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Ambasadorul Republicii Democrate GermaneTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit vineri, 19 decembrie a.c., pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar
Delegația municipală

Pentru realizarea exemplară a planului pe 1969
și pregătirea unui demaraj bun în 1970

ENERGIA $1 DINAMISMUL
TINERETULUI
DE PRIMĂ IMPORTANȚĂ

Au mai rămas doar 12 zile pînă la finele acestui an. Sînt zile hotărîtoare 
pentru îndeplinirea integrală a planului pe anul 1969, pentru asigurarea tutu
ror condițiilor necesare în vederea realizării unui demaraj al întregii activități 
economice, încă din primele zile ale lunii ianuarie, la nivelul parametrilor 
stabiliți prin planul de slat pentru 1970. Pentru îndeplinirea cu succes a impe
rativelor acestui sfîrșit de an în spiritul sarcinilor stabilite de recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., al cuvîntării rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la înche
ierea plenarei, devine absolut necesar ca în toate unitățile economice să se 
desfășoare c activitate ’ 'e, creatoare ; fiecare orc, fiecare zi — a cărei valoare 
se ridică la aproape un miliard de lei — să fie folosite cu maximum de randa
ment pentru producție, astfel îneît toate restanțele să poată fi recuperate, capa-I
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““icitățile de producție, planificate să producă din primele zile ale anului 1970, 
să fie date în exploatare la termenele planificate, bilanțul anului să fie încheiat 
cu importante depășiri de plan. Tineretul patriei, așa cum a făcut-o întot
deauna, trebuie să se integreze activ în aceste zile ’a efortul general al oa
menilor muncii, de ridicare pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități 
economice și, îndrumat de organizațiile U.T.C. să inițieze și alte acțiuni proprii 
care să contribuie substanțial la realizarea obiectivelor momentului actual. 
Energia și dinamismul său pot fi factori hotărîtori.

Prezentăm în numărul de astăzi cum se realizează aceste deziderate în 
unele unități din Capitală și pe șantierele de irigații din județul Ialomița.
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Noile capacități de producție Către Comitetul Central

vor produce la termenele stabilite al Partidului Comunist Român,

UZINA DE MECANICĂ FINĂ

Dată fiind excepționala lmpoi- 
tanță ce o prezintă pentru in
dustria constructoare de mașini 
produsele ce se execută la Uzina 
de Mecanică lină din Capitală
— scule, dispozitive, verificatoa
re — respectarea termenului de 
intrare în funcțiune a dezvoltă
rii întreprinderii pînă la o ca
pacitate de 800 tone S.D.V. anual 
se impune ca o necesitate de 
prim ordin, ca o obligație stric
tă atit pentru beneficiar cit și 
pentru furnizorii de utilaje și 
materiale și respectiv construc
tor. Pînă la termenul la care 
ne referim — 31 decembrie 1969
— au mai rămas doar 12 zile. 
Știam că la data de 30 noiem
brie în uzină nu sosiseră încă 
un număr de utilaje de la fur
nizorii interni și externi, exis- 
tînd astfel pericolul decalării in
trării în funcțiune, am solicitat 
tovarășului ing. Gheorghe Ar- 
vunescu, șeful serviciului inves
tiții, să ne precizeze care este 
situația la ora actuală.

— în mod categoric, planul 
anual de investiții va fi înde
plinit și chiar depășit. într-ade- 
văr, în urmă cu o lună, pe de 
o parte nu erau încă contrac
tate de la Fabrica de Mașini-u- 
nelte și agregate București două 
mașini de rectificat universale, 
pe de altă parte se înregistrau 
necorelări între data de livrare

a unor utilaje din import și cea 
a. începerii montajului. Acum, 
în sfîrșit. toate qceste probleme 
au fost rezolvate. Luînd legătura 
cu furnizorul străin, am căzut de 
acord să ne trimită în avans uti
lajele. Este vorba de o mașină 
de rectificat profile și una de 
frezat universală, cea din urmă 
am priiYiit-o deja, cealaltă va 
veni peste cîteva zile. De aseme
nea, conducerea F.M.U.A.B. ne-a 
asigurat că vom primi în ter
mene optime cele două utilaje 
amintite.

Așadar, termenul de punere în 
funcțiune a dezvoltării uzinei 
de mecanică fină, respectiv a 
sediului central de scule, dispo
zitive și verificatoare va fi res
pectat. La atingerea acestui o- 
biectiv. trebuie s-o spunem, s-a 
făcut și sș face din plin simțită 
intervenția organizației U.T.C. 
din uzină. Ori de cîte ori am 
avut nevoie de forță de muncă 
necalificată ni se relatează, pen
tru diverse lucrări de demolat, 
amenajări, încărcat, descărcat, 
uteciștii după terminarea orelor 
de program au prestat sute de 
ore/muncă. în acest fel con
tribuind la crearea frontului de 
lucru pentru constructori și in
tensificarea ritmului de execu
ție.

La operațiile de montaj care 
se execută în regie de către în-

treprindere, brigada condusă de 
maistrul Iosif Dionisie, de a că
rui activitate depinde de acum 
darea în funcțiune Ia termenul 
planificat și-a propus ca după 
sosirea fiecărui utilaj, imediat să 
se treacă la montarea lui. Este 
de fapt o practică mai veche la 
Uzina de Mecanică fină ca ma
șinile și instalațiile odată intra
te pe poarta întreprinderii să 
fie montate fără intîrziere pen
tru a produce. Așa se explică 
de ce la data intrării în. func
țiune. va fi atinsă deja capacita
tea de 800 tone anual, cît este 
prevăzut în proiect. Cei 5 tineri 
care fac parte din brigada mea 
— ne spune maistrul Dionisie — 
au înțeles întotdeauna necesita
tea montării rapide a utilajelor 
și chiar dacă trebuiau să stea 
după orele de program o făceau 
cu toată inima.

Este îmbucurător pentru noi să 
consemnăm finalizarea preocu
părilor de Ia Uzina de Mecanică 
fină, preocupări care au avut 
drept scop general respectarea 
termenului de intrare în func
țiune a dezvoltării întreprinderii 
și care se înscriu în efortul ge
neral de
a hotărîrilor Congresului 
X-lea și a recentei Plenare 
C.C. al P.C.R.

transpunere în viață
al 
a

GH. GHIDRIGAN 
IUSTIN MORARU
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Secretar General al Partidului Comunist Român

Izvorîtă din necesitatea dez
voltării potențialului economic 
și social-cultural al județu
lui nostru, din hotărîrea fer
mă de a valorifica superior 
resursele materiale și morale 
in scopul creșterii nivelului 
edilitar-gospodăresc al tuturor 
localităților, Chemarea Consi
liului popular al județului 
Galați către toate consiiiile 
populare din țară a deschis 
un cîmp larg de manifestare 
a inițiativelor, o atmosferă 
propice efervescențelor crea
toare, dictată de spiritul Con
gresului al X-lea al partidu
lui.

Bilanțul activităților desfă
șurate pînă acum indică reali
zarea exemplară și depășirea 
sarcinilor de plan, respecta
rea angajamentelor de către 
toți factorii antrenați în aceas
tă competiție deosebit de im
portantă pentru înfrumuseța
rea municipiilor, orașelor, co
munelor și satelor din județul 
Galați.

Raportăm, de aceea, cu în
dreptățită satisfacție, depăși
rea sarcinilor de producție- 
prestație cu aproape 20 mili
oane lei, ceea ce înseamnă 
de aproape 5 ori mai mult 
decit ne angajasem, obținerea

unui volum suplimentar de c- 
conomii de 5 milioane lei, 
fată de 3,1 milioane lei cite 
erau prevăzute în Chemarea 
județului nostru, sporirea a- 
eumulărilor bănești cu aproa
pe 9 milioane lei, adică cu 4 
milioane mai mult decît ne-am 
propus inițial.

In dorința de a satisface 
cit mai bine populația cu 
mărfuri de uz casnic și gos
podăresc, de a diversifica și 
spori producția materialelor 
de construcții, industria loca
lă gălățeană a produs 51 de 
sortimente noi, lărgindu-se în 
același timp sfera serviciilor 
prin înființarea a 109 unități în 
localitățile județului.

Pentru creșterea eficienței 
investițiilor, încă în faza de 
proiectare au fost scurtate 
termenele de predare a pro
iectelor cu 730 de zile față de 
300 cît prevedea angajamen
tul, a crescut gradul de utili
zare a proiectelor tip și refo- 
losibile, iar prin extinderea 
folosirii oțelurilor de calitate 
superioară s-au economisit 423 
tone metal, înregistrîndu-se și 
aici un spor de 123 tone.

Prin munca patriotică, ex
presie a participării conștien
te a cetățenilor la acțiunile

ACUM TIM PUL Președintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al județului Galati, 

CONSTANTIN DASCĂLESCU

(Continuare în pag. a lll-a)

SE SOCOTEȘTE
iN ORE
în sist.emul de irigații Pie- 

troiu — Ștefan cel Mare, care 
în final va cuprinde 54 815 hec
tare din cea mai fertilă cîmpie 
a țării — Bărăganul, zilele a- 
cestea stațiile de radio locale se 
află continuu în funcțiune... 
Șefii de loturi primesc indicații, 
solicită materiale, utilaje sau un 
număr suplimentar de muncitori 
cu înaltă calificare. Concomi
tent, mașini grele, în stare să 
învingă noroaiele adinei, trans
portă la locul indicat ceea ce s-a 
recepționat ca solicitare; echi
pe speciale montează lămpi pu
ternice care să permită lucrul 
pînă seara tîrziu, îndeosebi le 
poduri, la stațiile de pompare 
și de punere sub presiune, la 
căminele de pe conducte, în po
ligoanele de prefabricate și în 
atelierele de reparații. De la 
centrul șantierului, telefoanele 
mențin aproape permanent le
gătura cu ministerul, cu unită
țile furnizoare de materiale, cu 
gările din apropiere unde se aș- 

I

teaptă utilaje, aparataj, tuburi 
premo și de azbociment, mate
riale de construcție. Toate aces
tea întrucît, tot ceea ce se face 
acum este subordonat preocupă
rii de a recupera cit mai mult 
din restanțele privind îndepli
nirea planului, de a pregăti cu 
atenție și meticulozitate condi
țiile ca încă din primele zile ale 
anului 1970 să se lucreze la 
capacitatea maximă a dotării de 
care se dispune. Se merge cu o 
investiție zilnică realizată de a- 
proape o jumătate de milion ț 
sînt aplicate soluții care să asi
gure punerea în situația de re- 
cepționare a unei suprafețe 
amenajate, cît mai mari.

— Ne-am reorganizat din 
mers, ne spunea tovarășul ION 
SMEUREANU, directorul șan
tierului. Ne-a obligat faptul că 
pentru ultima decadă a anului

GH. FECIORU
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al Republicii Democrate Germane la Bucu-» reștî, Ewald Moldt, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.
a orașului AnkaraPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit vineri dimineața delegația municipală a orașului Ankara, condusă de primarul acestui oraș, Ekrem C. Barlas, care se află în țara noastră la invitația președintelui Consiliului de Stat făcută cu prilejul vizitei sale în Turcia.

La primire a luat parte primarul general al Capitalei, Dumitru Popa.în cursul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, s-a relevat importanța extinderii relațiilor de colaborare multilaterală dintre România și Turcia în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, securității și cooperării internaționale.
LUCRĂRILE SESIUNII

V

MARII ADUNARI
NAȚIONALE

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
și-a continuat lucrările vineri di
mineața.

în sala de ședințe se aflau de
putății Mani Adunări Naționale, 
precum și numeroși invitați — 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, activiști 
de partid și de stat, personalități 
ale vieții științifice și culturale, 
ziariști.

Erau prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice, corespondenți ai 
presei străine.

Deputății și invitații au întîm- 
pinat cu îndelungate aplauze, Ia 
intrarea în sala de ședințe, pe to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș. Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin. 
Ilie Verdeț, Maxim Bergluanu, 
Florian Dănălache, Constantin

Drăgan, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.

Ședința a fost condusă de to
varășul Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale.

Președintele Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, 
Gheorghe Buzdugan, a prezen
tat expunerea la Proiectul de 
lege privind organjzarea activi
tății de cercetare științifică în 
Republica Socialistă România. 
Raportul comisiilor permanente, 
care au examinat și avizat pro
iectul de lege, a fost expus de 
deputatul Constantin Dinculescu, 
președintele Comisiei pentru în
vățămînt, știință și cultură.

Trecîndu-se la dezbaterea ge
nerală a acestui proiect de lege

Orizontalele verticalele chimiei.

Toleranță

au luat cuvîntul deputății Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Co
mitetului pentru energie nucle
ară, director al Institutului de fi
zică atomică din București, Va- 
sile Belizna, director general al 
Centralei industriale de fibre 
chimice — Săvinești, loan An
ton, profesor universitar la Ins
titutul politehnic din Timișoara, 
Ion Roman, director al Institu
tului de cercetări tehnologice 
pentru construcția de mașini, și 
Mircea Ion Oprean, rectorul 
Universității din Craiova.

în cadrul dezbaterilor pe arti
cole a proiectului de lege au cerut 
cuvîntul deputății Ilie Murgulescu 
și Ion Cosma, care au propus u- 
nele amendamente. Președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, Gheorghe Buzdugan, 
raportorul proiectului de lege, a 
făcut unele precizări și a susținut 
amendamentele propuse. Proiectul 
de lege, cu amendamentele pro
puse și aprobate, a fost supus apoi 
în întregime votului secret cu bile. 
Marea Adunare Națională a adop
tat Legea privind organizarea ac
tivității de cercetare științifică în 
Republica Socialistă România.

în continuarea lucrărilor s-a tre
cut la discutarea Raportului co
misiei speciale a Marii Adunări 
Naționale împuternicită să verifice 
dotarea cu aparatură medicală, 
de cercetare și învățămînt în u- 
nitățilo clinice și învățămîntul 
preclinic, precum și folosirea și 
repartizarea cadrelor medicale 
pe teritoriul țării — raport care 
a fost înmînat deputaților. Depu
tatul Ștefan Milcu, președintele 
comisiei speciale, a prezentat în 
ședință o sinteză a raportului.

La discuția generală au luat cu- 
vîntțțl deputății Melania Crețu» 
medic la Spitalul nr. 1 din Timi
șoara, Ion Cosma, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular mu-

(Continuare în pag. a 111-a)
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LEGE

privind organizarea activi
tății de cercetare științifică 

în Republica Socialistă 
România

ADORABILA
și intoleranță

în tratamentul

debutanților

FILANTROPIE
Cînd vine vremea recapitulări

lor, a privirilor înapoi, orice 
scriitor povestește cu. participare 
începuturile sale literare, mo
mentele în care a căpătat certi
tudinea vocației. Vremea începu
turilor ocupă un loc special în 
cariera unui scriitor și cu cît e 
mai dificultoasă, cu atit devine 
mai „de neuitat". Chiar interesul 
cititorului de biografii scriitori
cești se, oprește interogativ asu
pra etapei inițiale. Aici se află 
misterul : ce anume și,cum a di
rijat pe viitorul mare creator de 
lumi spre literatură ? Care fac
tori au colaborat, atunci ano
nimi, la făurirea succesului ?
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE EDUCAȚIE, RĂSPUNOER E RUȘINE SĂ MUNCEȘTI?
„Ce ești, te privește mai 

la urma urmei pe tine. 
Ce vrei, privește și pe 
alții; ce faci, aceea poa
te privi pe toți...“.

NICOLAE 1ORGA

sibilități de pregătire și afir
mare. Deja ceea ce ești, ca și 
ceea ce vrei, interesează. Dar 
cînd este vorba de ceea ce faci? 
adică de modul în care înțelegi 
să-ți trăiești viața, dacă mun
cești sau nu, dacă Ia baza exis-

condițiile materiale net supe
rioare trecutului creează unora 
răgazul de a nu mai porni din 
copilărie cu toată viteza pen
tru cîștigarea „bucății de pîi- 
ne“, timp, deci, de a învăța, 
de a se obișnui, uneori, și cu

agățați de pulpana familiei, oa
meni apți de muncă, dar care 
așteaptă vremea cînd vor găsi 
un „serviciu" în care să nu 
facă. dacă se poate, nimic. 
Ne-am deplasat și Ia Galați, 
am bătut și aici la ușa Direc-

Am ales aceste cuvinte drept 
motto la intervenția noastră de 
azi pe marginea dezbaterii asu
pra responsabilității cu care pri- 

Ivește tineretul propria-i anga
jare socială și, înainte de toa
te, asupra modului în care con
cepe participarea sa Ia muncă, 
întrucît ni se pare că ele ex
primă, cum nu se poate mai 
bine, dreptul societății de a a- 
precia faptele fiecăruia dintre 
noi. Un drept vechi de cînd 
există societatea și căruia so
cialismul nu face decît să-i 
deschidă un perimetru mai larg, 
dar cu justificări înmiite : nici
odată, ca azi, societatea n-a dat 
cetățeanului — și poate cu deo
sebire celui tînăr — atîtea po-
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ÎN CE LEA GĂN CRESCU
PRINȚESA MOFTUROASĂ ?

Acolo, la Galați, se construiește 
unul dintre cele mai mari o- 
biective .industriale ale țării, și 
încă din toată istoria de pînă 
azi a României, se investesc 
anual miliarde, se deschid per
spective pentru calificare în 
sute de meserii. Și totuși, este 
surprinzător de frecvent răs
punsul care vine chiar de. la 
tineri gălățeni i „dar ce, eu sînt 
de la țară, ca să lucrez în com
binat ?“.

Să luăm cîteva exemple, să 
judecăm.

Iată-1 pe
(str. Ghecet, 
elementare,
mama muncitoare și 2 frați, T-a 
venit timpul să muncească și i 
s-au oferit locuri la 2 întreprin
deri.- La amîndouă s-a angajat,

Tudorel Munteanu 
nr. 34), cu 6 clase 
tatăl pensionar,

tenței tale așezi temelia pro
priei hărnicii, ori, dimpotrivă, 
încerci să-ți vîri nasul Ia șista- 
rul unde curge laptele muls 
de alții ?

întrebarea este de permanen
tă actualitate mai'ales azi, cînd

starea numită între chiulangii 
„de imponderabilitate", adică 
de a nu face nimic. Am fost 
la Rîmnicu-Vîlcea și așa cum 
s-a văzut din articolul „E ru
șine să muncești ?“, am găsit 
tineri — destul de numeroși —

ției pentru problemele de mun
că și ocrotirii sociale : am dat, 
ca și dincolo, de fișe, tot destul 
de multe ca să fie luate în con
siderare, pe care sînt scrise nu
mele unor tineri și liste întregi 
de servicii oferite și refuzate.

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Cum a fost posibil ca Jack Lon-' 
don să devină din contrabandist 
unul din cei mai citiți autori aj 
lumii, iar vagabondul Peșkov- 
Gorki ? Cum a fost posibilă apa
riția lui E. A. Poe, Baudelaire, 
Kafka ? Evident acest moment 
al începuturilor merită un inte
res necontrafăcut. Primii care 
l-au arătat au fost chiar scrii
torii care în amintirea vechilor 
greutăți învinse înțeleg nu nu
mai să-și povestească, cu emoție, 
primii pași, ci să se poarte ge
neros cu noii candidați la glorie. 
Tinerii sînt încurajați, debuturile 
comentate elogios, rubrici spe
ciale sînt consacrate celor ce tri
mit texte spre publicare. Orice 
revistă literară românească măr
turisește speranța descoperirii 
marelui viitor geniu prin încu
rajarea și cultivarea „celor re 
vin". Treptat, vremea începutu
rilor devine o vreme a debutu
lui i mai importantă decît con
fruntarea cu sine, autorul o con
sideră pe cea cu publicul și tipă
rirea este gestul esențial.

Vechea atitudine a revistelor 
și scriitorului român nu e dez
mințită nici de actuala Viață li
terară. Ultimii ani. mai ales, 
ne-au pus atit în fața unei suite 
de debuturi în presă sau în vo
lume, cît și în fața unor rubrici 
speciale ca Poșta redacției. Co
respondență, Povestea vorbei 
care cultivă sistematic pe înce
pători în speranța talentului ce 
va veni. Se creează un fel de pe
pinieră de talente care intră 
uneori vijelios în contact cu pu
blicul.

