ani. De 
doi ani sînt băiat de pră
vălie la un negustor de 
fructe și zarzavaturi. Am 
urmat patru clase 
mentare și după aceea 
nu m-am mai dus la 
școală, deoarece a tre
buit să muncesc. Lucrez 

opt seara, 
cîștig 

săptă-

pînă la .ora 
Pentru aceasta 
5 000 de lire pe 
mînă".

ele-

sus, 
din

Scrisoarea de mai 
parținînd unui copil 
rașul italian Monza,_ 
rut în ziarul „l 
DELLA SERA". Dar acesta 
este numai unul din nume
roasele cazuri de băieți cît 
și fete care încă înainte de 
a împlini vîrsta de 14 ani au 
fost nevoiți să abandoneze 
școala și să-și caute un mij
loc de existență. Copii care 
au uitat copilăria, care nu 
mai știu să zîmbească.

Ziarul milanez a folosit a- 
ceastă scrisoare pentru a 
întreprinde o anchetă în le
gătură cu soarta tinerilor, a- 
flați la o vîrstă atît de fra
gedă care s-au volatilizat 
pur și simplu de pe băncile 
școlilor. Sarcina s-a dovedit 
a fi destul de dificilă, și a 
dus la concluzia că nici nu 
este posibil să fie realizată 
o statistică precisă a acesto
ra deoarece recensămintele 
sînt limitate numai la elevii

a- 
o- 

a apă- 
, CORRIERE

ziarului „Corriere

din școlile elementare. In 
mod practic, cercetătorul 
trebuie să facă o compara
ție între numărul elevilor 
care absolvă școlile ele
mentare și al acelora care 
intră în clasele următoare 
pentru a stabili procentul a- 
celora ce au abandonat în
vățătura încă Ia o vîrstă 
fragedă.

„Procentul copiilor care 
ftărâsesc școlile este strîns 
egal de practicile ilegale și 

deseori scandaloase ale fo
losirii acestora în diferite 
munci" — subliniază „COR
RIERE DELLA SERA". O an
chetă în acest sens a între
prins o comisie a secției de 
tineret a sindicatelor crești
ne din Monza. In foarte 
scurt timp numai în acest o- 
raș âu fost depistate peste 
200 de cazuri a căror exis
tență este pur și simplu tre
cută cu vederea de autori
tățile locale. Comisia a ho- 
tărît ca să cerceteze cu a- 
tenție soarta a 99 dintre a- 
cești copii aleși la întâmpla
re. S-a stabilit astfel că 78 
la sută dintre ei își aveau 
familiile chiar în orașul 
Monza. Numărul fetelor în
trecea pe cel al băieților în 
proporție de 3—2. în ce pri
vește vîrsta, 75 la sută a- 
veau 14 ani, 14 la sută îm
pliniseră 13 ani, 9 la sută 
12 ani și 2 la sută 11 ani. 
O mare parte — 45 la

s c u r
• LA AMBASADA america

nă din Helsinki a avut loc vi
neri o nouă întâlnire a repre
zentanților Uniunii Sovietice și 
S.U.A. care duc convorbiri pre
liminarii cu privire la limitarea 
cursei înarmărilor strategice.

ALEGERI 
IN NOUA ZEELANDA

© ÎN’ Noua Zeelandă vor avea 
loc sîmbătă alegeri pentru de
semnarea celor 84 de deputați 
ai Parlamentului țării.

Bazîndu-se pe rezultatele ulti
melor sondaje ale opiniei pu

della Sera44

blice, observatorii politici neo
zeelandezi prevăd o competiție 
electorală încordată între can- 
didații Partidului Național de 
guvernămînt și cei ai Partidului 
Laburist. In prezent, Partidul 
Național deține 44 locuri în par
lament, iar cel laburist. 35.

• PREȘEDINTELE Pakistanu
lui, mareșalul Yahya Khan, a 
anunțat o serie de măsuri care 
au ca scop să faciliteze reîntoar
cerea la o guvernare civilă. în- 
tr-o cuvîntare radiodifuzată, șe
ful statului a făcut cunoscut că 
va ridica de la 1 ianuarie 1970 
toate restricțiile impuse activită-

sută — proveneau din 
rîndurile copiilor de munci
tori, restul dintre copiii de 
țărani, meseriași și chiar 
funcționari. Din 95 de per
soane întrebate, 73 (76,8 la 
sută) nu frecventaseră decît 
școala elementară.