Gestul acesta de horticultor 
atent este foarte frumos dar el 
nu este totul și nici nu se poate 
substitui seriei întregi de gesturi 
necesare unei cariere scriitori
cești. Semnul său distinctiv este 
cantabilitatea, simpatia pentru^ 
oricine încearcă greaua tentativă 
a împerecherii cuvintelor în ve-

MIHAI UNGHEANU

(Continuare în-pag. a V-a)



AVANCRONICA CULTURALĂ • AVANCRONICA CULTURALĂ CÎTEVA SFATURI

Festivalul national al teatrelor dramatice
Din agenda festivalului s-au 

mai desprins două file : a nouă 
și a zecea, interval de timp care 
a imous un moment important, 
de mare actualitate și acuitate 
al dramaturgiei contemporane : 
spectacolul Teatrului din Tg. 
Mureș. „Acești îngeri triști". în 
atmosfera festivalului dominată 
de tema istorică, piesa lui 
D. R. Popescu, poartă majora 
semnificație a faptului con
temporan, a conflictului direct 
angajat în realitate. Crezul ar
tistic al regizorului Eugen Mer-

GRIPA-O „SURPRIZĂ»

A VACANȚEI ?
înespe vacanța de iarnă. Intîm- 

pinată cu tot fastul ce i se cuvine, 
ea sosește și de data aceasta cu 
întregul cortegiu de bucurii și de 
surprize. Firește, ne referim la 
surprizele plăcute ale vacanței, pe 
care elevii le așteaptă cu emoție 
și cu nerăbdare. Un semn de în
trebare stăruie însă în ultimele 
zile : este, oare, posibil ca gripa, 
cane bintuie în prezent în toată 
Europa, să încurce puțin planuri
le, oferind și surprize mai puțin 
plăcute ? Iată ce ne-a spus în a- 
rest sens tovarășul ȘTEFAN COS. 
tea, director general adjunct în 
Ministerul Invățămîntului :

— Ministerul nostru dispune în 
această iarnă de fonduri suplimen
tare. care permit o mai bună or
ganizare a vacanței. Sînt pregătite 
acum și îi așteaptă pe elevi nu
meroase tabere în munți sau în 
alte locuri pitorești : la Predeal, 
Păltiniș, Paring, Lacul Roșu, Gîr- 
bova. Odorhei, Vatra Doruei etc. 
Regretăm că a trebuit să suspen
dăm pregătirile pentru deschiderea 
taberelor de la Bran, Timișul de 
Sus, Gîrbova, Dîmbul Morii etc. 
— unde urmau să-și petreacă va
canța pionieri și școlari din clase
le I—-VIII,, precum și organizarea 
de execursii. Din grijă pentru

P E N T R IJ TI M PUL D V. L I B E REVELION T. V.

VALEA PĂPUȘILOR ; rulează 
a Patria (orele 9, 12; 15; 18; 21), 
estival (orele 8,30, 11; 13,30, 16; 

S.45, 21,15), Favorit (orele 10; 13; 
5,30, 18, 20,30).
BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE : 

ulează Ia Republica (orele 9;
I. 15. 13,45, 16.15. 18,45, 21,15).
WINNETOU IN VALEA MORȚH: 

ulează la Luceafărul (orele 9; 
1; 13; 15, 17; 19; 21), București
>rele 8.30. 10,30. 12,30; 14,30, 17;
J. 21), Melodia (orele 9, 11,15;
1,30; 16; 18,30, 20,45), Modern (ore- 
: 9,15. 11,30. 13.45; 16; 18,15. 20,30). 
MY FAIR LADY rulează la 
apitol (orele 9,15, 12,30: 16).
LINIȘTE ȘI STRIGAT : rulează 

i Capitol (orele 19,15; 21).
BALADA PENTRU MARIUCA . 
ileazâ la Victoria (orele 9; 11,15; 
•■.30, 16. 18.30; 20.45).
RĂZBOIUL DOMNIȚELOR .

.ilează la Central (orele 9; 11;
; 15; 17, 19; 21), Feroviar (orele 
10. 11; 13.30; 16. 18,30; 21), Gloria 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
,30) Flamura (orele 9. 11,15; 
.30. 16 18,15; 20,30).
SA TRĂIM PÎNA LUNI : ru- 
ază la Doina (orele 11,30; 13,45;
, 18,15; 20,30 , Program pentru

• pil 9—10 dimineața.
MONDO CANE ; rulează la 
mpuri Noi (orele 9,15—15 în con* * 
•luare); Program de filme docu- 
entare (orele 15.15—21).

Emisiune în limba maghiară 
o 13,35 închiderea emisiunii de 
dimineață « 14,30 Deschiderea e- 
misiunii de di’pă-amiazâ. Volei 
masculin : Steaua — Dinamo 
București (ultimul set) • 15.00—
16.30 Turneul internațional de pa
tinaj artistic. Transmisiune direc
tă de la Moscova • 16.30—19.00 
Realitatea ilustrată e 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,20 Noutăți 
cinematografice e 19.40 Soli ai 
artei populare Ansamblul „Ci,' 
prian Porumbescu“ din Suceava
• 20,00 Film artistic: Un blazon so. 
licitat. Comedie, producție a stu
diourilor britanice * 21,55 Cărți 
de vizită. Semnatarii lor, soliștii 
de muzică ușoară : Aurelian An- 
.dreescu. Marina Voica și Florin 
Bogardo • 22.3f Telejurnalul de 
noapte ® 22.45 Telesport « 23,05 
invitata noastră . Marie Laforet 
o, 23.20 închiderea emisiunii pro
gramului I.

PROGRAMUL II

• 20.00 Filme documentare « 
20,25 Capodopere ale muzicii uni
versale • 21,15 Viorile toamnei
• 21.45 Roman-foileton : Bîlciul 
deșertăciunilor. Reluarea episodu
lui I • 22,30 închiderea emisiunii 
programului II.

VA PLACE BRAHMS? : rulează
Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 

, 18.30, 21) Floreasca (orele 9,30; 
. 14,30. 17,30. 20). Aurora (orele 
: 12,30, 15,30; 18; 20,30).
femeia îndărătnică : (ru- 
Xză la Grivița (orele 9—13,30 în 
ntinuare , 15.45, 18.15. 20,30)
ANGELICA $1 SULTANUL ; 
lează Ia înfrățirea între popoare 
■ele 15.15. 17.45. 20).
UÎNA CU BRILIANTE : rulează 
Buzești (orele 15,30. 18; 20.30) Vi- 

.1 (orele 15,30. 18; 20.30),
VOAPTEA GENERALILOR î 
lează la Dacia (orele 8.15—20 în 
ntinuare).
N TMPARAȚIA LEULUI DE 
ÎG1NT rulează la Bucegl (o- 
e 9; 11,15, 13,30. 16; 13.15. 20,30), 
rnis (orele 9—15,45 în continua- 
. 18. 20.15).
IALTAGUL rulează la Unirea 
ele 15.30. 18; 20.15).
.A NORD PRIN NORD VEST 5 
ează la Lira (orele 15,30. 19).
TND SE AUD CLOPOTELE: 
ează la Drumul Sării (orele 15: 

30; 20).
4 OILE AVENTURI ALE RAZ
NA TOR ILOR : rulează la Mo- 

jr (orele 15,30, 18; 20.30). Giulești 
ele 15.30; 18; 20,30)
*APUȘA . rulează la Cotroceni 
•ele 15.30. 19).
'ESTAMENTUL DOCTORULUI 
IBUSE : rulează la Crîngași (o- 
e 15.30; 18; 20.30).
5ERU ȘI COMISARUL SAN 
îTONIO : rulează la Volga (o- 
e 9.30—16 în continuare : 18.151 
30)
RAȚII KARAMAZOV . rulează 
Popular (orele 15.15; 19).
IRIDIANAr rulează la Viitorul 
ele 15.30. 18; 20.30).
ILOW-UP : rulează la Miorița 
ele 9; 11.15: 13.30: l«r 18.30;
45).
.UPIÎ ALBI : rulează la Munca 
ele 16; 18: 20).
îALDURA ; rulează la Flacăra 
ele 15,30. 18. 20.30).
EZON MORT : rulează la Arta 
ele 10—16 în continuare ; 19,30). 
•TORȚII RAMTN TINERI î ru- 
ză la Rahova (orele 15.30; 18;
15).
ORABIA NEBUNILOR î rulea- 
la Progresul (orele 15.30; 19).

L TRAI PENTRU A TRAI : ru- 
ză la Ferentari (orele 15.30: 18: 
15).
lAZBOI Șl PACE (Seriile III 
IV) : rulează la Pacea (orele 
î0; 19).
IMUL CARE VALORA MI- 
\RDE rulează Ia Cosmos (o- 
e 15 30; 18; 20,15).
*ORBA GRECUL : rulează Ia 
mina (orele 9.30—17 în conti- 
'jtp 20.15)
'OPA PROSTU : rulează la 
jematecă (Sala Union) (orele 10;

14).

4BĂTA. 29 DECEMBRIE 1969

pera Română : DECEBĂL — 
‘ 19.30 ; Teatrul Național „I. L. 

cus. pătrunde sensurile drama
turgului, revelîndu-le, iar va
loarea interpreților (Anca Ne- 
culce Maximilian și Ion Fiscu- 
țeanu) majorează încărcătura 
dramatică existentă. Recitalul 
a fost prezent și în această fază 
de desfășurare a festivalului 
prin „Baladele**  interpretate de 
Irina Ilăchițeanu Șirianu al că
rei temperament tragic și pa
tetism poetic au apărut din nou 
la valoarea unanim apreciată. O 
a doua „dramă a puterii" sem
nată de Ion Omescu, „Anoni-

sănătatea copiilor — îmbolnăvirile I 
de gripă prezintă în această pe
rioadă un grad sporit de contagio- 
zitate — am fost nevoiți să le re
comandăm copiilor pînă la 14 ani 
să rămînă împreună cu familia 
lor.

— Măsurile privind prevenirea 
șt combaterea gripei îi afectează 
doar pe elevii din clasele I—VIII ?

— într-o oarecare măsură, da. 
Colegii lor mai mari vor putea sa 
meargă în tabere și să iacă ex
cursii. Nu însă fără a fi supuși 
unui triaj epidemiologie. Doresc 
să precizez că orice acțiune orga
nizată în cadrul vacanței se va 
face numai cu aprobarea inspec
toratelor sanitare, care vor anair- 
za situația de Ia o zi la alta.

Așadar, gripa poate oferi și sur
prize neplăcute în această vacan
ță. Sperăm însă că se vor lua toa
te măsurile preventive care să 
excludă producerea incidentelor 
nedorite. Oricum, este bine ca 
fiecare dintre noi să manifeste 
maximum de atenție : vacanța 
trebuie să însemne pentru fiecare 
sănătate.

A. VASILESCU

Caragiale" (Sala Studio) : AL PA
TRULEA ANOTIMP — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : UM HAM
LET DE PROVINCIE — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : CONTRA- 
PUNCTE — ora 16 ; METEORUL
— ora 20 ; (Sala Studio) : TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE — ora 16 ; PURICELE ÎN 
URECHE — ora 20.30 ; Teatrul 
Mic : TANGO — ora 15 ; CARLO- 
TA — ora 20; Teatrul Giulești : 
CÎND AUD CUCUL CÎNTÎND — 
ora 19.30 ; Teatrul „C. I. Notta
ra" (B-dul Magheru) : ECHILI
BRUL FRAGIL — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : DIALOG DESPRE DRA
GOSTE — ora 20 ; (la Sala Pala
tului) : VIJELIE ÎN CRENGILE 
DE SASSAFRAS — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : FLOA
REA DE CACTUS — premieră — 
ora 19,30 ; Teatrul Evreiesc de 
Stat : MAZELTOV — ora 20 ; Tea
trul „Ion Creangă" : UMBRA
DOCTORULUI NAGVAN — ora
18.30 ; Teatrul Țăndărică (Cal.*Vic L
toriei) ; NOCTURN I — ora 21,20 ; 
(Str Academiei) : CĂLUȚUL
COCOȘAT — ora 17 ; Teatrul ,.C. 
Tănase" (Sala ,Savoy) : CAFEAUA 
CU LAPTE D£ ADIO — ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : NICUȚA... LA" 
TÂNASE — ora 19,30 ; Ansamblul 
U.G.S. ; RITM ’70 — ora 20 ; Cir
cul de Stat . RAPSODIA SUEDE
ZĂ — orele 16 și 19,30.

DUMINICA. 21 DECEMBRIE 1969

Opera Română : SPĂRGĂTO
RUL DE NUCI — ora 11 ; TOS- 
CA — ora 19,30; (Sala Studio) : 
TRAVESTI — ora 10,30 , NAPAS- 
TA — ora 19,30 ; Teatrul de Co
medie : DISPARIȚIA LUI GALY 
GAY — ora 10,30 ; NICNIC — ora
15.30 : CROITORII CEI MARI DIN 
VALAHI A — ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) ; D-ALE CARNAVA
LULUI — ora 10 ; LIVADA CU 
VIȘINI — ora 15 ; METEORUL — 
ora 20 ; (Sala Studio) : TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE — ora 15 ; PHOTO FINISH
— ora 10 : PURICELE ÎN URECHE
— ora 20 ;Teatrul Mic : CINCI 
SCHIȚE ; CÎNTĂREAȚA CHEALA
— ora 10,30; OFIȚERUL RECRU-
TOR — ora 15,30 ; MARIA 1714 — 
ora 20 ; Teatrul Giulești : VISUL 
UNEI NOPȚI DE IARNA — orele 
10 și 15 ; ABSENȚA — ora 19,30 ; 
(la Sala Palatului) : OMUL CARE 
A VĂZUT MOARTEA — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) ; LA CIORBA DE PO
TROACE — ora 15,30 ; CÎND LU
NA E ALBASTRA — ora 10 ; O 
CASĂ ONORABILA — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : ENIGMATICA
DOAMNĂ „M“ — ora 10,30 ; ADE
LA — ora 16 ; ANONIMUL — ora 
20 ; (la Sala Palatului) : DON 
QUIJOTE — ora 10 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : FLOAREA DE 
CACTUS — orele 10 și 19.30 ; Tea
trul Evreiesc de Stat : MAZEL
TOV — ora 20 ; MATINEU SA
LON AȘ — ora 11 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : TOATE PÎNZELK
SUS — ora 10 ; DRUMUL E LI
BER — ora 16 ; NOTA ZERO LA 
PURTARE — ora 19.30 ; Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei): ELE- 
FANȚELUL CURIOS — ora 11 ; 
(Str. Academiei) : CĂLUȚUL
COCOȘAT — ora 11 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : CAFEAUA 
CU LAPTE DE ADIO — ora 19,30 : 
(Cal. Victoriei) : NICUȚA... LA 
TĂNASE (orele 11 și 19,30) ; An
samblul U.G.S. : ESOP. VIAȚA, , 
MUZICA ȘI NOI — ora 20 ; Circul 
de Stat • RAPSODIA SUEDEZA
— orele 10. 16 și 19,30.

SIMBATA, 26 DECEMBRIE 1969 

PROGRAMUL I

• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba germșnă • 
18,05 Bună seara, fete, bună seara, 
băieți ! Emisiune pentru tineret
• 19,00 Telejurnalul de seară
• 19.20 Desene animate • 19,30 
Reflector • 19.45 Tele-enciclope, 
dia • 20,35 Microavanpremiera 
e 20,45 O oră cu Alfred Hitchcock. 
Schimbări de adrese • 21,35 
„Spărgătorul de nuci" — balet de 
P. I Ceăikovski $ 22,35 Telejurna
lul de noapte ; Telesport • 23,00 

mul", a fost spectacolul ales 
pent fu concurs al Teatrului 
„C. I. Nottara". Cronica teatra
lă a ziarului a analizat specta
colul semnat de Dan Nasta, ră- 
mîne să apreciem menținerea 
temperaturii de la premieră. A 
zecea zi s-a încheiat cu spec
tacolul teatrului din Baia Mare 
„Răzvan si Vidra" susținut de 
Dan Alecsandrescu într-un dia
pazon sobru, accentuînd astfel 
dramatismul piesei lui Hașdeu. 
Din ultimele dezbateri de la 
A.T.M. care au avut loc în di
mineața zilei de ieri, au rezul
tat. concluziv, calitățile și ca
rențele festivalului, închein- 
clu-se cu o amplă privire asupra 
problemelor teatrului românesc 
susținută de dramaturgul PauJ 
Everac.

LILIANA MOLDOVAN

CAMDBfB
_ Ne apropiem de sfirșitul anului. „Planurile" de spectacole au fost 
îndeplinite și agenda muzicală este de o sărăcie pe care Iubitorii 
de muzică din Capitală nu o merită.

Totuși în unicul concert pe care ni-1 oferă în această săptămină, 
filarmonica bucureșteană ne dă posibilitatea de a asculta una din
tre capodoperele creației muzicale contemporane românești : Triplul 
concert de Paul Consțantinescu, în interpretarea pianistului Valen
tin Gheorghiu, violonistului Ștefan Gheorghiu și violoncelistului 
Cătălin Ilea. '

In seria de lucrări simfonice, camerale sau destinate teatrului li
ric elaborate m ultimii ani de Paul ConstantinesCu, Triplul concert 
reprezintă un moment unic, reprezentînd sinteza tuturor căutărilor 
compozitorului pentru făurirea unei opere muzicale profund legate 
de creația populară.

Cuvintele cu care întîinpina prima audiție a lucrării, acad. Geo 
Bogza, mi se par mai. edificatoare decît orice analiză muzicologică : 
„Triplul concert de P. Constantinescu reprezintă o clipă de triumf 
a geniului creator al poporului nostru, un mare și definitiv triumf 
— cum au fost atîtea în viața lui Eminescu, Enescu, Brâncuși — 
a unui artist inspirat din comoara simțirii și expresiei populare... 
Motivul simplu și știut al doinei l-am recunoscut pe cea mai înaltă 
treaptă a artei, sunetul fluierului de soc l-am recunoscut transfigu
rat savant, slujit în forme moderne de vioară, de violoncel, de pian 
și de întreaga orchestră, acoperind nevoia de meditație sonoră a 
celor mai evoluate spirite..

„încă una și mai stăm". Cîntece 
de petrecere 23,30 Aspecte în
registrate de la Concursul inter
național de patinaj artistic de la 
Moscova — figuri libere, bărbați
• 24,00 închiderea emisiunii pro
gramului I.

PROGRAMUL II

• 19,45 Deschiderea emisiunii 
programului II. Mozaic cinemato
grafic. în cuprins ; „La drum" ; 
Portretul cîntărețului bulgar Nico
la Ghiuzelev ; „Poveste despre 
dragoste" ; „Daphnis și Chloe"
• 20,45 Seara melomanului : „Mici 
nimicuri" — suită de Mozart. Ba
let cu Ansamblul Operei din Ber
lin e 21,15 Viorile toamnei — 
spectacol de poezie (partea I) 
O 21,45 Film serial • ,,Noile aven
turi ale căpitanului Kloss" @ 22,40 
Actualități literare • 22,50 închi
derea emisiunii programului II.

DUMINICA. 21 DECEMBRIE 1969

PROGRAMUL I

e 8.45 Deschiderea emisiunii. 
Matineu duminical pentru copii 
și tineretul școlar • 10,15 Ora sa
tului • 11,15 Concert simfonic
• 11.55 De strajă patriei • 12,35

NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE

coproducție franco-belgianâ Scenariu și regia : Revesz Gyorgy
O coproducție rorrtâno-canadianâ

Scenariul : Paul Fritz Nemeth, Glenn Ludlow, Nicolae Crișan. 
Regia : Paul Fritz Nemeth
Regizor din partea română : Gheorghe Turcu
Cu : Tony Kramreither, Dorin Dron, Draga Oiteanu, Gheorghe 

Gîmă, Elena Sereda, Bogdan Untaru, Gheorghe Novac, 
Melania Cîrje, Charles Eisenmann, Ioana Casetti, Ernest 
Mafiei și cîinii London și Torro (Canada)

Imaginea : Ștefan Horvath Muzica : George Grigoriu
Decoruri : Guță Șfirbu

Scenariu și regie : Andre Delvaux Cu : Ajtay Andor, Psota Iren, Bujtor Istvan, Medveczky llona

• I n blazon solicitat cu Sir 
Alee Guinness, actor de teatru 
și film născut in 1914 la Londra. 
După terminarea sti ’jilor de
vine redactor la o ■ enție de 
publicitate. Debutea. în teatru 
cu piesa Queen Cargo iriterpre- 
tînd trei roluri. In anul 1934 
joacă în compania teatrală a 
lui John Gieguld, apoi în cea 
a lui Laurence Olivier. „Old 
Vic“, iar anul 1946 va consemna 
debutul în cinematografie eu 
filmul Marile speranțe, o ecra
nizare după Dickens (21 XII. 
20,00 pr.I).

• Prezentat in premieră la 
Paris acum 27 de ani (15 XII 
1942) Trubadurii diavolului — 
pe care îl vom vedea în cadrul 
Telecinematecii. regizat de 
Marcel Carne <a luat naștere 
din cauza unei neînțelegeri a 
acestuia cu producătorul filmu
lui „Juliete" — pe care trebuia 
să-l realizeze atunci. Carne îm
preună cu actorul Alain Cuny,

TRIPLUL CONCERT
OE P. CONSIANTINESCO

I. S.

T.V.
rămas! brusc fără lucru, s-ao 
întîlnit la Antibes qu Prevent. 
Poetul-scenarist, sedus de tem
peramentul dramatic al actoru
lui. caută împreună cu Pierre 
Laroche un subiect pe măsura 
interpretului. Ia naștere, astfel 
ideea unei legende medievale i 
eroii sînt doi menestreli — tri
miși de fapt de diavol — ce au 
misiunea de a semăna discor
die în castelul baronului Hu- 
gues. Dar Gilles, unul dintre cel 
doi, se îndrăgostește de tînăra 
castelană. Acesta este de fapt 
subiectul filmului, ce a pretins 
12 luni de muncă și 20 de mi
lioane, sumă uriașă pentru epo
ca aceea -(24 XII, 20,00 pr. I).

• Muzicologul Viorel Cosma 
în cadrul noii . emisiuni Glorii 
ale scenei lirice românești, ne 
va prezenta o dată pe lună, me
dalioane muzicale dedicate cîn- 
tăreților lirici de ieri și de azi. 
Aceste medalioane, ce vor intra 
în filmoteca de aur a televizi
unii vor fi ilustrate cu docu
mente, fotografii. înregistrări 
etc. Următoarele emisiuni vor 
fi dedicate lui : Nouvina, Zina 
de Novi, Onorina Popovici, 
Herlea. Spiess. Zenaida Pally, 
Elena Cernei. Ștefănescu-Goan- 
gă (26 XII. 23,00 pr. I).

• Paul Urmuzescu împreună 
cu Radu Anagnoste vor realiza 
un nou ciclu de emisiuni mu- 
zical-distractive difuzate o dată 
pe lună, intitulat Tele-cine-re- 
cital.

„Este o încercare — îmi spu
nea Urmuzescu — de a valori
fica la maximum to,t ce este 
modern în tehnica televiziunii. 
Vrem să facem o Televiziune 
totală. Prezența unor actori și 
soliști vocali cunoscuți, ca și a 
publicului în studio, va contri
bui. credem, la realizarea unei 
emisiuni care să placă tuturor. 
(27 XII, 21,35 pr. I).

ION PASAT

• CALEA VICTORIEI cu 
Ion Finteștcanu și Fory Etterly 
— ce vor reînvia momente din 
trecutul Bucu.reștiului — ne va 
oferi regizoarea Carmen Do- 
brescu.

• Lidia îonescu — regizor și
Mircea Olteanu — operator, au 
înregistrat Suferința în doi de 
Ion Băieșu cu Coca Andronescu 
și Mișu Fotino și Moș Gerilă de 
Alex. Mirodan cu George Con
stantin și Nicușor Albu (elev 
cl. a IX-a). J

• Plugușorul interpretat de 
un grup de copii din Moldova, 
Capra deosebită de cea tradițio
nală prin faptul că nu clămpă
nește. Datul în grindă și Stri
gături peste deal, sînt cîteva^ 
obiceiuri de Anul Nou pe care 
regizorul Virgil Sacerdoțeanu

LA TEATRUL OE STAT 
DIN PLOIEȘTI

Zilele trecute au intrat în 
repetiție la Teatrul de stat 
Ploiești (secția dramă) două 
noi comedii. Prima : „O fa
milie îndoliată" aparține cu
noscutului dramaturg sîrb 
Branislav Nușici. Piesa este ■ 
pusă în scenă de regizorul 
de film Geo Saizescu. Cealal
tă comedie intitulată „Gene
rație de sacrificiu" e scrisă 
de J. Valjan. Regia aparține 
lui Hary Eliad, Iar sceno
grafia lui Vintilă Făcăianu.

Seria noutăților teatrului 
ploieștean nu se încheie însă 
aici. Adăugăm că în această 
perioadă secția de estradă a 
pregătit pentru adulți și tot
odată pentru pionieri, o pre
mieră cu spectacolul muzical 
„Astă seară-i seară mare" de 
Mihai Ispirescu și Sandu 
Anastasescu, o serie de spec
tacole cu „Internațional con
cert", care va fi prezentat 
de către un colectiv al estra
dei ce s-a întors dintr-un 
lung turneu în țară și străi
nătate.

In sfîrșit, spectacolul „Intîl- 
nire cu Pinocchio", realizat 
cu concursul Consiliului 
municipal al pionierilor, va 
fi prezentat în premieră Ia 
data de 22 decembrie, • deci, 
la începutul vacanței de iar
nă a celor mici.

I. TEOHARIDE

le-a unit într-un film intitulat 
Obiceiuri de iarnă.

• Zizi Șcrban, Miști Fotino, 
Melania Cîrje și alți cîțiva ac
tori cunoscuți vor povesti anec
dote — în Vorbe, vorbe, vorbe, 
Numere de circ filmate în un
ghiuri deosebite față de cel al 
spectatorului din stal vom ve
dea în Miniaturi sub cupolă. 
Regizorul acestor două filme 
Andrei Brădeanu.

• Un dans pe adresa dv. de 
Marcela Popescu și Murga Hus 
ne prezintă cele mai cunoscute 
melodii de muzică ușoară trans
puse în. ' dans cu Valentina 
Massini, Ileana Iliescu, Leni 
Dacian, Isabela Aguletti, Petre 
și Mihai Ciortea, Ion Tugearti, 
Marinei Ștefănescu, Francisc 
Walkay.

I. P.

pentru drumețiile 

de iarnă in munți
Azi au luat vacanță elevii și 

studenții. Ca întotdeauna, mulți 
dintre ei își vor petrece o parte 
din zilele de odihnă în tabere 
montane, în excursii și drumeții, 
pe cărări în ascensiune. Pe 
schiuri ori cu pasul, ei vor 
porni la escaladarea versanți- 
lor, vor poposi la cabane. Pen
tru că. uneori, această plăcere 
turistică de sezon a fost, din 
păcate, plătită și cu prețul unor 
accidente (unele foarte grave) 
oferind tinerilor noștri cititori 
cîteva sfaturi, demne de-a fi 
revăzute în memorie înainte de 
prinderea rucsacului în spate.

în primul rînd, o invitație 
de-a apela la drumeția montană 
în grup, frumoasă, totodată și- 
gură, cu atît mai mult, atunci 
cînd printre participanți sînt și 
începători. O atenție daosebită 
trebuie acordată alegerii traseu
lui, în funcție de experiența și 
posibilitățile fizice ale membri
lor grupului. (Un traseu stabilit 
va fi anulat în mod obligatoriu, 
chiar și în ajunul plecării,, dacă 
între timp vremea s-a înrăută
țit). în timpul mersului pe 
munte se recomandă ca partici- 
panții la drumeție să fie încinși 
cu o „cordelină roșie" — o sfoa
ră lungă de 20 metri, cu un 
capăt lăsat liber să se tîrască 
pe zăpadă, urma, lăsată fiind 
de mare ajutor pentru identifi
carea eventualilor parteneri ră
tăciți sau surprinși de avalanșă. 
E bine ca doi schiori buni să 
direcționeze grupul, unul în 
față, și celălalt în urma cara
vanei. La urcuș și coborîre, 
distanțele între membrii grupu
lui se vor micșora. în scopul a- 
sigerării cu promptitudine a 
ajutorului la nevoie. Se reco
mandă evitarea, pe cît posibil, 
a văilor înguste, în formă de 
„V“, care sînt predispuse a- 
valanșelor, ca și a formelor de 
teren concave, vîlcelelor și șiș- 
toacelor. (Văile în formă de 
„U“ sînt, de obicei, sigure, ca 
și terenurile împădurite). In 
caz de avalanșă, care nu mai 
poate fi evitată, se adoptă o po
ziție ghemuit, cu brațele în față, 
asemănătoare boxerului în apă
rare, în scopul creării unui 
spațiu cît mai mare, necesar a- 
sigurării respirației. Orice altă 
mișcare este eliminată, econo
misind forțele pînă la sosirea 
ajutoarelor. De obicei, în astfel 
de situații, accidentatul este cu

prins de o stare de somnolență, 
care trebuie învinsă cu orice 
preț. Primul ajutor pentru un 
om cuprins de avalanșă constă 
în : a i se scurge zăpada și apa 
din căile respiratorii : reanima
rea prin respirație artificială • 
transportarea de urgență, în po
ziția culcat-lateral, către un post 
de ajutor calificat.

IOANA VASILIU

Jean Rousselet:

Adolescentul — 
acest necunoscut

Există oare cu adevărat o criză 
a adolescenței ? Iată o problemă 
care a dat și dă Ioc la dispute 
aprinse între educatorii din nu
meroase țări ale lumii. Un parti
cipant activ la această confrunta
re de idei este și cunoscutul doc
tor francez Jean Rousselet, care 
semnează volumul „Adolescentul 
— acest necunoscut**.
Originalitatea lucrării constă in 

aceea că, aducînd propriile sale 
opinii în ampla dezbatere asupra 
adolescenței, autorul sugerează $4 
modul de rezolvare a celor mai 
dificile probleme ce apar la a- 

ceasta vîrstă critică. Părinții, 
profesorii, educatorii în general» 
găsesc în acest volum, alături de 
opiniile competente ale doctoru
lui Rousselet asupra creșterii și 
maturizării fizice (precocitate 
sexuală, pubertate precoce), pa
gini remarcabile cu privire Ja 
dezvoltarea psihică a adolescenți
lor, criza morală, dezvoltarea a- 
fectivității, elanurilor, revolta fată 
de autoritatea părintească, școla
ră etc.

Dezvoltarea sentimentului de 
prietenie, a influentei educatori
lor asupra formării trăsăturilor 
pozitive de caracter, cultivarea 
voinței, perseverenței, alegerea li
nei profesiuni stau, de asemenea, 
în atenția autorului, care stabi
lește o punte de legătură între o- 
biectîvele educației și imboldurile 
proprii ale tîuărului.

Volumul reprezintă nu numai o 
lucrare de reală valoare despre 
adolescență, ci și un veritabil 
eseu, rezultat al preocupărilor și 
investigațiilor științifice întreprin
se de autor, un îndrumar și o lec
tură interesantă și utilă pentru 
categorii largi de cititori.

N. TL E



Lucrările sesiunii •Pentru realizarea exemplară a planului pe 1969
•---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marii Adunări Naționale și pregătirea unui demaraj bun in 1970
(Urmare din pag. I)

nicipal București, și ministrul să
nătății, Dan Enăchescu, care a 
propus totodată unele amenda
mente la Raportul prezentat de 
Comisia specială a Marii Adunări 
Naționale.

In baza raportului comisiei spe
ciale, a discuțiilor și amendamen
telor propuse, Marea Adunare 
Națională a adoptat o hotărîre.

Trecîndu-se la un alt punct de 
pe ordinea de zi, deputatul 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, a prezentat 
expunerea la proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Consiliul 
de. Stat între 15 martie și 16 no
iembrie 1969. Raportul Comisiei 
juridice la aceste proiecte de legi 
a fost expus de deputatul Gheor-

ghe Tudor, vicepreședinte al co
misiei.

La discuția generală asupra a- 
cestor proiecte de legi au luat cu- 
vințul deputății Aurel Duca, 
membrul supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean. Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, și Ale
xandru Heinrich, directorul gene
ral al Grupului de uzine pentru 
aparataj și mașini electrice — 
Craiova.

Marea Adunare Națională a a- 
probat prin vot secret, cu bule
tine, toate decretele cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat 
între 15 martie și 16 noiembrie 
1969.

La următorul punct de pe or
dinea de zi — alegerea unui vice
președinte al Consiliului de Stat,

a luat cuvîntul tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat. 
Arătînd că, potrivit prevederilor 
Constituției, Consiliul de Stat 
trebuie să aibă patru vicepre
ședinți, iar în prezent are trei, și 
ca urmare a consultărilor care au 
avut loc în Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, în 
Biroul Marii Adunări Naționale și 
cu un important număr de de- 
putați ai Marii Adunări Națio
nale, vorbitorul a subliniat că 
este împuternicit să propu
nă alegerea ca vicepreședinte al 
Consiliului de Stat a tovarășului 
Vasile Vîlcu, deputat de Cons
tanța. Propunerea a fost primită 
cu vii aplauze.

Marea Adunare Națională a 
votat în unanimitate, prin vot

secret, cu buletine, alegerea to
varășului Vasile Vîlcu, ca vice-

Naționale a anunțat apoi că or
dinea de zi a actualei sesiuni A 
cuprinde și Proiectul de lege pri- 
viijd regimul produselor și al 
substanțelor stupefiante.

Tovarășul Ștefan Voitec, a ară
tat că Biroul Marii Adunări Na
ționale a mai primit din partea £ 
Consiliului de Miniștri Proiectul 
de lege privind contractele eco
nomice și Proiectul de lege cu A 
privire la organizarea, planifica- ” 
rea și execuția investițiilor.

Pentru a da posibilitate co- A 
misiilor permanente ale Marii ” 
Adunări Naționale să examineze 
aceste proiecte de legi, ședința A 
plenară s-a încheiat, lucrările ur- 
mînd a fi reluate în plen în ziua 
de 29 decembrie, ora 10. A

L E G E
privind organizarea activității de cercetare științifică

în Republica Socialistă România

Art. 1. — înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală socialiste determină creșterea continuă a rolului științei, factor hotărîtor al progresului e- conomic și social. In toate ramurile științei, cercetarea fundamentală buie să se unui scop tisfacerea ale societății. Activitatea de cercetare științifică, atît cea fundamentală, cit și cea aplicativă, trebuie să se încheie cu o înaltă eficiență socială, să contribuie la dezvoltarea bazei materiale a socialismului, la ridicarea nivelului spiritual al poporului.
Art. 2. — în Republica Socialistă România, activitatea de cercetare științifică se desfășoară pe baza directivelor Partidului Comunist Român, sub conducerea nemijlocită a organelor de stat.Cercetarea științifică se organizează în raport cu cerințele dezvoltării economice și sociale, în unități ale ministerelor, centralelor economice, combinatelor, întreprinderilor, ale Academiei Republicii Socialiste România, ale academiilor de științe, în u- nități ale învățămîntului superior, precum și ale altor instituții de stat.
Art. 3. — Rețeaua unităților de cercetare științifică se compune din : institute și centre de cercetare, laboratoare uzinale, cu activitate de cercetare, stațiuni experimentale, precum și compartimente de cercetare din unități cu altă activitate de bază, în învățămîntul superior, activitatea de cercetare se desfășoară de catedre, centre și stațiuni de cercetare.Unitățile din rețeaua de cercetare științifică se înființează prin hotărîri ale Consiliului de Miniștri, la propunerea organelor centrale inte-
Art.' 4. — Unitățile de cercetare au rolul de a organiza și efectua activitatea științifică, corespunzător necesităților actuale și de perspectivă ale economiei naționale și dezvoltării social-culturale a țării.Institutele și centrele de cercetare din sectorul producției bunurilor materiale efectuează lucrări de cercetare legate de dezvoltarea și modernizarea producției în ramurile pentru care își desfășoară activitatea. Aceste unități de cercetare execută experimentări și acordă asistență științifică și tehnică unităților productive, pentru aplicarea în practică a rezultatelor obținute prin cercetare.Laboratoarele uzinale, precum și stațiunile experimentale efectuează, în principal, lucrări de aplicare a rezultatelor cercetărilor și de îmbunătățire a proceselor de producție în cadrul unităților e- conomice.Institutele și centrele din sectorul social-cultural, catedrele și unitățile de cercetare din învățămîntul superior e- fectuează lucrări de cercetare științifică menite să contribuie la dezvoltarea ramurilor productive ale economiei naționale, la progresul științei și culturii.
Art. 5. — Unitățile de cercetare își desfășoară activitatea pe baza sarcinilor stabilite de ministerele, centralele economice, combinatele, întreprinderile și instituțiile de care aparțin, în conformitate cu programele de dezvoltare a sectoarelor respective, a- probate de organele superioare de partid și de stat.
Art. 6. — Activitatea de cercetare științifică se desfășoară pe bază de plan. Planul

a societății noastre
și aplicativă tre- dezvolte în direcția bine definit — sa- nevoilor generale

■ fiecărei unități de cercetare se elaborează și se dezbate de consiliul științific și se aprobă de forul tutelar respectiv. La stabilirea temelor de cercetare, consiliile științifice vor porni de la prevederile planurilor anuale și de perspectivă privind dezvoltarea ramurii respective. în acest scop, ele vor aborda — cu prioritate— teme și lucrări legate direct de rezolvarea problemelor majore ale producției, de elaborarea de noi produse și tehnologii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea e- ficienței generale a activității desfășurate în domeniile din care fac parte.în orientarea activității de cercetare științifică se va asigura o dezvoltare mai accentuată cercetărilor legate de acele ramuri și domenii pentru care economia noastră dispune de resurse naturale, precum și cercetărilor care, potrivit tendințelor tehnicii contemporane, deschid perspectiva punerii în valoare de noi substanțe minerale utile, și de noi materii prime existente în țara noastră.Sarcinile de cercetare științifică și de valorificare a rezultatelor cercetării se înscriu în planul de stat. Din totalitatea acestor sarcini, se .vor nominaliza temele care prezintă importanță deosebită pentru activitatea economică, socială, culturală și științifică a țării. In planul anual de activitate al unităților care fac parte din rețeaua de cercetare se pot introduce și lucrări destinate satisfacerii unor nevoi științifice proprii. Acestor lucrări li se va afecta pînă la 10 la sută din fondul anual de timp.
Art. 7. — Problemele de importanță deosebită pentru dezvoltarea economică și socială, precum și cele a căror soluționare necesită concentrarea de forțe din diferite ramuri și domenii ale științei și tehnicii, se înscriu în programe prioritare de cercetare, care se întocmesc de Consiliul Național al Cercetării Științifice, de ministere și alte organe centrale și se aprobă de Consiliul de Miniștri. Sarcinile de cercetare cuprinse în programele prioritare se nominalizează în planul de stat.
Art. 8. — Unitățile de cercetare științifică funcționează în regim economic.Institutele și centrele de cercetare științifică se organizează — după caz — pe principiul gestiunii economice proprii sau al gestiunii economice interne.Sarcinile cuprinse în planurile de activitate ale unităților de cercetare se realizează prin încheierea de contracte cu organizații de stat și cooperatiste, consilii populare, ministere și alte organe centrale de stat.Cercetarea se consideră încheiată numai după aplicarea ei în producție și obținerea rezultatelor scontate.
Art. 9. — Pentru unele institute și centre de cercetare din ramurile științelor matematice, fizice și chimice, social- umaniste, medicale, biologice, geografice, stabilite prin hotărîri ale Consiliului de Miniștri, care pot funcționa în continuare în regim bugetar, organele centrale tutelare vor lua măsuri ca o parte din activitatea de cercetare sădesfășoare pe bază de contracte.De asemonea. în învățămîntul superior se va intensifica desfășurarea activității de cercetare științifică pe bază de contract.

se

Art. 10. — Organizațiile beneficiare încheie contracte cu unitățile de cercetare în limita fondurilor prevăzute de reglementările în vigoare. Organizațiile beneficiare pot încheia și contracte de cercetare care urmează să fie finanțate din însăși economiile ce se vor obține din aplicarea rezultatelor acestor cercetări.Ministerele și celelalte organe centrale și consiliile populare pot încheia contracte, în calitate de beneficiari, pentru executarea de cercetări complexe cu caracter general și pentru cercetări care fac parte din programele prioritare, în limita fonduri^ îor puse la dispoziție prin planul și bugetul de stat.
Art. 11. — Contravaloarea lucrărilor de cercetare științifică prevăzute în contract se determină pe bază de deviz, în care se include și o cotă de beneficiu.x Beneficiul realizat de unitățile de cercetare științifică se repartizează pentru vărsămin- te la bugetul statului, dezvoltarea bazei tehnico-materiale proprii, acordarea de gratificații și pentru alte destinații stabilite prin dispoeiții legale. 
Art. 12. — In contracte se vor prevedea toate obligațiile părților, privind efectuarea cercetărilor și valorificarea rezultatelor obținute. în acest scop, unitățile de vor asigura direct cooperare :a) proiectarea șiinstalațiilor pilot, purilor și modelelor experimentale ; *b) întocmirea documentației necesare valorificării la nivel industrial (norme, date și desene tehnologice, rețete de fabricație, instrucțiuni pentru proiectarea industrială a proceselor tehnologice) ;c) lucrări pentru proiectarea, execuția și punerea în funcțiune a investițiilor ;d) asistență științifică și tehnică pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării ;e) alte lucrări specifice domeniului de Cercetare respectiv.
Art. 13. — Ministerele,celelalte organe centrale, consiliile populare, centralele economice, precum și unitățile subordonate lor, beneficiare ale rezultatelor activității de cercetare științifică, au obligația de a crea condițiile necesare bunei desfășurări a procesului de cercetare, în acest scop vor asigura :a) punerea la dispoziția u- nităților de cercetare a datelor documentare, a informațiilor și mijloacelor materiale necesare pentru efectuarea cercetării, conform obligațiilor asumate prin contracte ;b) conlucrarea strînsă între personalul de proiectare și e- xecuție al organizațiilor beneficiare și cel al unităților de cercetare ;c) crearea, în unitățile economice a condițiilor de încercare — la nivel de pilot sau semiindustrial — a rezultatelor cercetării.Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare, centralele economic^ și unitățile subordonate lor poartă răspunderea valorificării cit mai rapide a cercetării și introducerii în practică a rezultatelor obținute, imediat după omologare.Ministerelor și celorlalte organe centrale le revine sarcina generalizării în întreaga țară a aplicării cercetărilor încheiate cu rezultate pozitive. Aceste organe răspund, de asemenea, de valorificarea în străinătate a rezultatelor cercetărilor științifice românești.