Cît privește „cîștigul" săp
tămânal al acestor copii el 
variază între 1 000 și 10 000 
de lire. Majoritatea lor pri
mesc între 3 000 și 5 000 de 
lire. Cea mai mare parte 
dintre ei sînt angajați în co
merț dar au fost găsiți copii 
care lucrau și în mici între
prinderi industriale. S-a sta
bilit că, în general, copiii 
sînt angajați în locuri foarte 
rar vizitate de inspectorii 
departamentului muncii.

In Italia, ca și în majori
tatea țărilor lumii, există 
legi precise care interzic fo
losirea copiilor la munci. 
Dar, după cum se vede, a- 
ceste legi sînt încălcate în
trucît tinerii între 11 și 14 ani 
prin statutul lor de „clan
destini" oferă posibilități 
mari de cîștiguri diferiților 
patroni lipsiți de scrupule și 
nici nu beneficiază de a- 
părarea drepturilor lor prin 
intermediul sindicatelor. A- 
ceasta și urmăresc să obți
nă cei ce sfidează cu bună- 
știință legile ce trebuie să 
asigure ocrotirea copiilor.

I. RETEGAN

ții-partidelor politice și că anul 
viitor vor avea loc alegeri gene
rale pentru Adunarea Națională. 
Yahya Khan a subliniat că ale
gerile se vor desfășura după 
principiul „un om, un vot" și că 
Adunarea Națională ce va fi a- 
leasă va elabora o nouă consti
tuție a Pakistanului.

ANUL INTERNATIONAL 
AL EDUCAȚIEI

© LUÎND cuvîntul cu ocazia 
unui dejun oferit la Paris de 
A.P.I.J. (Asociația pentru infor
mațiile de presă pentru tineret), 
Renă Maheu, directorul Gene
ral al U.N.E.S.C.O., a amintit, 
între altele, că Adunarea Gene
rală a U.N.E.S.C.O. a proclamat 
anul 1970 drept „An internațio
nal al educației".

Abordînd problema alfabetiză
rii, Renă Maheu a afirmat că 
alfabetizarea adulților este sar

Cu prilejul celei de-a 25-a ani
versări a eliberării Albaniei de 
sub jugul fascist, la Tirana a avut 
loc o adunare solemnă, organizată 
de Comitetul Central al Partidu
lui Muncii din Albania, Prezidiul 
Adunării Populare,. Consiliul de 
Miniștri și Consiliul General al 
Frontului democratic.

Enver Hojda, prim secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Al
bania, a rostit o cuvîntare, în care 
a înfățișat rezultatele obținute de 
poporul albanez în construcția li
nei vieți noi în cei 25 de ani care 
au trecut de la eliberarea țării.

Vorbitorul a subliniat că po
porul albanez se poate mîndri. 
pe bună dreptate cu succesele 
realizate în acești ani în toate 
domeniile de activitate. Dintr-o 
țară înapoiată, a arătat el. Alba
nia s-a transformat în prezent în
tr-o țară cu industrie modernă, 
o agricultură înaintată și cu 
un sistem dezvoltat de în
vățământ. Industrializarea țării a 
fost caracterizată de o dezvoltare 
cu prioritate a sectoarelor-cheie, 
ostfel că în prezent fabricarea 
mijloacelor de producție reprezin
tă mai mult de 55 la sută din 
realizările industriei albaneze. 
Transformări înnoitoare a cunos
cut și agricultura, dotată în pre
zent cu cca 10 500 de tractoare; 
mecanizarea agriculturii, desfă
șurarea activității în acest sector 
economic în cadrul cooperativelor 
agricole au permis să se obțină 
o producție de trei ori mai mare 
decît în cei mai buni ani din 
trecut.

Enver Hodja s-a ocupat, de 
asemenea, de unele problemele 
ale situației politice interne și in
ternaționale a țării.

cina cea mai delicată care re
vine U.N.E.S.C.O. „Pentru un 
adult, efortul este enorm și nu-1 
va întreprinde decît sub impe
riul unui motiv puternic", a de
clarat el în continuare. Afirmînd 
că în Franța nu există în mod 
practic analfabeți, directorul ge
neral al U.N.E.S.C.O. a atras tot
odată atenția asupra analfabeți- 
lor din rîndurile celor trei mi
lioane de muncitori străini din 
această țară, arătînd că „Fran
ța are datoria să-i alfabetizeze".