cercetare sau prinexecutarea a prototi-
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Art. 14. — Unitățile de cercetare științifică din Republica Socialistă România pot încheia contracte pentru efectuarea de lucrări de cercetare în cadrul acțiunilor de cooperare științifică și tehnică, cu unități de cercetare sau organizații similare din țările socialiste sau din alte țări. De asemenea, unitățile de cercetare românești pot presta lu-crări de cercetare, de asis- 0 tență tehnică și științifică, precum și orice alte lucrări spe- _ cifice domeniului lor de acti- w vitate, pentru parteneri din alte țări, respectînd dispozițiile legale în vigoare.
Art. 15. — în funcție de rezultatele obținute, personalul din activitatea de cercetare w este stimulat material prin gratificații anuale și premii. Totodată, personalul din activitatea de cercetare răspunde material pentru felul în care își îndeplinește obligațiile ce-i revin în desfășurarea procesului de cercetare și de valorificare a rezultatelor obținute.
Art. 16. — Sistemul de con- tracte, modul de finanțare și " de folosire a fondurilor, cotele de beneficii și repartizarea lor, cuantumul și modul de acordare a gratificațiilor și premiilor, precum și cuantumul penalizărilor pentru nerealiza- rea sarcinilor de cercetare și valorificare a rezultatelor ob- a ținute se stabilesc prin ho- ™tărîre a Consiliului de niștri.
Art. 17. — Selecționarea, perfecționarea și promovarea cadrelor de cercetare se fac potrivit prevederilor statutjilui personalului științific.
Art. 18. — Ministerele, ce- A lelalte organe centrale, cen- tralele economice, combinatele și unitățile subordonate A răspund de folosirea integrală “ a bazei materiale a unităților de cercetare, precum și de uti- A lizarea eficientă a cadrelorw științifice.In acest scop, vor asigura concentrarea forțelor de cer- ™ cetare spre problemele de importanță deosebită pentru ac- A tivitatea productivă și socială, ” gruparea corespunzătoare a institutelor și centrelor, unificarea lor în funcție de profil, perfecționarea continuă a structurii acestora, potrivit nevoilor dezvoltării economiei și culturii. Toate unitățile de cercetare vor lua măsuri pentru buna gospodărire a investițiilor, precum și a fondurilor realizate ca urmare a îndeplinirii obligațiilor contractuale, acordînd atenție deosebită lărgirii bazei materiale pe calea autodotării.
Art. 19, — în aplicarea prevederilor prezentei legi. Consiliul Național al Cercetării Științifice va urmări:a) orientarea potențialului științific spre soluționarea problemelor de importanță deosebită pentru activitatea e- conomică și socială ;b) utilizarea rațională a bazei materiale, folosirea cit mai eficientă a potențialului științific, perfecționarea rețelei unităților de cercetare ;c) valorificarea cit mai rapidă în producție a rezultatelor obținute și generalizarea introducerii lor în economie ; scurtarea ciclului cercetare — proiectare — valorifi- A care în producție ;d) modul de înfăptuire a prevederilor prezentei legi și a celorlalte dispoziții normative elaborate în temeiul a- cesteia.
Art. 20. — Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 martie 1970.Pe aceeași dată se abrogă toate dispozițiile contrare prevederilor acestei legi.

Mi-

inițiate de organele locale de 
partid și de stat, s-au efec
tuat lucrări în valoare de 181,8 
milioane Iei, concretizate în 
62 mii m p trotuare de beton, 
in 266 mii m 1 construcții de 
garduri noi, în 101 baze spor
tive simple, în amenajări de 
drumuri, poduri, podețe, 
parcuri, spații verzi etc.

Se adaugă la toate acestea 
acțiunile de mare amploare

desfășurate în scopul amena
jării traseelor turistice, a re
gularizării unor cursuri de 
apă, a extinderii rețelelor e- 
lectrice, care au reușit să va
lorifice superior resursele na
turale și umane, îmbinînd ar
monic utilul cu frumosul.

încheiem astfel un an rod
nic, cumulind o experiență 
care ne-a ajutat să cunoaștem 
mai bine resursele locale, po
tențialul material și uman, să 
dirijăm mai judicios forțele,

capacitățile și inițiativele oa
menilor muncii.

Rezultatele obținute, prinos 
ai entuziasmului generat de 
obiectivele Congresului al X- 
lea, al încrederii nelimitate 
pe care o au cetățenii jude
țului Galați în conducerea de 
către partid a destinelor ță
rii, ne angajează într-o com
petiție permanentă, din ce în 
ce mai prestigioasă.

Asigurăm conducerea parti-

dului, pe dv. personal, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din jude
țul Galați, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
partid vor desfășura și în 
continuare o muncă susținută, 
neprecupețind nici un efort 
pentru obținerea unor rezul
tate pe măsura cerințelor, a 
exigențelor impuse de etapa 
actuală a construcției socia
lismului în România.

In curînd, o nouă construcție se va adăuga la tezaurul edilitar 
al patriei Foto : ION CUCU

CU PLANUL ÎNDEPLINIT
I

• BUCUREȘTI
Întreprinderile in

dustriale ale secto
rului IV din muni
cipiul București au 
realizat integral, 
pînă în ziua de 18 
decembrie, planul 
producției indus
triale și planul de

Fabrica de trico
taje și confecții „1 
Iunie", una din cele 
mai mari unități de 
producție din ca
drul Combinatului 
textil nr. 2 — Timi
șoara, și-a îndepli
nit cu 15 zile înain
te de termen planul 
anual la producția 
globală și marfă. In

livrări la export 
întregul an.

In zilele care 
mai rămas pînă 
sfîrșitul anului, 
dustria acestui

pe

au 
la 

in
dustria acestui sec
tor va realiza o pro
ducție suplimentară 
valorînd aproape 
140 tpilioane lei și

va obține circa 40 
milioane lei benefi
cii peste plan. Con- 
tinuind livrările des
tinate exportului, 
ele vor realiza și în 
acest domeniu de
pășiri însumînd pes
te 14 milioane lei.

• TIMIȘOARA
prezent, aproape în
treaga producție a 
acestei fabrici se re
alizează în secții 
noi dotate cu ma
șini și utilaje mo
derne, date în func
țiune în anii actua
lului cincinal, peri
oadă care a marcat 
și cea mai mare 
creștere a producți-

ei pe 
cut-o 
prindere de la în
ființarea ei. Fină la 
sfîrșitul anului, fa
brica „1 Iunie" va 
livra suplimentar o 
producție de trico
taje și confecții pen
tru copii, în valoare 

.de peste 5 milioa
ne lei.

care a cunos- 
această între-

Noile capacități
UZINA „ELECTROAPARATAJ"

Și aici ni se dau asigurări că 
planul anual de investiții va fi 
îndeplinit integral, că termene
le de punere în funcțiune vor 
fi respectate cu strictețe. Dacă

ACUM, TIMPUL...
(Urmare din pag. I)

0 ne-au mai rămas foarte multe 
lucruri de realizat. începînd cu 
micile retușuri la cele nouă 

A stații electrice de pompare care 
w deja au intrat în probe tehnolo

gice, cu volumul mare de lu- 
• crări la alte trei și încheind cu 

cei 15. kilometri de conductă ce 
trebuie montată, cu executarea

• unui număr de circa 200 de 
mine în rețeaua de conducte 
gropate și stația electrică 
pompare de la Borcea, cu

a debit de peste 50 m.c. pe

Că
in
țe 
un 
se- 

® cundă, totul trebuie pus Ia punct 
acum cînd condițiile climatice 
sînt nefavorabile, cînd timpul 

9 ce-1 avem la dispoziție se soco
tește în ore. Poate nu ne-am fi 
aflat în această întîrziere dacă 

A unitățile furnizoare n-ar fi creat 
atît de multe probleme prin în
târzierile cu care ne-au livrat 

• materialele de construcție și uti
lajele ; dacă întreprinderile con
structoare cu care conlucrăm 
și-ar fi onorat cu promptitudi- 

V ne obligațile contractuale. Ar fi 
inutil să așez acum cap la cap 

—- sutele de exemple prin care 
™ să-mi susțin afirmația. Ceea ce 

pot spune este faptul că titular 
£ al lucrării fiind, noi sîntem cei 

care suportăm consecințele la
cunelor existente nu numai în 
propria activitate, dar și în cea 
a uzinelor furnizoare... în aceste 
zile, de pildă, pentru că între
prinderea de construcții indus
triale Ploiești a tergiversat un 
trimestru întreg realizarea că
minelor din sistem, a trebuit să 
le executăm noi, pentru că alt
fel devenea imposibilă introdu
cerea în probe tehnologice a 

A microsistemelor. Am calificat 30 
de sudori dintre brigadierii ce

au lucrat în vară pe „Șantierul 
tineretului" și ne-am apucat de 
treabă. Am lucrat și lucrăm cu 
un randament mult mai mic în 
comparație cu. unitatea speciali
zată, dar important este că reali
zăm obiectivul, că recuperăm 

■ încă în această ultimă decadă a 
anului o rămînere în urmă ce 
părea iminentă. în același timp, 
săpăm canale, lansăm conducte. 
Pentru a evita orice surpriză 
neplăcută, lucrăm cu forțele 
grupate, întregul corp de spe
cialiști de care dispunem fiind 
repartizat în punctele, active ale 
șantierului, acolo unde se impu
ne o îndrumare concretă a acti
vității, o • intervenție operativă 
în rezolvarea unei situații sau 
alteia. Atelierele mobile, dotate 
cu tot ceea ce este necesar, asi
gură depanarea rapidă a orică
ror defecțiuni apărute în folosi
rea mașinilor ; autocisternele au 
transportat combustibilul nece
sar unei funcționări continui a 
agregatelor pe timp de cel pu
țin o lună. Ne-am creat astfel 
toate condițiile ca pe data de
31 decembrie, cu toate greută
țile întîmpinate, să putem ra
porta realizarea valorică a pla
nului de investiții pe 1969, și 
chiar să o depășim. ■

Prin ce sprijină organizația 
U.T.C. această acțiune de mare 
interes ? Răspuns la această în
trebare n-am putut afla, pentru 
că pe Sistemul de irigații 
Pietroiu—Ștefan cel Mare, unde 
lucrează peste cinci sute de 
uteciști, Comitetul județean 
U.T.C. Ialomița n-a constituit 
încă o organizație. Tinerii au 
lucrat în brigăzi și echipe, au 
așteptat — și așteaptă încă și 
acum — acțiuni concrete pri
vind ridicarea calificării, orga-

nizarea unor acțiuni educative, 
a inițierii unor concursuri pro
fesionale. „Tineretul lucrează 
foarte bine, ne spunea tovară
șul Smeureanu. In vară, cei ce 
au lucrat pe șantierul tinere
tului — dintre care noi am re
crutat și am calificat meseriași 
destoinici, ne-au întrecut aștep
tările prin tot ceea ce au reali
zat. Tinerii care lucrează acum 
pe șantierul nostru în marea lor 
majoritate sînt oameni serioși, 
disciplinați, care răspund fără 
economie de eforturi chemărilor 
noastre... Nu înțeleg totuși de 
ce comitetul județean U.T.C. 
n-a constituit pe șantierul nos
tru o organizație de tineret. La 
stația Pietroiu, a existat în- 
tr-adevăr, o organizație U.T.C., 
dar aceasta s-a autodizolvat o 
dată cu închiderea șantierului 
tineretului. Și cîte lucruri utile 
n-ar putea fi organizate de că
tre un comitet U.T.C. alcătuit 
din tineri harnici, cu inițiativă !“

Subliniem aprecierea tovarăș 
șului Smeureanu și ca o sugestie 
a noastră.

Ceea ce se realizează acum 
pe Șantierul de irigații Pie
troiu—Ștefan del Mare, este o 
dovadă a răspunderii, a atașa
mentului și dăruirii, dovedește 
capacitatea de organizare a a- 
cestui colectiv. Constituie în 
același timp, o garanție că cele 
6 600 de hectare cărora încă nu 
li s-au făcut probele tehnologice, 
vor fi predate la timp beneficia
rului s subliniază pregnant ideea 
că va fi îndeplinit angajamen
tul formulat ca la finele anului 
1970 să se încheie lucrările pe 
acest important șantier de iriga
ții al țării.

la sfîrșitul semestrului II suma 
restanțelor la construcții-mon- 
taj depășea 1,5 milioane lei, 
punînd sub semnul întrebării 
posibilitatea recuperării lor în 
lunile ce rămîneau, acum răs
punsul ferm ne este dat prin 
faptul că între plan și realizat 
diferența este minimă, neridi- 
cînd probleme. Această autenti
că performanță este rezultatul 
direct al luării în serios a a- 
tribuțiilor ce-i revin de către 
constructori — întreprinderea 
de construcții speciale instalații 
și montaj București — a asigură
rii lui către beneficiari și furni
zori cu materiale și utilaje în 
cantitățile și de calitatea cores
punzătoare.

Referindu-se la organizația de 
construcții, trebuie să mențio- > 
năm, tovarășul Mihai Cristescu, 
șeful lotului, insista, că cei 26 de 
•tineri cîți au lucrat aici și-au 
făcut cu răspundere datoria, 
lucrînd zi și noapte, neprecupe- 
țind nici un efort pentru mări
rea ritmului de lucru, a cotei 
realizărilor.

Acum, îndeplinirea planului de 
investiții din acest an, respecta
rea termenului de p utere în 
funcțiune sînt condiționate de 
operativitatea cu care se vor 
monta utilajele. Către atingerea 
acestui .scop este îndreptată în 
aceste zile atenția conducerii în
treprinderii, care a întocmit un 
plan de măsuri concrete în urma 
căruia lucrările de motaj vor fi 
efectuate în timpul stabilit.

De menționat că la aplicarea 
în practică a acestui plan or
ganizația U.T.C. și-a stabilit la 
rîndu-i modalitățile d'e interven
ție. 40 de tineri de la secția me
canic șef, adică atîția cît nu
mără grupa U.T.C. din acest 
sector, sînt antrenați în efec
tuarea operațiilor de amenajare 
și fixare a utilajelor în spațiile 
recent construite. Alții, cu o 
săptămînă în urmă, au contri
buit la mutarea magaziei de fe
roase într-o nouă hală. Aportul 
uteciștilor este așteptat și sin- 
tem siguri că nu va întîrzia la 
lucrările de montaj automate.

Au fost create, deci, premisele 
ca lucrările de dezvoltare de la 
Uzina Electroaparataj să fie exe
cutate la termenele stabilite și 
deci proporția în care ecohomia 
națională va fi asigurată în 
anul următor cu aparate elec
trice, să înregistreze un sub
stanțial progres.



Reactorul nuclear de la I.F.A. pro
duce radioizotopi pentru o refea de 
peste 300 de unități nucleare, din 
toate ramurile economiei naționale.

Radioizotopii își îmbogățesc cu o rapiditate uimitoare „bio
grafia" utilității lor. Despre numeroasele aplicații ale acestor 
miraculoase surse de particule elementare ne oferă amănunte 
doctorandul CORNEL ȚURCANU, cercetător științific la Insti
tutul de fizică atomică.

•—■ Cum era și firesc, izotopii 
șf-au găsit primele și cele mai 
numeroase aplicații în chir, ie și 
mai cu seamă in chimia anali
tică. Față de procedeele clasice 
și metoda spectroscupică, ana
liza compușilor chimici prin 
radioactivare este de circa o 
■sută de mii de ori mai sensibilă. 
Ea constă în iradierea cu neu
troni a 'unui eșantion ce conți
ne un număr de elemente chi
mice. Particolele accelerate sau 
fotonii, prin reacții nucleare de 
diferite tipuri, pun în evidență 
izotopul fiecărui element, care 
astfel este identificat calitativ 
și determinat cantitativ. O a- 
semenea analiză prin radioacti
vare. a petrolului de pildă, ofe
ră date amănunțite asupra tu
turor elementelor chimice dis 
persate în cantități extrem de 
mici în masa de petrol.

Același scop este urmărit și 
în biologie, prin dozarea radio
activă a oligoelementelor ultra- 
disperse. izbutindu-se doar în 
acest fel să fie cunoscute meca
nismele biochimice ale organis
melor vii, la cel mai subtil ni
vel. Pe aceeași' cale; în medici
nă s-a ajuns la concluzia că în 
funcție de starea clinică a orga
nismului uman și de vîrstâ, anu
mite elemente chimice pe care 
Ie conține. au capacitatea de a

se fixa în mod' diferit în țesu
turi. Prin radioactivarea lor se 
poate stabili un veritabil diag
nostic biochimic la proporțiile 
întregului corp.

In criminalistică, izotopii ra
dioactivi oferă, cel puțin pentru 
literatura de gen, o fertilă spec
taculozitate îngemănată cu... u- 
tilul.

Genialele deducții, numai după 
un fir de păr, ale lui Sherlock 
Holmes, ce se datorau în bună 
parte și proverbialei sale lupe, 
astăzi sînt „simple" lucrări de 
laborator, în care firul de păr 
este iradiat cu neutroni în reac
torul nuclear. Prin compararea 
testelor, dat fiind' că din punct 
de vedere chimic fiecare om 
răspunde în mod specific Ia ra
diații. se ajunge la a zrecizie 
de 99 la sută în descoperirea 
posesorului firului pierdut. La 
fel de interesante sînt și ana
lizele „nuclearo-judiciare" ale 
fragmentelor microscopice de 
piele rămase de la victimă pe 
suprafața mîjnilor sau sub un
ghiile, evident, ale asasinului- 
Aceste mărturii d’ermice sînt 
„colectate" cu o pastă foarte a- 
derentă. care după ce se întă
rește, est-e desprinsă de piele și 
prin același procedeu nuclear, 
furnizează date indubitabile.

In tehnică izotopii și-au gă-

• ANALIZA CHIMICA PRIN RADIOACTIVARE:
WH ___ DE 100 000 DE ORI MAI FINA DECÎT CEA CLA-

SICA • IZOTOPII RADIOACTIVI PĂTRUND ÎN 
ra M M CRIMINALISTICĂ • CENTRALE NUCLEARE APRO-

VIZIONATE CU COMBUSTIBIL 0 DATA LA 10 ANI

luminii
>

sit aplicații largi prin gamade- 
fectoșcopie. Bazîndu-se pe ab
sorbția de radiatji gama, acest 
procedeu este utilizat la detec
tarea fisurilor , ce apar la tur
narea, sudarea și prelucrarea 
metalelor. Degradările prin co
roziune, incluziunile „în metale, 
localizarea zăcămintelor, flota- 

etc„ capătă o 
prin folosirea 
a surselor de

rea minereurilor 
rezolvare facilă 
radioizotopilor și 
radiații.

— Lărgirea și 
maniilor de apii<

— Lărgirea și adîncirea do
meniilor de aplicare a izotopi
lor determină în mod firesc 
perfecționarea mijloacelor de 
investigare în domeniul radio
activ. Ce probleme stau în fața

■ ■■ i ...............

De h arfxa firului de păr
V

h centrale nadeare
a-specialiștilor în direcția 

ceasta ?
— Este vorba în primul rind 

de îmbunătățirea tehnologiilor e- 
xistente. pe linia trecerii spre 
o cît mai vastă utilizare a izo
topilor de viață scurtă și foar
te scurtă, în scopul reducerii, 
cît se poate de mult, a dozei de 
iradiere a celor ce lucrează cu 
ei, mai ales în medicină, sau ur
mează tratamente clinice pe ba
ză de radioizotopi De aseme
nea. de mare actualitate, este 
problema regenerării combusti
bililor nucleari — uraniu și 
plutoniu —, urmărindu-se recu
perarea și prelucrarea acestor 
produși, precum și a altora, re
zultați din fisiunea nucleară.

Trecînd deja în sfera reactorilor nucleari, am solicitat detalii 
doctorandului DAN CEPRAGA, inginer principal la I.F.A.

— într-adevăr. deși la ora ac
tuală în energetică combustibilii 
nucleari au o pondere redusă 
față de cei clasici, previziunile 
epuizării combustibililor termo
centralelor și cea a limitei de 
randament pe care o dau hidro
centralele fată de necesitățile 
viitoare, pun de pe acum proble
ma obținerii unor combustibili 
nucleari compatibili, cel puțin 
ca preț, cu posibilitățile de ex
ploatare. De aceea, atomiștii a- 
cordă o primă atenție raționali
zării consumului de uraniu și 
plutoniu.

Instalațiile „de îmbogățire" a 
uraniului sîpt foarte costisitoa-

re, așa că se caută recuperarea 
din uraniul „ars" a unui alt e- 
lement — plutoniu. Acest ele
ment, care nu se găsește în na
tură ci rezultă doar din fisiu
nea nucleară a uraniului, consti
tuie combustibilul de bază al 
reactorilor rapizi, nou tip de 
reactor nuclear, aflat actual
mente în faza de început a a- 
plicațiilor sale. El poate dezvol
ta energii mult mai mari decît 
cel termic, avînd importanta ca
racteristică de a-și reproduce 
singur combustibilul, timp înde
lungat.

— Care

dezvoltării centralelor nucleare A 
în țara noastră ? ”

— Directivele Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist A 
Român stabilesc realizarea pri- " 
mului „Program nuclear națio
nal". Aceasta înseamnă că pînă 
în anul 1975 va putea fi dată în W 
funcțiune o primă centrală nu
cleară echipată cu un reactor 
tetmic. în continuare, printr-un A 
ritm de creștere anual a pute
rii instalate se va ajunge, în 
anul 1990 la 4 200 Mw, in cen- A 
trale nucleare. ™

Este posibil ca, după acest an. 
cînd suma consumului de ura- A 
niu va fi sporită ca și produc- “ 
ția de plutoniu și să se trea
că la construcția centralelor 
electrice nucleare pe bază de V 
reactori rapizi reproducători, 
într-o asemenea centrală can
titatea de plutoniu se va repro- 
duce timp de 
tralele cu 
vor îmbogăți 
de plutoniu.

Cercetările ’
în prezent

zece ani, iar cen- 
reactori
continuu

termici 
stocul

— ,______  __ studiile
privind pilotajul sau controlul £ 
complet automatizat al reactori
lor, asupra determinării para- a 
metrilor nucleari ai zonelor ac- 
tive de combustibil, de ardere 
a combustibilului nuclear etc., A 
căutînd căile optime de stăpî- 
nire a energiilor viitorului.

noastre, se 
tocmai pe

Prof. univ. dr. docent ION NESTOR, 
membru corespondent al Academiei, șef de secție la Institutul 

de arheologie, despre:

I ANTICIPAȚII
V

ÎN ARHEOLOGIE
— Tovarășe profesor, din

tre problemele arheologiei, 
rămase în suspensie care v-a 
reținut atenția în mod deo
sebit ?

— Acum zece ani, pe Mu
reș, la Tărtăria, lingă Orăș- 
tie, au fost descoperite în- 
tr-o așezare neolitică niște 
tablete de lut cu inscripții- 
Ele au analogii foarte exacte 
în Mesopotamia, unde putem 
urmări, de bine de rău, cel 
mai vechi proces de formare 
a unei scrieri. Descoperirea 
este senzațională. Scrierea e 
pictografică, adică folosește 
încă imagini reale. Nici ta
bletele din Mesopotamia, 
deci nici cele ale noastre, 
n-au putut fi încă descifra
te.

se credea : pină în Italia și 
chiar în insulele Lipare, un
de a fost descoperită cera
mică de origine miceniană- 
In interiorul continentului a- 
vem probe asupra unei influ
ențe miceniene în perioada 
bronzului. Pe teritoriul țării 
noastre au fost descoperite 
o serie de săbii de bronz de 
tip micenian : in Transilva
nia, în cîmpia muntean') la 
Roșiorii de Vede, și. recent, 
in Dobrogea. Lipsește insă 
proba definitorie — cerami
ca miceniană, pe care poate 
o vom găsi într-o zi Ea ar 
da certitudinea că există o 
legătură directă, negoț .

lui morminte creștine incon
testabile, din sec. VI. Tot a- 
colo au fost dezgropate și 
tipare pentru turnat crucj de 
purtat la gît — ceea ce de
notă o producție organizată, 
de serie, ieftină.

• între Șiret și Prut, Ja 
Murgțeni,' învățătorul G. Co- 
man/cu propriile sale mij
loace, a „bătut" terenul cîți- 
va ani și a descoperit vreo 
180 de așezări din secolul V 
pînă în sec. XI.

— Influența Mesopotamiei 
asupra teritoriului nostru 
fusese anticipată ?

— Da, sigur ; noi am știut 
de mult că în neolitic existau 
legături cu sud-estul prin 
Peninsula Balcanică și Anato
lia, cu Mesopotamia, adică 
prin anii 2900—2700 i.e.n.

— Mai există și alte supo
ziții, care n-au fost încă con
firmate de probe materiale ?

— O să mă refer la două 
dintre ele . prima privește 
vechimea omului pe terito
riul țării noastre. Cînd oare 
putem atesta prezenta omu
lui ? Inițial, descoperirile din 
dreapta și din stingă Oltului, 
Ia Dîrjov, la Bugiulești. au 
tost interpretate ca aparți- 
nind fazei prime de antro- 
pogeneză — cea mai veche, 
protoumană, din perioada de 
început a cuaternarului. Un 
studiu mai detaliat al unel
telor rudimentare găsite a 
dovedit că e vorba doar de 
a doua fază de antropogene- 
ză — aceea caracterizată 
prin pitecantrop. Teoretic 
însă, nu este imposibil să gă
sim și urme ale primei faze.

A doua supoziție se referă 
ia un aspect mai recent al 
istoriei — posibilitatea ca ci
vilizația miceniană (sec. 
XVIII i.e.n.) să se fi extins 
în bazinul Mării Negre, ca o 
etapă prealabilă a colonizării 
grecești din sec.- VII i.e.n., 
pe coasta mării. Trebuie ți
nut seama că după cel de al 
doilea război mondial s-a 
constatat că aria de difuziu
ne a civilizației miceniene a 
fost mult mai întinsă

— Care ar fi deci liniile 
directoare ale. arheologiei, în 
viitorul apropiat ?

• anul trecut, în Oltenia, 
au fost dezgropate vreo 7 
așezări din secolele VIII—XI, 
aidoma cu cele pe țâre le 
cunoaștem în Muntenia, Do- 
brogea și Moldova.

ELECTBOEROZIUNEA

Construcția de mașini, contem
porană, a impus utilizarea unor 
materiale noi : oțeluri cu o ma
re rezistență, metale cu puritate 
ridicată, semiconductor!, mase 
plastice, rășini epoxidice etc. 
Dintre toate aceste materiale, 
ponderea cea mai ridicată o 
păstrează totuși otelurile refrac
tare, oțelurile inoxidabile, car- 
buri metalice, cît și unele 
materiale cu duritate deosebit 
de ridicată ca diamantul natu
ral sau sintetic, carburile de 
bor etc.

Prelucrarea acestor materiale 
este foarte dificilă sau chiar 
imposibilă prin metodele „clasi
ce" cum sînt strunjirea, freza
rea. găurirea, rectificarea etc. 
Astfel, oamenii de știință au fost 
obligați să caute procedee noi 
și metode de prelucrare, care 
să permită realizarea unor ma
șini cu indici tehnieo-economici 
mult mai ridicați.

Au fost imaginate procedee și 
metode noi : prelucrarea prin 
electroeroziune, prelucrarea e- 
fectrochimică, termoelectrică, 
prin ultrasunete sau flux de e- 
lectroni și ioni, cu ajutorul lase
rului, a plasmei, al magnetoim- 
pulsurilor etc. Ele completează 
metodele „clasice" de prelucra
re sau, în unele cazuri, le în
locuiesc complet.

Dintre metodele amintite, pre
lucrarea prin electroeroziune a 
căpătat în ultimii ani o largă 
răspîndire în industria cons
tructoare de mașini avînd de pe 
acum largi perspective de dez
voltare în anii viitori. Avanta
jele ei constau în faptul că se 
pot prelucra piese cu o confi
gurație foarte complexă, din 
metale cu duritate extrem de 
ridicată. în condiții foarte ușoa
re. Prelucrarea 
«jrin procedeele 
xeinplu, poate dura 40—50 ore.

unei matrițe 
clasice, de e-

Conf. dr. ing. IONEL GAVRILAȘ
de la Institutul Politehnic București

Aceeași piesă poate fi realizată 
prin electroeroziune în 60—70 
minute.

Procedeul are la bază un fe
nomen cunoscut de noi toți. A- 
tunci cînd manipulăm un între
rupător al unei instalații elec
trice, se observă apariția unor 
seîntei. Aceste seîntei, care par 
inofensive la prima vedere, con
duc totuși, foarte rapid, la uzu
ra și distrugerea elementelor 
metalice ale întrerupătorului. 
Explicația este simplă : uzura se 
datorește topirii treptate a stra
tului superficial provocată de 
temperaturile ridicate ale des
cărcărilor electrice. Utilizarea 
dirijată a fenomenului a condus 
la realizarea unor mașini de 
prelucrat metalele prin seîntei.

In principiu schema unei ase
menea mașini este destul de sim
plă. Scula și piesa, între care se 
află un lichid dielectric — un 
ulei mineral special — sînt co
nectate la o sursă de curent. In 
circuit este integrat și un con
densator , care înmagazinează 
energia electrică de la sursă și 
o eliberează apoi sub forma u- 
nui impuls de descărcare in 
spațiul dintre cei doi electrozi 
— piesă și sculă.

Această descărcare nu are ni
mic comun cu aceea care se 
realizează la sudarea electrică, 
unde se formează un arc pu
ternic ce topește metalul în zo
na de lucru. în cazul electroe- 
roziunii descărcarea între e- 
lectrozi are loc sub forma unor 
„canale" cu secțiune extrem de 
mică, numai 0,1—0,2 mm= pînă 
la' 1 mm1. In aceste canale, in
tr-un interval de timp mic, se 
ating temperaturi de 40.000 — 
50.000 grade. în „zona de lucru" 
metalul este topit și parțial, va- 
porizat. Descărcările se repetă 
eu rapiditate, iar „canalele" io
nizate se formează acolo unde 
asperitățile suprafeței ce se pre
lucrează sînt cele mai aproape 
de electrodul-sculă. Ca urmare 
ele vor fi topite primele- Feno
menul se repetă. asperitățile 
fiind ..erodate" în mod succe
siv, continuu, prin avansarea 
sculei pe direcția de lucru.

Stabilitatea procesului electro- 
eroziv și productivitatea lui de
pind, în mare măsură, de eva
cuarea produselor rezultate la 
erodarea dintre electrozi. Eva
cuarea depinde de circulația 
.dielectricului și de undele de 
șoc care apar simultan cu des
cărcarea electrică. Acestea din 
urmă ..aruncă" din microcrate- 
rele formate prin topire „spâ
nul".

Mașinile de prelucrat prin e- 
lectroeroziune pot realiza toate

— Alături de lucrări pen
tru elucidarea tipului de pro
bleme de care v-am vorbit, 
eu susțin că arheologia ro
mânească trebuie să împli
nească o lipsă a vechii noas
tre școli arheologice, de di
nainte de război : anume, 
să-și concentreze eforturile 
asupra perioadei de formare 
a poporului român (de Ia re
tragerea aureliană din 271, 
pînă în sec. X). Am obținut, 
în ultimii 15—20 de ani, re
zultate care ne îndrituiesc la 
o accelerare a cercetărilor.

• acum cîteva luni am des
coperit cea de a doua inscrip
ție runică, după cea din te
zaurul de la Pietroasa, în- 
tr-un mormînt din Moldova, 
pe un prîsnel de lut din sec. 
IV. Inscripția e în studiu 
pentru a fi citită.

• am început să descope
rim cimitire creștine româ
nești din sec. VIII și IX, 
lingă Dunăre, la Izvoru. și 
la Obîrșia, în Dolj. Adîncî- 
niea mormintelor e cuprin
să între 2—2,5 m.

• cercetătorii de la Muzeul 
de istorie al Capitalei au 
găsit in preajma Bucureștiu-

— Ce concluzii ați tras de 
pe urma acestor descoperiri ?

— Se degajă o unitate a 
modului de viață și a cul
turii materiale pentru seco
lele VIII—XI, pe tot cuprin
sul țării noastre- Altă con
cluzie netă este aceea că 
rolul atribuit pînă acum po
pulațiilor migratoare (germa
nice, turanice, slave) în dez
voltarea procesului istoric 
pe acest teritoriu a fost mult 
exagerat. Ele nu au locuit, 
nici una dintre ele, întreg 
teritoriul țării, iar altele, de 
pildă avarii, au fost pur și 
simplu în trecere. Studiile 
antropologice deosebesc
foarte bine rămășițele osteo
logice ale popoarelor mi
gratoare. 
Ultimele 
dese că 
locuit nu 
de deal 
se știa pînă acum, ci și 
giunile de șes. Anticipez că 
ne așteaptă mari și uimitoa
re descoperiri despre pute
rea de rezistență și viabili
tatea acestui popor mindru.

ale popoarelor 
de cele autohtone, 

descoperiri dove- 
poporul nostru a 
numai în regiunile 
și munte, așa cum -*  ----- - _i _j re_

N. P.

PAUL SPIRA

decît

perspectivele

i:

cu 
în 

car-

tipurile de prelucrări : găurirea, 
frezarea, filetarea etc.

Cea mal mare răspîndire a a- 
cestei metode o are prelucrarea 
golurilor, a cavităților, Jn spe
cial a găurilor poligonale sau 
cu. configurație mai complexă. 
Utilizarea ei în asemenea cazuri 
este mult mai avantajoasă față 
de metodele „clasice". Se pot 
obține astfel simultan, mai mul
te găuri poligonale sau curbe, 
care prin metodele clasice sînt 
imposibil de realizat. In ultimii 
ani s-au realizat mașini care 
pot eroda o cantitate mare de 
metal, pînă la 40.000—100.000 
mnp/min.

Prețul de cost al pieselor fa
bricate prin acest procedeu, în 
special la executarea matrițelor, 
filierelor pentru tras sîrme etc. 
sînt mai mici cu 40—60 la sută, 
asigurînd totodată o calitate 
net superioară în raport cu pre
lucrarea prin așchiere.

în întreprinderile din țara 
noastră, în ultimii ani. asemenea 
mașini au căpătat o mare răs
pîndire. Uzinele din București, 
Brașov. Timișoara. Cluj, Reșița 
etc dispun astăzi de utilaje mo
derne pentru electroeroziune, 
care au o productivitate extrem 

ridicată. Oamenii de știință 
Și inginerii din țara noastră 
și-au adus contribuția din plin 
la introducerea și perfecționa
rea acestor metode de prelucra
re. S-au realizat în acest dome
niu brevete românești care s-au 
bucurat de un bun renume, fapt 
ce a făcut ca ele să fie larg so- 
u.citate și în străinătate.

Doi giganți nucleari: Betațronul de la Tomsk (U.R.S.S.) de 250000 000 electroni volți (sus) 
și acceleratorul linear de la Universitatea Stanford (California-S.U.A.) a cărui lungime atinge 

3, 2 km.

• ALUMINIU DIN DEȘEURI. In R.P. Polonă s-a elaborat un 
interesant procedeu de obținere a aluminiului fără să se re
curgă la bauxită. Cercetătorii de la Academia de mine și me
talurgie din Cracovia au folosit ca materie primă rezidurile 
provenite din prelucrarea șisturilor bituminoase precum și ce
nușile obținute din arderea ligniților. Aceste materii prime, 
bogate în argilă, se amestecă cu piatra de var și se prăjesc 
intr-un cuptor rotativ de ciment. Ortosilicatul rezultat, care 
conține aluminați de 
realizarea aluminei.

calciu constituie punctul de plecare pentru

„RADIOSIN- 
CRON“-UL. Se știe 
că nici un oraș 
mare nu se poate 
lipsi de ceasuri pu
blice instalate pe 
străzi. Dar, de obi
cei, ele primesc im
pulsurile prin cablu 
și se defectează 
destul de des. Spe
cialiștii bulgari au

• PROIECTUL __________________________________ _ _
500 KM/H. Specialiștii elvețieni au- elaborat proiectul unui tren 
expres, care va circula cu viteza de circa 500 km pe oră. Acest

realizat un sistem 
de radioccasuri, de
numit „Radiosin- 
cron“, Ia care se 
folosesc, pentru 
transmiterea sem
nalelor de oră,frec
vențele de 87—89 
sau 435—470 MHz.
Aceste semnale, 
transmise fără fir, 
pot fi recepționate

PRIMULUI SUPEREXPRES EUROPEAN —

pe o rază de 40 ki
lometri.

Ceasurile funcți
onează cu o aba
tere de numai 0,3 
secunde intr-un an. 
La Tirgul interna
țional de la Leip
zig, sistemul „Ra- 
diosincron" a fost 
premiat cu meda
lia de aur. R. D.

• FIBRE DIN 
STICLA REZIS
TENTE LA TEM
PERATURI MARI. 
Modificind compo
ziția sticlelor obiș-

nuile și elaborind 
un procedeu adec
vat pentru prelu
crarea sticlei flu
ide in fibre, cerce
tătorii japonezi au

reușit să obțină fi
bre de sticlă ca- 
re-și păstrează pro
prietățile fizice pî- 
nă Ia temperatura 
de 120(PC.

tren, denumit „Expres-fulger transeuropean", va folosi calea 
ferată obișnuită și va fi propulsat de turbine cu elice aeronau
tice. Pentru a-i asigura stabilitatea, pe acoperișurile lui vor 
fi instalate aripi. Conform proiectului, fiecare vagon va avea 
forma unei capsule care poate efectua viraje înăuntrul carcasei 
exterioare. Proiectanții consideră că o asemenea construcție va 
feri pe pasageri de acțiunea forțelor centrifuge resimțită in 
curbe.

ORGANOTECÂ
O valaroatâ realizare 
ffiinfificâ-raiui eafa- 

barArii fructuaate 
dintre cadre dîdotffcc 

ii tfutdenf)

Pasionanta problemă a 
grefelor de țesuturi și organe 
a fost relansată odată 
spectaculoasele realizări 
domeniul transplantului 
diac. In țara noastră grefa u- 
nor țesuturi elementare (oase, 
articulații, piele, cornee, vase 
mari) a intrat deja în practica 
chirurgicală. Pentru realizarea 
transplantului de organe vita
le a fost necesară însă abor
darea unei alte probleme de 
mare importanță pentru chi
rurgie — aceea a conservării 
lor. Aflată în stadiul experi
mental în întreaga lume con
servarea organelor începe să 
se finalizeze pozitiv în țara 
noastră datorită unui proiect 
inițiat de prof. univ. dr. doc. 
ION ȚURAI, membru cores
pondent al Academiei, șeful 
clinicii a Il-a chirurgicală a 
Spitalului de Urgență-Bucu- 
rești. Acest proiect prevede 
odată cu darea în folosință a 
aripii noi a Spitalului de Ur
gență, înființarea unui Cen
tru de conservare de țesuturi 
pentru grefă și abordarea unor 
programe de cercetare pentru 
conservarea organelor în ve
derea transplantului. Pentru 
obținerea unor rezultate op
time în conservarea de orga
ne complexe {inimă, plămîni, 
rinichi), colectivul științific 
condus de șeful de lucrări dr. 
Cezar Petrescu a început, 
cu doi ani în urmă experien
țele de conservare pe cord 
animal, organul cel mai ușor 
de testat. Reprezentând un 
pionierat pe plan european, 
aceste experiențe au fost rea
lizate cu sprijinul substanțial 
al unui grup de studenți din

• BRAȚARA ÎN SPRIJI
NUL SURDO-MUȚILOR. La 
spitalul Waikato (Noua Ze- 
elandă) sc experimentează o 
brățară pentru bolnavi care 
din anumite motive vorbesc 
greu. Această brățară are un 
mic sul cu inscripții diferite 
din care bolnavul alege cu 
multă ușurință, folosind un 
deget, pe cea de care are ne
voie : vreau apă, nu mă simt 
bine, deschide televizorul etc.

O altă serie de inscripții 
arată locul unde bolnavul 
simte o durere. Aceeași bră
țară va fi utilă și surdo-muți- 
lor.

ii

anii V și VI ai I.M.F. Bucu
rești, i participanți la cercul 
științific de chirurgie. Pen
tru semnificațiile experiențe
lor, descrierea lor și aportul 
cercetării științifice studențești 
ne-am adresat doctorului Ce
zar Petrescu, șeful colectivu
lui.

Odată cu înființarea 
Centrului de conservare de 
țesuturi și organe va fi rezol
vată problema imunologică, 
prin conservare realizindu-se 
un stoc de grefoane din care 
chirurgul poate alege pe cel 
mai potrivit. In al doilea rind 
s-ar putea realiza grefe de 
urgență, nemaifiind necesară 
căutarea unui donator. In al 
treilea rind vor fi eliminate 
problemele de ordin social
moral și in ultimul rind, dar 
un cel mai puțin. important, 
acest Centru va putea parti
cipa la crearea unui dispece
rat național, și chiar interna
țional, oferind pentru orice 
alt centru profilat din țară 
satȚ Europa grefonul potrivit.