în final, Ren6 Maheu și-a a- 
firmat intenția de a alcătui o 
comisie de opt sau nouă mem
bri, care să abordeze „Strategia 
dezvoltării și educației".

• „MISS AUSTRIA* — blon
da Eva Rueber Steier — a cîști- 
gat joi seara mult rîvnitul titlu 
de „Miss Univers-1969". Alege
rea s-a făcut în celebra Royal 
Albert Hall din. Londra, de un

Circulația intensă din Bel
grad, care face necesar un 
sumum de virtuți automobi; 
bilistice pentru a putea ieși 
din nodul central, fură prin 
viteză atenția de la prive; 
liștea castanilor arămifi și 
mai ales a luminii penumbri- 
te pe clădirile cenușii ale 
vechiului oraș, leșina însă 
din furnicarul rapid al ma
șinilor, lumina, scăpată de 
penumbre, izbucnește cu 
strălucire peste un cartier 
modern al capitalei — Noul 
Belgrad. Știam că aici vor 
locui în curînd un sfert de 
milion de belgrădeni și mai 
știam că această înnoire a 
capitalei se datorește și 
vredniciei entuziaste a miilor 
de brigadieri constructori 
venifi din toată tara. Lu
mina care aureolează noul 
cartier, părăsind capitala, 
se topește treptat, blind, în 
aurul cîmpiilor sîrbești. Cu
lorile toamnei aleargă pe a- 
ceste întinse cîmpii de-a 
lungul unei șosele noi, ce 
urcă spre nordul țării; dar 
că acești 1 200 km. de drum 
au fost construifi lot prin 
muncă voluntară de către 
tinerii brigadieri, mărturi
sesc, nu mai știam. Am a- 
flat atunci, străbătîndu-i. Și 
tot- străbătând întinderile ca
fenii, de pe care se strînse- 
se rodul, mai aflu că anul 
acesta s-au strîns de pe la
nurile Iugoslaviei aproape 
800 000 de vagoane de grîu, 
recoltă_ record în ultimii ani. 
Gîndurile mi se îndreaptă, 
însă, tot către construcția 
panglicii asfaltate, pricină 
pentru care țin neapărat să 
refac în minte forfota acelor 
zile, cîntecele de brigadă ce 
au răsunat pe aceste locuri 
focurile de tabără care au 
luminat nopțile acestor cîm
pii. Și tocmai cînd credeam 
că am reușit nu numai să 
realcătuiesc atmosfera de 
brigadă în Iugoslavia, dar 
mai ales s-o localizeze pe a- 
ceste locuri, gazdele îmi 
spun că brigadierii au la ac
tivul lor multe, nenumărate 
asemenea lăudabile isprăvi, 
începute imediat după 
război și continuate pînă as
tăzi. Ca, de pildă, 300 de 
km. de cale ferată. Despre 
acest drum de fier și tine
rii care l-au construit, circu
lă un fel de slogan, dar un 
slogan frumos, adică un a- 
devâr apoi generalizat, adi
că, mai precis, se stabilește 
o relație de perfectă reci
procitate : „Noi am construit 
calea ferată iar ea ne-a 
construit pe noi". Relație 
care traduce, prin supra
punerea voită a egalității 
celor două verbe, marele 
cîștig moral al educației 
realizate printr-o astfel de 
muncă. „Muncă utilă, însă, 
nu zadarnică risipă de ener
gie — precizează președin

tele U.T.I., Janez Kocianăici. 
Tinerii noștri nu sînt urmașii 
lui Don Quijote. Noi nu pu
tem utiliza munca brigadie
rilor decît acolo unde ea 
este cu adevărat necesară". 
Și este într-adevăr necesa
ră la îndiguirea pe o dis
tanță de 10 km. a năvalni
cului rîu Sava, ca și la Novi 
Beograd, ca și lîngă capita
lă unde se construiește o 
mare uzină, „Ivo Lola Ri- 
bar", ca și în toate republi
cile țării. Tineri mulți, mulți 
de tot, sute și sute de mii 
— elevi, .studenți, țărani — 
cer să lucreze măcar o lună 
din vară în brigăzile tinere
tului. De acceptat, însă, nu 
sînt acceptați decît cei cu 
excelente rezultate la studiu 
sau în muncă, fiindcă, după 
cum se vede, principiul se
lecției valorice funcționează 
și în acest domeniu.