Experiențele noastre au fo
losit o metodă simplă și efica
ce : cordul^ recoltat a fost ră
cit prin spălare și introdus în
tr-o harocameră la 4 atm. și 4 
grade C, conservat fiind in
tr-un lichid special, electroli
tic. Din cele 16 experiențe, 
efectuate pînă acum, in 12 
cordul și-a reluat activitatea 
normală după o conservare de 
la 2 la 16 ore. Performanțele 
optime au fost obținute pînă 
la un interval de .14 ore de 
conservare, timp apropiat de 
cel considerat de chirurgii din 
întreaga lume un.fel de barie
ră peste care încă nu s-a pu
tut trece. Pentru optimizarea 
timpului util de conservare, 
greu de depășit, lucrăm acum 
la îmbunătățirea soluțiilor e- 
lectrolitice. Țin să subliniez 
aportul deosebit al membri
lor cercului științific de chi
rurgie, studenții Anca Boști- 
naru, Vlad Constantinescu, 
Dorin Ispas, Eduard Minas, 
Minerva Muraru și Ileana Pe
trescu care, alături de docto
rii C. Ionescu, I. Marinescu, 
V. Nicolau și A. M. Sorocea- 
nu, au depus eforturi consi
derabile în realizarea cu suc
ces a experiențelor. Munca 
studenților a fost răsplătită de 
premiul I obținut la sesiunea 
cercurilor științifice de la lași.

Ă'u ne îndoim că sub con
ducerea prof. univ. I. Țurai, 
care mi-a confirmat aprecieri
le pozitive față de activitatea 

, științifică a studenților, Cen
trul de conservare pentru țe
suturi va deveni în curînd o 
realitate în Spitalul de Ur
gență din București. In ceea 
ce privește conservarea orga
nelor, problemă aflată în în
treaga lume în stadiul expe
rimental, mai este, desigur un 
drum lung de parcurs.

CĂLIN STĂNCULESCU



CRITICA

PLASTIC

V

MOMENT
ACTUALUL

Diversitate
eclectism ?

Cronica, oricât de nuanțată 
și adîncă ar fi, nu poate 
epuiza actul critic. Ea nu 

reprezintă la urma urmelor de
cît contactul inițial și obligato
riu cu o formă sau alta de artă, 
în consecință, încercările de va
lorizare, oricît de pertinente ar 
fi.' nu sînt integratoare, nu pot 
tinde (inevitabil) către sistem, 
în această zonă 'se nasc de fapt 
dilemele criticii. Aspirația către 
integrare e de fapt aspirația actu
lui de cultură către universali
zare, este la fel de firească, de 
îndreptățită ca și aspirația de a 
te detașa, de a te obiectiva, de a 
te privi din perspectiva posteri
tății printr-un proces de disimu
lare dificil și, trebuie să recu
noaștem, nu la îndemîna oricui. 
Ea presupune validarea sau 
negarea unei forme de artă 
nu pe temeiuri impresio
niste, ci în limitele stricte 
ale unor criterii la care evolu
ția artei pe o perioadă dată 
obligă actul critic ; descoperirea 
direcțiilor fertile și luminarea 

, 'Ara echivocuri a tot ceea ce 
" ține de curiozitate, de ’modă, de 

confuzie estetică momentană și 
a ceea ce se circumscrie pereni
tății. Numai prin această apli
cație care depășește o prezen
tare de circumstanță a unei 
creații, deci prin acele încercări 
de sinteză asupra artei contem
porane, critica își poate dobindi 
conștiința de sine. Și, credem 
noi, implicit utilitatea sa ma
joră. Fiind foarte aproape de 
fenomenele analizate, critica 
poate comite uneori erori, poate 
privi nenuanțat un fenomen ar
tistic, o tendință sau alta, dar 
în ansamblu încercările critice 
de asemenea natură conțin și 
relevă în cea mai bună parte a 
lor adevărul. Din păcate aseme
nea aplicații critice, nu întrunesc 
condiția unui proces de ansam
blu, consecvent aplicat creației 
noastre contemporane. în locul 
lor întîlnim (și așa destul de 
rare) articole festive, de „analiză" 
și de „bilanț", asemănătoare unor 
dări de seamă al U.A.P.-ului, 
ori o activitate de cercetare in 
domeniul istoriei de artă, destul 
de sectară, fără perspectiva an
samblului, fără aderență la pu
blic, deși uneori pe teritoriul 
vizat întîlnim și lucrări de pro
funzime. Se poate vorbi cu 

- toată certitudinea în acest sens 
Je o criză a criticii, a istorio
grafiei de artă, ca și a teoriei 
artei (o nomenclatură cam fu
dulă, cultivată ca atare dar igno
rată ca realitate). Atît de. mult 
doritele lucrări de sinteză nu 

Ț cred că se pot clădi exclusiv pe

cronici sau pe mici monografi- 
oare (cu atît mai mult pe acea 
categorie de cronici de serviciu 
care satisfac mai mult spiritul 
veleitar al unor artiști decît exi
gențele criticii).

î ncercăm să ne punem a- 
cele întrebări care în mod 
firesc se nasc în fața pei

sajului plastic contemporan. Cea 
mai superficială privire ne-ar 
conduce la corfcluzia unei diver
sități de stiluri cu rapeluri evi
dente la tot ceea ce enunță miș
carea plastică modernă. Adîn- 
cind faptele se impune observa
ția că toate aceste stiluri sint 
plasate într-un raport de sub
ordonare față de prototipurile 
vizate, raport care exclude deci 
relațiile de reciprocitate.

Se poate vorbi în general de 
asimilare, dar cu multă pru-, 
dență și numai în cazuri indivi
duale de o formulă proprie. A 
te îngloba unei tendințe prin 
anumite accente ale creației 
tale presupune o activitate dusă 
înlăuntrul acestei tendințe, per
fect sincronizată, presupune și 
acea opoziție imanentă în cadrul 
ei care să o singularizeze și să o 
susțină. Descoperirile tardive 
riscă de multe ori să dezvăluie 
locuri comune, false zone de in
teres.

Ne întrebăm dacă se poate în
treprinde o analiză a momentu
lui plastic contemporan care 
dezvoltă cu generozitate aproa
pe toate schemele estetice și sti
listice fundamentate ale curen
telor moderne, cu instrumentele, 
cu mijloacele cu care am opera 
în cazul acestora și dacă odată 
înfăptuit acest lucru ne-am a- 
propiat simțitor de adevărata 
intenție a artei noastre plastice? 
Sau dacă am rezuma totul la 
eclectism, ne întrebăm dacă, din
colo de el, nu descoperim ceva 
imposibil de încadrat, ceva care 
se refuză tacit arhetipurilor ? 
Astfel, raportarea la aceste cu
rente devine în cele mai multe 
cazuri, deși foarte la îndemîna 
criticii, inoperantă. în lucrările 
Paulei Ribariu sau Caroline! 
Iacob, de pildă, accentele supra
realiste, expresioniste, violența 
fovistă a acordurilor ca și cali
grafierea naivă a detaliilor, fac 
posibile disocierile sau absoluti
zările într-o direcție sau alta, 
opuse evident însăși intențiilor 

.artistice. Adeseori aceste ten
dințe deconcertează prin acțiu
nea lor divergentă, prin contra
dicția cu formula cultivată. 
Suprarealismul Iui Florin Nicăliu 
și Viorica Iile ne apare în pri
mul rind ca unul de atmosferă,

și ne descumpănește prin vizi- 
unea mai degrabă feerică, de V 
evaziune exotică (geografică și 
livrescă), de un absurd „agrea- 
bil" în spatele căruia descoperi ™ 
cu ușurință rigorile, mecanis
mele care i-au stat la bază. Mis
terul încete ză să fie mister 
tocmai prin intuiția posibilității 
descifrării sale. S-ar putea vorbi 0 
de tendințe informale la Tibe- 
riu Nicorescu sau Barbu Nițes- 
cu. Dar asocierea nee'chivocă a 
unui mediu vegetal sau geologic 
tn lucrările lor, decizia și ri- 
goarea gestului care trasează 
forme ferme, geometrice într-un 
fel (mai ales Tiberiu Nicorescu) 
contrazic, făcînd aproape impo- ™ 
sibile definirile în această di
recție. Abstracționismul este un A 
abis în care artiștii nu pășesc 
încă decît cu mare prudență, 
circumspect, deși această moda- A 
litate pare să le rețină mai în- 
lung atenția, interesul. \ Atunci 
cînd toate punțile cu realitatea 0 
sînt tăiate în mod deliberat, des
coperi, ca în pînzele lui Toma _ 
Roată, inevitabile relații antro- 
pomorfice între „obiecte" și 
spațiu, nu știu ce atmosferă de a 
șevalet, care face din fiecare ™ 
lucrare, evident fără intenția 
autorului (sau autorilor) o natură 
moartă sau un peisaj. Atunci 0 
cînd s-a abordat abstractul din- 
tr-o altă perspectivă posibilă, a 
adică printr-o’serie de epurări ™ 
succesive duse pînă la extrem, 
aceasta mai păstrează încă am- 0 
prenta realității, a impulsurilor ” 
afective, inițiale, vorbesc încă 
prea mult despre starea sufle- A 
teasca care le-a generat. în acest 
sens, lucrările lui Bițan și Nico- 
dim sînt mult mai aproape de 0 
realitate în sensul citat, sînt 
prea „frumoase", prea estetic 
elaborate pentru a nu veni în 0 
contradicție cu tonul obiectiv, 
de o obiectivitate dură, al artei 
moderne care tinde, prin con- 
taminare cu știința, să substituie 
idealului estetic, adevărul știin- A 
țific Obiectul industrial nu e ™ 
cultivat pentru și în direcția 
exploatării unei rigori cartezie- A 
ne. matematice a formelor, ci ” 
mai degrabă în direcția dezvă
luirii ezoterismului lor, făcînd 0 
din obiectul de industrie un soi 
de obiect de ritual (de 
sculptorul Peter îacobi 
șinăriile" sale, invenții 
din punct de vedere 
dar cu subliniată funcție de ri
tual. ca să nu mai cităm în con
tinuare naturile moarte sau pei
sajele „mecanice" ale lui Eugen 
Crăciun).

a formelor, ci

exemplu 
cu ,.ma- 
absurde 
științific
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Dăbulenii, aproape un oră
șel — populația sa, răspîndită 
pe circa 20 kilometri pătrați, 
ajunge la aproape 16 000 de 
locuitori — dacă e să luăm 
în vedere numai diplomele 
care „căptușesc" pereții cămi
nului cultural, deține în ceea 
ce privește activitatea cultu
rală de masa un adevărat re
cord. Căminul cultural a fost 
înființat în 1936.

Formațiile artistice bine 
închegate și măiestrit condu
se de oameni cu pregătire și 
multă tragere de inimă, ai| 
început să se afirme pe plan 
național. Dacă în 1951 corul 
dirijat (și astăzi) de profeso
rul Titu Păsculescti, primea, 
la concursul formațiilor artis
tice de amatori mențiune, trei 
ani mai tîrziu obținea locul 
II pe țară și apoi, în 1956, 
locul III. Dansatorii, consti- 
tuiți în echipfe pe generații, 
impresionînd prin originalitate 
și sincronizare, aduceau în 
comună, un alt trofeu prețios 
cucerit la cel de-al VI-lea 
concurs : premiul I și titlul 
de laureat iar la următorul 
concurs pe țară premiul II. 
Prezenți la Festivalul folcloric 
de la Zielena Gora (Polonia) 
dansatorii din Dăbuleni au 
cucerit Cupa de Cristal. For
mațiile căminului au fost de
seori solicitate și pentru pre
zentarea unor programe 
stațiunile de pe litoral, 
scena Teatrului Național din 
Craiova și în diverse localități 
din județ. Popularizarea cărții, 
științifică și literară, a ținut 
pas cu activitatea formațiilor, 
încununată prin diploma de 
..Bibliotecă model" decernată 

1963 bibliotecii comunale. 
1964, ca un corolar al în-

în

CUI TURALA
tregii activități desfășurate, 
căminul cultural din Dăbuleni 
se situează pe primul loc pe 
țară primind Cupa a „XX-a 
aniversare a Eliberării pa
triei" pentru cea mai bună ac
tivitate artistică. La toate 
competițiile artistice de ama
tori, Dăbulenii au concurat 
cu echipe valoroase, în auten
tice competiții artistice.

Așadar, organizarea unei 
săptămîni culturale, între 9 
și 14 decembrie a.e. are ar
gumente convingătoare, expri
mă o muncă susținută, conti
nuă. în ce a constat această 
manifestare artistică ? în fie
care zi au avut loc în cadrul 
căminului diverse forme de 
activitate, cu o tematică va
riată. Un simpozion cu tema 
„Dezvoltarea comunei Dăbu
leni în lumina Directivelor 
Congresului 1 al X-lea al 
P.C.R.", prezentat de către 
profesori a relevat coordona
tele economice, culturale și 
creșterea nivelului de trai al 
locuitorilor comunei. Ziua ur
mătoare a fost' dedicată inte
lectualilor. Cadre universitare 
au prezentat ultimele noutăți 
din domeniile pedagogiei, as
tronomiei și medicinei. Pro
blemele politicii externe au 
fost expuse de un ziarist in
vitat, al căminului cultural.

Comitetul comunal U.T.C., 
prezent la alcătuirea tuturor 
programelor săptămînii, a or
ganizat o seară distractivă . 
pentru tineret. Obișnuita „Joie 
a tineretului" 
cu festivitatea didicată tineri
lor care și-au sărbătorit ma
joratul. Un colectiv de tineri 
profesori de la Școala genera
lă nr. 3 a prezentat procesul 
literar „Județ al sărmanilor".

Cîțiva mari scriitori ai litera
turii noastre (intre care Slavici, 
Rebreanu și Hortensia Papadat 
Bengescu) au justificat, prin ma
rele prestigiu al operei lor epi
ce, b anume îngăduință critică 
față de scriitura silnică, gre
oaie, săracă stilistic. Mai mult, 
e aproape compromițător pentru 
cineva să mai fie elogiat pentru 
că scrie elegant, obișnuința cre- 
înd multora reflexul stimei fa
ță de emisiile „crîmpoțite" (for
măm aici un groaznic participiu 
după un groaznic verb frecvent 
la Rebreanu : „el îi crîmpoți 
buzele" etc) și a „neîncrederii" 
față de scrisul frumos.

Am citit pentru a doua oară 
cartea lui Constantin “ 
„Duminica muților" (Ed. 
tru literatură 1967), încununată 
anul trecut cu premiul de pro
ză al revistei „Luceafărul". Du
pă opinia noastră este vorba aici 
de narațiuni impecabile ca stil ,- 
o adevărată panoplie de mij
loace artistice stă la îndemîna 
acestui elegant prozator, și el 
știe să aleagă pentru fiecare caz 
arma cea mai potrivită.

înclinat cu discreție spre poe
zie, Țoiu are inteligența de a 
rigidiza pe acoluri fraza, totul 
în funcție de scopu.1 urmărit. 
Izbucnirile poematice marchea
ză de obicei momentul de vîrf 
(sau final) al narațiunii. Produ
ce plăcere la lectură dezinvol
tura cu care se mișcă acest 
scriitor printre cuvintele ascul
tătoare și prompte. E. cu puțin, 
ță, desigur; ca totul să fie ro
dul Unui travaliu îndelungat, 
înclinăm să credem însă că a- 
ceste daruri stilistice sint înnăs
cute, ele te șochează pretutin
deni la Țoiu, nu numai în pro
za sa dar și în articolele ori re
portajele pe care le semnează, 
în traducerile și stilizările sale.

Pentru cei\ce-și pot imagina 
eleganța stilistică de care vor
bim drept o înșiruire de zorzoa
ne cu exces de argintărie și e- 
fecte de sunet speciale, vom a-

adică un prezent continuat. Cum 
poate năvăli trecutul în acest 
tablo-u de prezent în plină miș
care ? „M-am întors și în aceeași 
secundă am v,ăzut-o aruneîndu- 
se în lacul rece de munte — 
un lac hoț, mincinos. Se dezbră
ca din mers și se azvîrlea în la
cul acela limpede, glacial, dintre 
brazi". Soluția de continuitate 
dinspre prezent spre trecut e 
găsită în suprafața de ape, su- 
gerînd adîncimi abisale. Dar la
cul e nemișcat, trecerea ar fi șo
cat și atunci iată mișcarea : fe
meia merge dezbrăcîndu-se și 
apoi se azvîrle în apă, în vreme 
ce momentul actual o reține a- 
lergînd pe peron, spre a sări 
apoi în tren. Peste toate, strigă
tul anonim al bărbatului rămas 
în prezent; „mai sînt cinci mi
nute".

A doua trecere o găsim în 
„Un cîntec și calul". Un bărbat 
își dă seama. într-o întrecere 
sportivă întîmplătoare. că a îm- 
bătrînit, că „Viața îl înșela de 
mult, îl părăsea, și el nu afla
se...." întrebări grave îl năpă
desc, o dată cu oboseala uriașă 
de după efort : „Cîte apucase 
să facă ? Cîte îi mai rămîneau 
de făcut ? Cîte și ce T\ Și a- 
tunci, năruit de istovire în iar
bă, el are „un surîs adînc" a- 
părîndu-se de viitorul bătrîneții 
cu (paradox perfect justificat) 
imagini din copilăria plină de 
mișcare ; „Dar ea nu văzu ni
mic : nu văzu girla clipocind 
sălbatică, nesupusă, cu vîrtejuri, 
bulboane, girla șovăitoare, ve
selă, miloasă, cu maluri de lut 
înverzite, mîncate în coastă, cu 
rădăcini spînzurînd, nu văzu 
nici puntea de lemn elastică, 
udă, de unde copiii goi și iuți se 
azvîrleau cu capul în jos, îno- 
tînd grămadă spre calul înalt, 
cuminte, cu apa pînă la piept, 
ce aștepta, lucios, răbdător, să-i 
ia în cîrcă asemeni unui frate 
mai mare fumegînd în arșiți" 
(p. 15). Trecutul învinge și aici, 
el irumpe teribil dînd adîncime

în afară de acesta : un con
curs cu premii, „Cunoașteți 
interpretul", un proces social 
„Părinți și copii" și un alt 
concurs, „Cel mai bun solist 
vocal". Firește, dans.

în vreme ce într-una din 
sălile școlii generale nr. 1 
contabilul șef al cooperativei 
de consum, Gheorghe Șerban, 
ținea o expunere despre „Apă
rarea avutului obștesc — sar
cină de bază a lucrătorilor 
din cooperație", profesorul Io
sif Bulugean susținea, ajutat 
de doi elevi de la liceu o 
seară științifică printr-o serie 
de experiențe de fizică și 
chimie.

în cadrul „Dialogului între 
specialiști și lucrătorii din 
C.A.P." întrebările și răspun
surile s-au referit la proble
mele de organizare științifică 
a producției în sectorul zoo
tehnic. Programul serii a fost 
dominat de un „sfat al bătrî- 
nilor" unde cei prezenți au 
avut prilejul să-i asculte pe 
octogenarii Mitu Bobican, An
drei Glăvan și Vasile Nanii, 
recitind balade și doine sau 
ascultînd vocea plăcută a lui 
Niculin Tobai cu balade des
pre Jianu, Miu și Codreanu. ’ 
în ultima zi a săptămînii, 
elevii Școlii generale nr. 2 
au prezentat montajul literar 
„Țc cîntăm, Republică", spec
tacol muzical-coregrafic. Săp- 
tămîna culturală din Dăbu- 
leni a fost, după cum se vede, 
o trecere în revistă izbutită a 
forțelor culturale ale comunei 
constituind, totodată, și pre
ludiul unei activități fruc
tuoase în perioada ce urmea-
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avea șapte ani, un ful- 
10 000 de Volți i-a uscat 
din umeri. Era în va-

în
de aici 

noastră, 
de sub

Cînd 
ger de 
mîinile __  ___
canța clasei a întîia... De atunci 
nu a mai putut culege ca brice 
copil un măr din pom, nu a mai 
putut face un bulgăr de zăpadă. 
Trebuia numai „să privească". 
Să învețe privind. Era după 
primul an de școală și mai a- 
vea multe de învățat. După 
doi ani de singurătate și absență 
dintre școlari, a revenit în cla
sa întîi. A început să scrie cu 
piciorul. La nouă ani copilul, 
cu o nebănuită tenacitate mi
nată de dorința nemăsurată de 
integrare în normal, făcuse do
vada : și-a scris trei ani teme
le de școlar cu piciorul. Era 
premiantul clasei, cu laude și 
recomandări deosebite din par
tea profesorului de matematică. 
I se părea nefiresc să aștearnă 
o coală albă de hîrtie jos sub 
talpă ca să rotunjească cu răb
dare literele. în clasa a 
IV-a a mai forțat o dată 
firescul ridicînd caietul pe 
bancă. alături de cele ale 
colegilor. învățase să scrie ținînd 
creionul în gură. A ter
minat cele opt clase cu laude 
și recomandări din partea pro
fesorilor de sport șj desen. Era 
cel
sei
tor.

mai flexibil gimnast al cla- 
si cel mai talentat desena- 
Să nu i se pară cuiva că

aceste epitete exprimă în
găduitoare jumătăți de mă
sură, sau mîngîieri amă
gitoare. Elevul, acum un an. a 
luat parte la Concursul de de
sen și pictură organizat pe țară 
de Consiliul Național al Pio
nierilor. Cîteva lucrări ale sale 
au fost expuse printre cele 
mai bune la sala Dalles. încer
carea poetică reprezintă un alt 
domeniu al activității lui. Pa
siunea pentru pictură rămîne 
totuși preocuparea de bază, 
întocmește după natură schi
țe în creion, deprinde culorile 
și simțul proporțiilor, conspec
tează tratate de pictură. în 
toamna aceasta, căci 
ar începe povestea 
părăsind satul său
poala munților Gorjului, des
părțit doar printr-o vale și 
o creastă împădurită de locu
rile lui Brâncuși, a venit la 
București, ca să vadă Columna 
traiană. Expediție întreprinsă 
de unul singur si pe cont pro
priu; ajuns la București a vi
zitat sistematic, aproape toate 
muzeele Capitalei.