Așadar, tinerii iugoslavi 
alcătuiesc brigăzile patrioti
ce, și, desigur, tot ei popu
lează amfiteatrele, se spe
cializează cu seriozitate, 
muncind și în afara activi
tății studioase, învață, se 
pregătesc, întâi de toate 
pentru munca industrială 
care devine predominantă în 
Iugoslavia — mai mult de 
jumătate din populația țării 
fiind ocupată astăzi în in
dustrie. Vizitând, de pildă, 
fabrica de cauciuc „Sava" 
din Krarii, unde se realizea
ză peste 3 000 de produse, 
i-am văzut la lucru pe mulți 
dintre cei 800 de tineri ce 
muncesc aici (alături de cei
lalți 2 000 lucrători, specia
liști). Seriozitatea aportului 
lor e absolut consemnabilă, 
ca și la altă mare unitate in
dustrială din aceeași regiu
ne, „Litostroi", uzină Care 
produce echipament energe
tic necesar nu numai pentru 
producția de peste 20 mili
arde KWh energie electrică 
a țării (de 20 de ori mai 
mare decît înainte de

război) dar și exportabil în 
încă 40 de țări de pe glob.

Așadar, tineretul iugoslav 
e serios și. multilateral ocu
pat și solicitat, efervescent 
si în permanență animat. 
Fiindcă această țară, prin 
telurile socialiste pe care și 
le-a asumat și le urmează 
neîntrerupt, solicită în per
manență tot ceea ce e cu 
un cuvînt numit creativitate, 
închinată folosului unanim. 
Iar creativitate înseamnă fi
rește întâi de toate partici
pare — în toate domeniile 
— dar și capacitate efectiv 
demonstrată, receptivitate la 
nou, dinamism fructuos, deci 
virtuți pe care tineretul își 
propune să le probeze și 
chiar le probează în marea 
sa majoritate.

în orice oraș din țară, 
mare sau mic, diminețile 
timpurii sînt însuflețite de 
chemarea la muncă, căreia 
tinerii, ca și toți ceilalți, îi 
răspund global; orele zilei 
par apoi calme pentru oas
petele străzilor, activitatea 
transformată în muncă mu- 
tîndu-șe înăuntrul clădirilor, 
fabrici, uzine, universități, 
biblioteci. Seara, însă, la 
Belgrad, la Zagreb, la 
Liubliana sau ScopTie, pulsul 
străzilor se accelerează prin 
vesela erupție umană care 
însuflețește totul : tinerii ies 
atunci din fabrici sau insti
tuții, din biblioteci sau școli, fr. 
din librării sau expoziții și Î-* 
umplu străzile, cofetăriile și 
micile kavarne cu o mare, 
intensă, voioșie. Sigur că a- 
nimația pornește întâi de la 
ei, dar cine privește mai a- 

■tent strada în Iugoslavia, va 
vedea că, de fapt, întreaga 
suflare — tânără, matură ori 
vîrstnică — alcătuiește a- 
ceastă voioșie, proprie unei 
țări care știindu-și bine pre
zentul, își pregătește cu a- 
tenție viitorul.

VIORICA TANASESCU

TELEGRAMA
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat tovarășu

lui IOSIP BROZ TITO, președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președintele Uniunii .Comuniștilor 
din Iugoslavia, o telegramă în care se spune:

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia am deosebita plăcere de a vă trans
mite dv„ Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
și popoarelor Iugoslaviei prietene, în numele Comitetului ~ 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, al poporului român și 
al meu personal, cele mai calde felicitări și urări cordiale 
pentru noi succese în opera de edificare a socialismului 
în Iugoslavia, pentru sănătatea și fericirea dv. personală.

Sînt pe deplin încredințat că relațiile de prietenie fră
țească și colaborare rodnică, statornicite între Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, între Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, se vor dezvolta și adinei în ț 
continuare spre binele popoarelor român și iugoslave, în 
interesul cauzei socialismului, progresului și păcii în lume.

TEL AVIV — Bombar
diere israeliene au ata
cat vineri obiectivele 
militare egiptene situate 
în sectorul central al 
Canalului de Suez, a decla
rat la Tel Aviv un purtă
tor de cuvînt israelian, ci
tat de agenția Reuter. Po
trivit declarației sale, după 
îndeplinirea misiunii toate 
aparatele israeliene s-au în
tors la bazele lor.