Elevul despre care vorbim 
este din comuna Văgiulești, ju
dețul Gorj. Se numește Forca 
Francisc — Iosif. Acum se află

la București, la Institutul pen
tru expertiză și redobîndirea 
capacității de muncă, str. Ro
mulus nr. 62. Iar dacă povestim 
cazul său este nu numai pen
tru a oferi un exemplu de fru
musețe morală, de adevărată 
dragoste de viață, de lumină și 
cultură, de creație, ci și, poa
te, pentru că aceste fapte se 
vor întilni și cu altfel de ca
zuri. ale acelora care au toate 
condițiile, și trec nepăsători pe 
lingă ele...

Un prozator
elegant
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duce precizarea că stilul elegant 
al lui Țoiu este o izbîndă a 
exprimării firești, doar cu o do
ză anumită de înnobilare poetică. 
Această doză e totul : dacă pui 
prea mult lirism fraza se nă- 
clâiește, se întinde penibil pe 
pagină, ilizibil; dacă pui prea 
puțin ori de loc riști să oferi ci
titorilor acele propoziții de pro
ces verbal, nefericite. Nu e a- 
devărat că Flaubert sau Cara- 
giale au scris astfel, doza ferici
tă de poezie există Ia ei cu ne
cesitate, doar- că tropii nu sînt 
la vedere, lirismul e îngropat 
în cuvinte.

Un critic remarca. în „Lucea
fărul", pă eroii lui Țoiu se află, 
în realitate, cu un spațiu în ur
ma prezentului : ei încearcă
mereu să se adecveze, să ajungă 
în clipa prezentă dar nu reușesc 
niciodată „de parcă ar scăpa 
niște trenuri sau ar sosi cu în- 
tîrziere la toate locurile de în- 
tîlnire". Acest contra timp creea
ză senzația la lectură, mai în
totdeauna, că e prea tîrziu orice 
act, că orice acțiune în plus ar 
putea dăuna. E ca la șah, în 
poziția „zugzwang", unde orice 
mișcare îți e defavorabilă căci 
ea rupe forțat un echilibru an
terior, ducînd la pierderi. Aceas
tă criză de identitate a prezen
tului personajelor explică pre
ferința arătată de către autor 
în construcție pentru procedeul 
întoarcerii în timp, extrem de 
frecvent în lucrările sale. De 
după fiecare obiect al momentu
lui de față se poate ivi trecutul, 
declanșîndu-se brusc și cople
șitor. Iată două situații în care 
trecerea bruscă dinspre prezent 
spre trecut are drept leit-motiv 
elementul acvatic. în prima 
(din întîia schiță a volumului 
„După ce lovitura s-a dus"), e- 
roul o vede, din întîmplare, 
după multă vreme, în gară, pe 
fosta sa iubită : „Dar ea nu mă 
zărise. Fugea cu o valiză în 
mină prin mulțime și un tip, 
în urma ei, o striga pe nume să 
nu fugă, că mai sînt cinci minu
te, cinci minute, îi arăta cu mi
na". Țoiu creează aici senzația a- • 
cută de prezent : gara, fuga fe
meii pe peron, privirea povesti
torului urmărindu-i și mai ales 
acel mic viitor de cinci minute.

unui personaj care nici nu se 
văzuse pînă atunci (celelalte 
două : femeia și băiatul, rămîn 
simple umbre de referință). 
Semnalăm măiestria cu care 
Țoiu utilizează aici epitetul, cel 
mai modest din mijloacele for
male, atît de eficace in fragmen
tul de mai sus.

Toate piesele din „Duminica 
muților" sînt valoroase (cea ca
re dă titlul cărții ne pare anto
logică. opinie împărtășită de 
mulți comentatori). Doar „Trom
pete după amiază" se află sub 
nivelul celorlalte, nefiind un e- 
șec total. în ea construcția e 
mai la vedere. „ciudățeniile" 
par a fi aglomerate excesiv, a- 
bundâ unele poncife curente în
tre care trompetistul simbolic 
pe malul mării. De apreciat și 
aici siguranța arătată de Țoiu 
în a face să se audă „glasul o- 
bișnuit al ratării din cîrciumi" 
(cum îl numește în alt loc). Ce
le două personaje, Cîinele și 
Rîsul, suferă de același păcat 
cu cel din „Pîine răsturnată" 
bine definit chiar de erou : 
„Viața mea e un păcat lung fi
indcă am ratat-o" (pag. 11.1) 
De altfel, cele mai multe din 
povestirile acestei cărți sînt a- 
devărate poeme ale ratării, 
oamenii ratează iubiri, vise, des
tine și, mai cu seamă, ratează 
comunicarea cu ceilalți, de unde 
sugestia muților ; „Doi muți 
tineri care discutau cu aprinde
re. Pe urmă m-am înftlnit cu un 
alt grup, care trecu grăbit în 
direcția în care se îndreptaseră 
și ceilalți doi (...) Cînd am ajuns 
în colț. în dreptul casei-vagon, 
am văzut și fetele, claie peste 
grămadă la ferestre, răspunzjn- 
du-le ca niște moriști..." (p. 
186—187).

Constantin Țoiu a apărut tîr
ziu în peisajul prozei noastre, 
așteptînd cu grijă să se împli
nească (asemenea lui N. Breban 
și M. H. Simionescu) iar atunci 
cînd a apărut s-a impus cu au
toritate. între colegii săi acest 
scriitor, de o aleasă distincție, 
ocupă un loc important, îndrep
tățind așteptările cititorilor și 
ale criticii.

ADORABILA FILANTROPIE
(Urmare din pag. I)

Reproducere după unul din desenele lui Forca Fra-^psc,

derea unui sens anume, mai 
exact spus, un partizanat. Psiho
logia unui cititor de plicuri pen
tru poșta redacției este sensibil 
diferită de a unui critic, mai ales 
cînd rațiunea rubricii nu este de 
a instrui, de a da sfaturi, ci de 
a depista talente. E firesc, deci 
conflictul între responsabilul lo
tului de experiență, care este ti
tularul unei asemenea rubrici, și 
severul grădinar care se ocupă 
de valorile constituite. De foar
te multe ori acest încurajator 
de necunoscuți,nu-și explică nici 
refuzurile nici aprobările, rămî- 
nînd în postura unui enigmatic 
sfinx. Dacă tăcerea ne interesea
ză foarte puțin în cazul lui „nu 
mai trimiteți", ea nu mai e la 
fel de admirabilă în cazul accep
tărilor. De foarte multe ori sem
natarul de rubrică renunță la 
orice protocol introductiv și ne 
așează vizavi de descoperirile 
sale. Se știe că citatele, mostre
le sînt elocvente și că avînd po
sibilitatea să grăiască de la sine 
ele trebuie utilizate ca argument 
decisiv. Dar cu ele se sfîrșește 
nu se începe și, în cazul poște
lor redacționale, cu toate va
riantele lor, simpla producere

de texte nu este cel mai bun 
mod de lucru cu solicitariții. Cel 
mai reputat căutător de talente 
de azi, Miron Radu Paraschives- 
cu, înțelegea necesitatea comen
tariului și a argumentării s'elec- 
ției promovaților săi. Expunerea 
de motive era de două ori in
teresantă : o dată pentru cunoaș
terea părerilor literare estetice 
ale susținătorului mlcro-revistei 
Povestea vorbei, în al doilea 
rînd pentru , că puteam observa 
în ce măsură Miron Radu Pa- 
raschivescu își respectă propria 
orientare literară. Fidelitatea, 
dătătoare de încredere, față de 
propriul program liric se obser
vă și în răspunsurile Ninei Cas- 
sian. E o condiție de primă în
semnătate aceasta, căci generozi
tatea pe un registru mai larg de
cît propriile afinități _ literare 
riscă să devină industrioasă.

Poșta redacției de care ne o- 
cupăm are superioritatea de a 
face totuși prin semnătură, ges
turile șale selective oricît de 
discutabile, față de poziția re
dactorilor care procedează simi
lar fără a ieși în forum.

Comentarea promovărilor face 
din „poșta redacției" un act res
ponsabil. deci necesar. îndrăz
nim a zice că orice tipărire de

texte în premieră fără un cuvînt 
introductiv responsabil în afir
mațiile și garanțiile sale repre
zintă o dezinvoltură vinovată. 
Admisibilă pe vremea cînd filan
tropia literară se exercita în 
spațiul unei reviste al cărei risc 
își era asumat de întemeietorul 
ei, ea trebuie privită circum
spect în revistele literare ce a- 
parțin unei asociații de creatori 
în care orice afirmație, orice 
gest publicistic se încarcă de o 
responsabilitate nouă. Este chiar 
nevoie să ne întrebăm dacă o 
poștă a redacției poate fi susți
nută de cineva din afara revis
tei atît timp cit prin intenția se
lectivă și promovatoare a unei 
astfel de rubrici revista caută 
să realizeze o orientare literară 
proprie. După cum e iarăși firesc 
să ne întrebăm cîtă compatibili
tate există între caracterul u- 
nei asemenea rubrici tipică unei 
reviste literare și peregrinarea 
ei cu semnatar cu tot de la o 
publicație la alta. O revistă care 
are o astfel de rubrică de efect 
dar care nu-și poate cultiva ta
lentele descoperite în chiar pa
ginile ei este un nonsens. Iar 
dacă semnatarul de rubrică do
vedește vocația acestui misiona
rism special, găzduirea lui în-

tr-un colț de gazetă e nefirească 
de vreme ce i s-ar cuveni un 
spațiu tipografic, din că în ce 
mai amplu. Acceptînd de la bun 
început, pe de altă parte, că un 
susținător de Poșta redacției e o 
personalitate și nu un exploata
tor de naivități provinciale sau 
liceale ori muzofil de ocazie, nu
mărul acestor rampe de lansare 
nu poate să reprezinte o cifră 
prea- mare.

Aceste rubrici sînt legate de 
vremea debutului deoarece ele 
pot încuraja din larghețe și de
buturi premature. Rutina degra
dează activitatea lor ca și in
dulgența programatică, amîn- 
două la un loc uitînd că în fo
carul unei astfel de rubrici se o- 
glindește existența potențială a 
unei publicații. Promovarea fără 
suficientă rigoare duce la situa
ții altfel evitabile.

A devenit o modă reproșul : 
„critica se ocupă prea mult de 
critică și prea puțin de litera
tură" care are în vedere marele 
număr de cărți ce rămîn neco
mentate, reproș care nu este 
doar oral, ci apare și în scris 
pe ici, pe colo. Debutanții, ni se 
spune, sînt insuficient comentați, 
dar critica lor trebuia să în
ceapă o dată cu primele versuri

ori schițe tipărite, semnată de 
girantul lor moral, fie el pose
sor de rubrică poșta redacției, 
fie redactor de poezie sau proză. 
Fără publicitatea celor dinții, re
dactorii revistelor sau ai editu
rilor au aceeași atitudine și men
talitate : fiecare dintre ei se 
consideră un explorator de posi
bile noi pămînturi literare și, în 
consecință, un lansator de noi 
talente, fără minima obligație a 
celui dinții de a-și justifica ges
tul. Respectarea minimei condi
ții ne-ar da prilejul să ne com
parăm propria părere cu argu
mentele redactorului' susținător 
dar și să constatăm îndreptăți
rea sa, în general, pentru astfel 
de întreprinderi, să observăm o- 
rie.ntarea, motivația și verifica 
consecvența. Spectacolul con
fruntării autorilor de lansări li
terare cu destinele „artistice" 
ale celor tutelati temporar în 
faza inițială ar fi, credem, mai 
puțin amuzant decît s-ar părea 
la prima vedere. Justificarea se
lecției. explicațiile însoțitoare, 
sub semnătură, ar mări senti
mentul de responsabilitate al 
cultivatorilor de talente incipien
te dîndu-i dimensiunea duratei. 
Uriul din reproșuri a fost mai 
direct i ridicînd o problemă de

principiu el imputa unei reviste 
că nu se ocupă de marea canti
tate de literatură care apare. In
diferența unei reviste pentru li
teratura pe care o publică este 
cu atît mai alarmantă cu cît 
funcția sa e tocmai de a cultiva 
constant și explicit autorii pe 
care-i promovează. O revistă nu 
poate fi însă o poștă a redacției 
de opt. douăzeci și patru sau 
treizeci și două de pagini, un ca
ritabil almanah fără vigilență 
critică. Iresponsabilitatea de 
breaslă devine astfel pe tăcute 
„responsabilitatea criticii" sau 
după împrejurări „datoria criti
cii".

Evident, debutanții cer o aten
ție specială pe care nimeni n-o 
neagă ! Solicitudinea > pentru ei 
este însă una dintre sarcinile 
posibile ale criticii. Preocuparea 
ei constructivă se exercită în ve
derea desprinderii acelor direc
ții fertile pe care literatura exis- 
tentă le conține deja pentru a le 
propune ca direcții generale. 
G. Călinescu vorbea despre „cri
tica debutanților" apăsînd pe ca
racterul ei pedagogic, amabilita
te care nu exclude însă ignora
rea produselor slabe ; „întîi, bi
neînțeles. nu ne vom ocupa de 
o carte care este neantul pur, 
cel puțin după impresia noastră. 
Gestul însuși al consacrării unei 
cronici, inculcă o aprobare par-r 
țială ori cel puțin o speranță'*»

Iar în materie de critică G. Că
linescu rămîne O persoană de in*  
credere,



CURIERUL NOSTRU DE SÎMBATĂ

De la OM la OM
de ION BÂIEȘU

Silvia Curelaru, Galați: „Am douăzeci de ani și de 
profesie sînt contabil la Combinatul siderurgic Galați. 
D^-oă terminarea liceului am cunoscut un băiat pe 
nume Velea Mircea, student la facultatea de chimie 
alimentară și jucător de fotbal la echipa Politehnica. 
După o perioadă de timp ne-am împrietenit. L-am iu
bit sincer șl pentru un timp mi-a dat iluzia dulce șt 
amăgitoare că sînt răsplătită cu aceeași dragoste sinceră 
și curată din partea lui. Dar m-am înșelat. M-am în
șelat amarnic. Ce deziluziei După cîtva timp, priete
nul meu bun și ideal (cum îl credeam eu) părăsește 
orașul Galați în urma insuccesului repurtat de echipa 
sa de fotbal de a activa în prima divizie. Oferta clu
bului sportiv „Universitatea" Craiova (unde activează 
acum) îl tentează și se transferă acolo. După plecarea 
lui sînt asaltată de un adevărat torent de scrisori, te
legrame și avize telefonice. Toate acestea aveau un 
singur scop : să-l urmez la Craiova. Ba mai mult de
cât atît; vine aici la Galați și întreține cu părinții mei 
o discuție despre căsătoria noastră. Eram fericită. In 
acea zi simțeam că toată lumea e a mea. Dar fericirea 
mea a durat aidoma castelelor din visurile copiilor, și 
o să vedeți de ce.

Cedez arzătoarelor lui rugăminți și in ziua de 7 de
cembrie 1968 merg la el la Craiova. Din această zi 
au intervenit relații intime între noi și din acest timp 
începe și tragedia dragostei mele. Rămîn gravidă, lucru 
ce nu-l prea incinta pe Velea. Mă întorc la părinți 
deoarece problema serviciului meu rămăsese nerezolva
tă la Craiova. Ori de cite ori se ivea prilejul și aveam 
liber mergeam la Craiova. Se purta destul de frumos 
cu mine, ca apoi, cînd sarcina era destul de înaintată 
(luna a Vll-a), îmi spune în prezența fratelui meu: 
„faci ce vrei, faci ce știi, nu mă interesează. Lucrul 
acesta se poate tntîmpla oricărui tînăr și nu mă poate 
obliga nimeni să mă însor". M-am văzut abandonată și 
eu și cel ce trebuia să vină pe lume. Ce mai puteam 
face ? Am revenit din nou la Galați) la părinții mei. 
In ziua de~ 24 august a.c. am dat naștere unei fetițe 
de o drăgălășenie rară, pe nume Luminița-Claudia. 
Nici n-a vrut să audă de ea. Eu nu vreau nimic alt
ceva decît ca Velea să recunoască paternitatea fetiței. 
Am scris forurilor în drept, dar nu s-a luat nici o 
măsură. Am înaintat proces la tribunal, el nu s-a pre
zentat și a transferat procesul la Craiova. Intr-o zi, la 
telefon, părinții lui m-au apostrofat în modul cel mai 
jignitor posibil. Vă rog să publicați scrisoarea mea. Poa
te își va găsi ecou în inima lui. Oare ce părere au co
legii lui, antrenorul, conducerea clubului și opinia pu
blică de atitudinea lui ? Mă voi ocupa de creșterea și 
educația fetiței, dar cind mă va întreba de tatăl ei, 
ce-o să-i răspund ? Am învățat să fiu tare, să înfrunt 
privirile oamenilor și însăși viața, dar pînă cind aceas
tă tărie ?"

V-am îndeplinit rugămintea. Dacă scrisoarea dum
neavoastră deschisă va avea puterea să impresioneze 
un suflet de fotbalist și-i va ațița onoarea, cu atît mai 
bine. Dacă nu, așteptați să vă facă dreptate justiția.

Cocoară Marius, Zalău: 
Nu vă fac o promisiune 
certă, dar voi încerca să 
vă ajut.

T. I. B., Sinaia: N-am 
înțeles exact cum vreți să 
colaborați cu mine la al-

cătuirea rubricii „De 
om la om“. Fiți mai 
plicit.

la 
ex-

M. L., Galați: Mi-au
sit pentru dumneavoastră 
foarte multe scrisori. Iată 

/ trei dintre ele :

so-

„Vă rugăm să ne comunicați adresa elevei M. L. din 
Galați deoarece, fiind o familie fără copii, vrem s-o în- 
fiern. Adresa noastră : Familia Vasilescu, Aleea Topito
rilor nr. 2, scara B., apart. 21, bloc Bl, Hunedoara".

„Mă numesc Buncilă Florica și sînt elevă în clasa 
a Xl-a la Liceul agricol Drăgășani, cu domiciliul sta
bil în comtma Verguleasa, satul Dumitrești, județul Olt. 
Dacă situația elevei M. L. din Galați va decurge și in 
viitor. în aceleași condiții foarte tragice eu împreună cu 
părinții mei vă rugăm foarte mult să ne ajutați să fa
cem in așa fel ca într-un timp foarte scurt această fe
tiță să facă parte din familia noastră. Aș fi foarte bucu
roasă să mai am o surioară, deoarece sînt singură la 
părinți".

„Mă numesc Nițu Olga și lucrez ca tehniciană în 
comuna Valea Călugărească, județul Prahova. Vă rog 
să-mi dați adresa elevei M. L. din Galați sau s-o ru
gați pe ea să-mi scrie deoarece vreau să-i propun să 
locuiască la mine, iar liceul să-l continue la Ploiești 
sau Urlați, li voi crea toate condițiile pentru a putea 
termina cu bine liceul și o voi ajuta pînă va reuși să-și 
formeze o poziție sigură în societate. Cred că Se va 
simți bine în tovărășia mea deoarece sînt o tînără de 
27 de ani, necăsătorită, care apreciez foarte mult stră
duințele celor care doresc cu toată sinceritatea de a 
învăța și de. a deveni membri folositori ai scumpei 
noastre patrii".

Dacă aceste propuneri vă interesează, precum și ce
lelalte scrisori primite la redacție, transmiteți-mi adresa.

Barbu Ion, Petrila: De
senele pe care mi le-ati 
trimis mi se par reușite 
Continuați. V-am 
două pentru publicare.

N. V., școala generală 
Buda, corn. Cislău, jud. 
Buzău: Poeziile trimise 
de dumneavoastră m-au 
surprins în chipul cel mai 
plăcut. Cred că aveți ta
lent. Transmiteți-mi nu
mele adevărat și le voi re
comanda pentru publica
re unei reviste literare.