CAIRO — Un purtător de 
cuvînt militar egiptean a 
declarat că aviația israe- 
liană a încercat să bom
bardeze vineri pozițiile 
armatei R.A.U., anunță 
agenția M.E.N. El a mențio
nat că artileria antjaeriană 
egipteană a intervenit do- 
borînd un avion israelian.

juriu din care a făcut parte, 
între alții, și cunoscutul actor 
egiptean Omar Sharif. Pe locul 
doi s-a clasat „Miss America", 
Gail Renshaw, iar pe locul trei 
reprezentanta R.F. a Germaniei, 
Christa Margraf.

Fericita cîștigătoare a titlului, 
în vîrstă de 20 de ani, a intrat 
și în posesia unui premiu de 
2 500 lire sterline.

LUPTE LA FRONTIERA 
SUD-YEMENITĂ

• INTR-UN comunicat dat pu
blicității de Ministerul Apărării 
al Yemenului de Sud se arată 
că joi trupe ale Arabiei Saudite 
au atacat un punct de frontieră 
situat pe teritoriul sud-yemenit, 
dar forțele yemenite au inter
venit și au respins pe agresori. 
Comunicatul precizează că a- 
ceasta este a doua ciocnire im
portantă de cînd au început ope

TOKIO: BIZOLVAREA BIETEI
Alegeri la sfîrșitul lunii viitoare ?

Primul ministru al Ja
poniei, Eisaku Sato, a 
hotărît să dizolve marți 
Camera Reprezentanți
lor, informează agenția 
Associated Press.

înainte de a fi pus în apli
care această hotărîre, premie
rul Sato va rosti luni un dis
curs în cadrul sesiunii extra
ordinare a Dietei. El va pre
zenta cu această ocazie în fa
ța celor două Camere ale Die
tei rezultatele convorbirilor pe 
care le-a avut în cursul recen
tei sale vizite la Washington 
cu președintele S.U.A., Richard 
Nixon, în legătură cu retroce
darea către Japonia a insulei 
Okinawa și cu alte probleme 
majore interesînd cele două 
țări.

Hotărîrea de a se dizolva 
Camera Reprezentanților — a- 
preciază observatorii politici —

constituie un indicju că alege
rile generale ar putea fi orga
nizate într-un viitor apropiat, 
poate chiar la sfîrșitul lunii 
decembrie.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Japonia a 
adoptat programul său electo
ral în vederea alegerilor ge
nerale. în acest program, Par
tidul Comunist din Japonia se 
pronunță pentru abrogarea 
tratatului de securitate japo- 
no-american, pentru o reformă 
democratică a Dietei și forma
rea unui guvern de coaliție a 
tuturor forțelor democratice 
din Japonia, care să acțione
ze în vederea retrocedării ne
condiționate a Okinawei, pen
tru neutralitatea Japoniei, în
cheierea unui tratat de pace 
cu U.R.S.S. și restabilirea re
lațiilor diplomatice cu R.P. 
Chineză.

rațiuni militare la granița din
tre cele două state.

• DUPĂ cum relatează agen
ția M.E.N., președintele Sudanu
lui, Gaafar Mohammed El Nu- 
meiry, a anunțat că o mică 
conferință arabă _ la nivel înalt, 
la care vor participa șefii de 
state din Republica Arabă Uni
tă, Sudan și Libia, urmează să 
aibă loo la Tripoli, după înche
ierea reuniunii la nivel înalt a 
Ligii Arabe, prevăzută pentru 20 
decembrie la Rabat. Generalul 
El Numeiyy a precizat că aceas
tă „mică conferință" se va în
truni la fiecare patru luni.

© ÎN URMA convorbirilor 
purtate la Helsinki între o de
legație finlandeză și o delegație 
a R.D. Germane, a fost semnat 
un protocol cu privire la cola
borarea culturală și științifică 
între cele două țări pe perioada

1970—1971, transmite agenția 
A.D.N. Protocolul prevede orga
nizarea de expoziții, schimburi 
dc studenți și delegații cultura
le, precum și intensificarea co
laborării între institute de artă, 
de știință și pedagogice.

© PARTIDUL Național Libe
ral a hotărît să-și retragă din 
noul guvern libanez unicul său 
reprezentant, Habib Mutran. 
Motivul acestei hotărîri. mențio
nează agenția France Presse, îl 
constituie nemulțumirea lideri
lor P.N.L. pentru slaba repre
zentare pe care partidul o are în 
guvern.

Ilabib Mutran însă, precizea
ză agenția citată, a declarat că 
nu intenționează să respecte ho
tărîrea partidului său, păstrîn- 
du-și portofoliul sănătății în gu
vernul condus de Rashid Ka- 
rame.
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