Boboc Colea, corn. Va
lea Sării, jud. Vrancea: 
„Tovarășe ziarist ! Cu toa
te că am numai 9 ani, mai 
citesc cîteodată prin „Scân
teia tineretului". Aș vrea 
să mă plîng și eu de 
ceva. Nu pot să mă duc 
la școală din cauza clini
lor. Pînă acum un cîine 
m-a mușcat de două ori. 
A treia oară cred că o să 
fie și mai rău. Pe la fie
care casă întîlnesc cîte un 
cîine dezlegat și pe mine

asta mă înspăimîntă. E 
rău să fie satul fără cîini, 
dar și cu prea mulți... 
Dumneavoastră ce ziceți?"

Păi asta zic și eu, dra
gă Colea : că nu fac bine 
deloc cei care-și lasă cîi- 
nii dezlegați, și mă miră 
că organele locale nu-i a- 
mendează. Dar între noi, 
ca bărbați, fiind vorba : 
tu de ce nu iei cu tine 
un ciomag ca să-l pui ni
țel la punct pe acel ne
mernic de cîine care te 
persecută ?

Ștefan din Pitești: „Sînt 
un băiat sentimental, u- 
neori visător în clipele de 
melancolie. La vîrsta pe 
care o am, am cunoscut și 
am parcurs treptele vieții. 
Sînt îndrăgostit de tot c*  
e pe pămînt. îmi place 
mult mediul care mă în
conjoară. Din această iu
bire s-a născut si gînduJ 
de a scrie. Vă trimit două 
din recentele mele poezii 
Dacă sînt bune, publicări 
cel puțin o strofă, două. 
Dacă nu sînt reușite 
scrieți doar aceste cuvin
te : „O, visătorule gîn-
dește 1“

G. Sîrbu, Cluj: Poves
tea mi se 
rească, iar 
persecută 
dreptul
Cred că trebuie s-o uiți și 
să-ți începi o altfel de 
viață.

pare total nefi- 
obsesia care te 
acum e de-a- 

bolnăvicioasă.

UMOR

rești — Galați. Defectul capital al acestui proiect era 
însă frumusețea lui. Era (și este) minunat și din această 
cauză pare irealizabil. Puțini au crezut în el. Scepti
cii au trecut de la neîncredere la ironie. Am rămas pe 
poziție doar noi trei, ultimii visători. Sînteți omul de 
la care așteptăm un sfat, un ajutor. Cum am putea să 
ne realizăm visul ? Cui să ne adresăm? Cum să pro
cedăm ? Aiutați-ne! Și, ca să dăm lovitura de grație 
scepticilor, vă propunem un lucru : va fi de ajuns cel. 
mai mic semn din partea dumneavoastră și veți fi ales 
în unanimitate de voturi membru de onoare al grupu- 

. lui nostru".
In. primul rînd, dragă MA-CO-MA, mulțumiri pentru 

promisiunea de a fi ales membru de onoare al grupu
lui vostru. Sper ca acest titlu să nu mă oblige, doam
ne ferește, să merg și eu pe jos de aici pînă în Italia. 
Ce sfat v-aș putea eu să vă dau ca să vă realizați vi
sul (care nu mi se pare irealizabil) ? Să vă adresați 
Biroului de Turism pentru tineret de pe lîngă C.C. al 
U.T.C., str. Onești, nr. 2, București, eventual chiar 
directorului, tovarășului Fejes Iuliu. In caz că veți face 
excursia cred că nu veți uita să-mi scriți și mie de pe 
traseu.

Ergio Rică, Sibiu : Des- 
coperindu-vă recent o pa
siune atroce pentru poezie 
și întîmplîndu-se ca ne 
ziua de 19 decembrie lo
godnica .dumneavoastră să 
împlinească 24 de ani. 
v-ați gîndit să-i transmi- 

cîteva versuri dinteți

care „să Veiască că o iu
besc ca pe ochii din cap".

Vă public versurile și 
vă asigur că faptul că n 
iubiți ca pe ochii din cap 
reiese. Altceva, nu. Adaug 
că ortografia vă aparține 
și că n-am avut curajul 
să mă ating de ea.

„Cea fost odată nu se știe 
Dar acum simt multă bucurie.
Drăguț-o te văd mereu lucind în calea mea 
Cum n-am văzut odată pe cer stea.
E totul pentru ce te iubesc mult
Iar pentru asta meriți și-un sărut
Te felicit acum și îți urez
Ani mulți și fericiți in palmares".

se poarte o femeie cu un 
bărbat ca să fte mai feri
cită. Știu cum trebuie să 
se poarte un bărbat cu o 
femeie în acest scop. Dar 
varianta asta cred că nu 
vă interesează.

Rodica Roman, Sibiu '■ 
„M-aș bucura foarte mult 
dacă mi-ați da și mie o 
sugestie referitor la felul 
cum aș putea să mă port 
cu un bărbat ca să mă 
simt și eu mai fericită"

Niy știu cum trebuie să

Nistor Maricica, comuna
„Încă de la început aș vrea . ,____ ___
pînă-n gît (ca să vă spun așa) căci o să aflați pe par
cursul acestei scrisori de ce. M-am căsătorit la vîrsta 
de 20 de ani nelegitim cu Hrușcă I. Constantin din

Andreșeni, județul Iași: 
să vă spun că m-am săturat

Răspunsul meu este 
cesta: „O, visătorule, gîn- 
dftște !“ Semnează : 
șu din București.

Băie-

„MA-CO-MA grup" : tineri 
între

„Sîntem un grup de 
între 17 și 18 ani. Ne cunoaștem de cîțiva ani și 
noi s-a stabilit o prietenie greu de destrămat. Cimen
tul acestei apropieri este în primul rînd pasiunea călă
toriilor. Am colindat împreună aproape întreaga țară, 
arborîndu-ne un nume celebru: „MA-CO-MA grup ■ 
ideea formidabilă despre care o să vă vorbim ne-a ve
nit acum mai bine de un an. Am citit într-o revistă 
despre un grup de școlari din Micfalău care-și propu
neau să colinde pe biciclete jumătate din Europa. Ce-ar 
fi, ne-am spus, să facem același lucru ? N-avem bici
clete. Nu-i nimic, vom merge pe jos. Am găsit și o 
rută extraordinară- Galați — București — Timișoara — 
Belgrad — Triest — Veneția — Bologna — Roma — 
Florența — Genova — Torino — Milano — Verona — 
Veneția — Triest — Belgrad — Timișoara — Bucu-

Suceava, am doi copii cu el, unul a decedat, iar celă
lalt se află în viață. El nu vrea să recunoască pur și 
simplu deloc, de ce nu știu nici eu. Am stat cu el un 
an și jumătate în satul său natal, apoi am plecat îm
preună la București. După aceia mă trimite la țară la 
mama, spunîndu-mi că-mi va trimite bani și alimente. 
Am născut copilul. Dar după aceia ? După aceia to
tul s-a schimbat. El m-a uitat pe mine. Nici nu vrea 
să-mi scrie de atîta timp, l-am trimis o telegramă, scri
sori nici nu jnai știu cîte. Și nu numai atîta, am proce
dat în toate felurile. De aceia vă rugăm pe dumnea
voastră cu ajutorul acestei adrese să ne ajutați. (Hruș
că I. Constantin, Șantierul Acumulatorul, strada Biruin
ței 84, sectorul III, București) căci eu într-una plîng, 
dar și copilașul pe care l-a lăsat fără nici un ajutor și 
care strigă într-una tata".

Una dintre soluții pentru a vă veni în ajutor ar fi 
să-i rugăm pe tovarășii din conducerea șantierului și ai 
comitetului sindical să discute cu Hrușcă Constantin 
și să-l determine într-un Iei sau altul să se îngrijească 
de dumneavoastră. A doua soluție ar fi să vă adresați 
justiției pentru a obține o pensie alimentară. O. a treia 
cale nu cred că există.

ÎN CE LEAGĂN CRESCU
PRINȚESA MOFTUROASĂ?

*

(Urmare din pag. I)

apoi și-a cerut „lichidarea". 
Era venit la brațele de muncă 
după un nou post. I s-a oferit 
unul mai ușor, la I.R.V.A., la 
bătut lădițe. A ridicat din 
umeri, ca și cînd asta nu-i me
serie pentru el. „Treceți în 
fișe că refuz", a dictat el func
ționarei de la birou. „Dar ce 
faci ? l-a întrebat ea. Stai aca
să pe capul părinților ?“. ..Mă 
privește !“, i-a aruncat el un 
răspuns. Altul, Șerban Matei, 
18 ani. 4 clase (str. Calea Pru
tului nr. 291). tatăl muncitor, 
mama casnică, mai are acasă
4 frați mai mici. Șapte persoa
ne la un salariu ; evident nu-i 
prea ușor. Tocmai de aceea tre
buia să muncească și el, să-și 
ajute familia, (cine, dacă nu el. 
trebuia s-o facă?), dar ca_ să 
se ajute pe el în primul rînd. 
I s-a propus un post la între
prinderea de prefabricate — a 
refuzat. Alt post la I.C.S.I.M. — 
l-a părăsit. Alt post la Coop. 
Igiena —, l-a refuzat. Al 4-lea 
post la Șantierul naval — a fost 
scos datorită numeroaselor ab
sențe nemotivate. Al cincilea 
post — la Aprozar, refuză. O 
tînără : Viorica Baston, 18 ani, 
8 clase, 2 surori eleve, mamă 
casnică, un singur salariu, al 
tatălui. Locuiește pe str. Traian 
nr. 324. Iată lista mofturilor ei, 
transmisă cuvint cu cuvînt. 
Propus post la Of. peștelui — 
refuză ; la trustul de panifica
ție — refuză ; la Vinalcool -- 
refuză ; la întreprinderea tex
tilă Galați, școala de ucenici 
(deci să fie calificată pe banii 
statului !) — refuză ; la Coop. 
Muncă și artă (să fie calificată 
pentru țesătorie covoare) — re
fuză ; la spații verzi (la flori) 
refuză ; la Aprozar — refuză...

înger răbdător să fii, și tot 
ți-ai ieși din sărite !

Nu ne putem abține, deși poa
te abuzăm de timpul cititorului, 
să cităm, și cazul tînărului Pa- 
raschiv Matei, str. Romană nr. 
27, în vîrsta de 22 ani, cu 7 cla
se elementare și 3 clase profe
sionale, calificat tîmplar, cu 
mama pensionară. Eliberat în 
iunie a.c. după o condamnare 
pentru înșelătorie, i s-au oferit, 
pe rînd, posturi de tîmplar la
5 întreprinderi (I.G.L., Secț. 4 
Mobilă, I.R.V.A., I.O.I.L. 2 Mo
bilă, Coop. Muncă și Artă). Le-a 
refuzat pe toate. I s-au oferit 
diferite alte posturi (necalificat, 
vopsitor etc.) la alte 4 între
prinderi (într. Textile, I.O.I.L. 
2, Ș.N.G., Laminorul). Le-a re
fuzat ca și pe celelalte. In 
schimb s-a dus de 2 ori în au
diență la București (la Ministe
rul Muncii și Consiliul de Mi
niștri) să reclame (I!) tratamen
tul „necorespunzător" la care 
este, chipurile, supus, „lipsa de 
grijă" manifestată față de el. 
Sigur, în audiență poate merge 
oriunde, dar lenea nu se poate 
ascunde sub asemenea cereri. 
Este tîmplar si i s-au oferit 5 
posturi de tîmplar, plus altele 
4 1 (el vrea să fie... merceolog !). 
La data aceasta lucrează tem
porar ca împingător la niște 
mașini într-un parc de distrac
ții, deschis pentru sărbătorile

care vin. „Băiatul de centru" 
nu vrea să părăsească trotuare
le cu pierde-vară !

în ce leagăn, ne-am întrebat, 
cresc asemenea „prinți" leneși 
și „prințese mofturoase" ?

Acolo, la Direcția pentru pro
blemele de muncă, am cunoscut 
o tînără. Antoaneta Cehovici, de 
20 ani, frumușică, bine îmbră
cată, care așteaptă un copil. 
Cerea un serviciu „urgent", în- 
trucît altfel „intră-n pușcărie", 
are pierderi nejustificate la 
O.C.L.. și pe lîngă copilul care 
vine, încă unul, de un an, o 
așteaptă acasă ; iar soț n-are... 
Funcționarii o cunoșteau. îi pro
puseseră inițial cîteva locuri de 
muncă, acum cîțiva ani, dar le 
refuzase (cu 8 clase, nu se preta 
la „orice"...). Pe urmă alte 
locuri, unde, cum vom vedea, 
n-a muncit, nu și-a respectat 
obligațiile.

I s-a promis să fie ajutată și 
de data aceasta și a plecat re
pede. în urma ei ne-am gîndit

âSĂ DISCUTĂM 

DESPRE TINEREȚE, 
EDUQĂȚIE, 

RĂSPUNDERIW
să trecem pe acasă, să discu
tăm mai amănunțit (str. Al. I. 
Cuza nr. 77). N-am găsit-o. Am 
întîlnit-o însă pe mama acestei 
tinere, pe sora ei de 18 ani, co
pilul și alți copii (sînt 5 frați 
la părinți, cu toții trăind din 
salariul tatălui, deci 8 persoa
ne). Voiam să știm cum se poa
te că tocmai într-o asemenea 
situație, destul de dificilă, fata 
cea mare nu muncește cum tre
buie, iar sora ei de 18 ani nu 
se angajează nicăieri. în 
sțhimbul unui răspuns, mama 
a început să ne acuze că vrem 
să-i facem „morală", că vrem 
să-i „dăm cu Makarenco-n cap". 
..Statul, zicea ea, mai bine să le 
dea fetelor mele servici !“. Le-a 
dat, i-am răspuns. Cel puțin 
Antoaneta nu se poate plînge. 
„Da ce servici i-a dat ?“ a re
plicat ea, iar. A calificat-o, i-am 
amintit, ca țesătoare, a și lucrat 
în întreprinderea textilă Ga
lați, de unde a fost scoasă pen
tru că nu se ducea la serviciu, 
lăsa mașinile... „Și ce dacă?, a 
greșit, s-o lăsăm acum să moa
ră, hai". N-a lăsat-o nimeni să 
moară, i s-a oferit alt post, la 
O.C.L. A lăsat ea însă toneta 
cu mărfurile în plata domnu
lui, pe stradă, și acum acuză 
că i s-au furat lucruri de 2 700 
lei. între timp se ținea de plim
bări, vreme în care a născut un 
copil și așteaptă altul, fără ca 
să se căsătorească, așa cum ar 
fi fost normal. „Ei, și ? a repli
cat iar mama îngăduitoare, dar 
acesteia de ce nu-i dă statul 
servici ? .De trei. ori a cerut. 
Am să mă duc la județ, să re
clam !“

Am vrut să verificăm dacă 
este adevărat. Am invitat-o pe 
tînără de 18 ani și ne-am dus

din nou la Direcția respectivă. 
Cum au văzut-o, funcționarii 
au luat-o și pe ea la rost : tre
cuse o singură dată, pe 2 dec., 
pe la dînșii, și o așteptau cu 
un certificat de la școală, cu 
care nu mai venise. I s-a ofe
rit post atunci, pe loc, și ei 
și surorii ei... Și cum mai ame
nințau cu reclamatul „la județ" 
și chiar „mai sus", ca și cînd 
certificatul de la școală trebuia 
să i-1 aducă „județul" sau cine 
știe ce persoană importantă, ca 
și cînd de munca lor trebuiau 
să se ocupe alții, nu ele, ti
nere care au datoria să-și caute 
un rost în viață.

De-a dreptul surprinzător ni 
s-au părut însă atitudinea 
mamei, pretențiile ei față de 
„statul" care trebuie să „dea" 
și iar să dea, chiar dacă copiii 
domniei sale nu se țin de trea
bă, chiar dacă învață o mese
rie pentru care s-au cheltuit 
bani și pe care o părăsesc... Sta
tul să fie îngăduitor..., statul să 
ajute..., statul să scuze... Așa se 
hitimpla altădată ? am între
bat-o. Soțul dumneavoastră așa 
a învățat meserie ? Ori, _ ca. cei 
mai mulți dintre gălățenii vîrșt- 
nici, dormind pe scări la' cîte 
un patron ? „Așa...", a recu
noscut dînsa. Atunci de ce nu 
respectăm binele care ni se 
face ?, de ce încurajăm atitu
dinile de „prințese mofturoa
se" unor tinere care, dimpotri
vă, au prilejul să profite de 
alte condiții de a învăța o me
serie, de a munci?' Dumnea
voastră pe stradă v-ați căsăto-, 
rit ? pe stradă ați născut cț*  
piii ?. cu tați care dau bir cu.’ 
fugițîi ?. „Nu, a răspuns. M-am 
căsătorit așa. cum se căsătorește 
o fată cinstită...", și a început 
să se blesteme, să-și blesteme 
viața, greșelile săvîrșite în edu
cație, neputința. Ne-a îndurerat șF 
sincer tristețea ei...

Dar asta nu ajută la nimic. 
Părinții trebuie să fie în casă 
părinți. Leagănul pe care-1 ofe
ră copiilor trebuie să fie, încă 
de la început, sprijinit pe prin
cipiile unei îndrumări sigure 
spre muncă, spre îndeplinirea 
responsabilă a unor atribuții 
în folosul familiei, al lor, al 
societății. Altfel este posibil să 
asistăm ,așa cum am asistat tot. 
acolo, la Galați, în str. Brăilei 
nr. 1. la drame și mai mari : 
am văzut-o pe mama tînărului 
Emanoil Horozov, (18 ani, a- 
restat pentru tîlhărie), sfîșiată 
de durere, stînd în genunchi și 
sărutînd pe o fotografie ochii 
aceluia care este fiul ei dar 
care, fugind de muncă, s-a a- 
pucat să jefuiască oameni. „A- 
vea toate condițiile, se jeluia 
ea, nu-i lipsea nimic. Cînd l-au 
luat, tovarășe, aici ședea, pe 
patul acesta, era acoperit cu 
plapumă de mătase... Eu am 
vrut să-i cruț trupșorul de obo.'_ ;
seală, dar nu știam că el o să 
mă distrugă pe mine...".

Scena era prea tristă, prea a- 
dînc dureroasă, dar ne venea 
să-i strigăm : mamă ! plapumă^' 
de mătase, da, să-i dai copihi- 
lui ; dar să-l trimiți în același 
timp și la muncă !

Altfel, într-adevăr te va 
distruge...

— Mi-au spus să recuperez fondurile greșit utilizate...
(desen de V. TIMOC)‘

Fără cuvinte.
(desen de O. COVACI)
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DIALOGURI de ION HOBANA

— Așadar, tovarășe Dinu R.o- 
setti, am ajuns la „argumentele 
palpabile" pe care le veți invoca 
în sprijinul ipotezei că mormîn
tul descoperit de dumneavoastră 
în pronaosul bisericii de la Sna
gov adăpostea rămășițele pțjmîn- 
tești ale lui Vlad Țepeș.

— In dialogul de săptămîna 
trecută*),  descriam. costumul 
în care fusese îngropat perso
najul,necunoscut. Să continuăm ; 
Peste haină, în dreptul bazinu- - 
Iui, un șirag de flori cu petale 
de granat, lipite pe cîte o plă
cuță de aur și înșirate pe un 
șnur din fire de aur, alternativ 
cu peruzele prinse în gheare de 
metal, (fig. 1). în sfîrșit, ascuns 
sub un bumb ce încheia haina 
în dreptul inimii, un inel mia i 
de aur (fig. 2).

— Deci personajul nostru era 
un sentimental — sau cineva a 
ținut să-l însoțească, simbolic, 
dincolo de moarte. Dar 
gătură are asta cu...

— Vă întrerup ca să adaug 
că mormîntul datează din .. 
jumătate a secolului al XV-lea.

— Și cum Vlad Țepeș a murit 
la 1476... Cum ați făcut datarea ?
— Cavoul, dimensiunile cără

mizilor, costumul, vasul candelă 
— am uitat să vă spun că pe 
sicriu, în dreptul capului, era 
o ceșcuță de lut — își găsesc 
analogii perfecte în perioada in
dicată.

— Să qe întoarcem la „argu
mentele palpabile".

— De acord. Așadar, la data 
descoperirii mormîntului și, mai 
apoi, a publicării studiului (in 
1933 și, respectiv, 1935), nu dis
puneam de elemente care să jus
tifice „ipoteza Țepeș". Dar în 
preajma, sau în timpul celui 
de-al doilea răztjoi mondial,

ce le-

a doua

mi-a căzut în mînă o revistă 
germană — azi pierdută — care 
conținea un articol despre tur
niruri, cu reproducerea în cu
lori a premiilor acordate învin
gătorilor.

— Sînt numai ochi și urechi.
— Ei bine, premiul oficialității 

era o cunună, cu flori minerale

— Să zicem că nu e o simplă 
coincidență și că personajul 
nostru a luat parte, într-adevăr. 
la un turnir. De ce să fi fost 
neapărat Vlad Țepeș ?

— Pentru că nu văd cine altul 
ar fi putut fi- Participarea la 
turnir era condiționată de o 
genealogie numărînd cel pu-

ta forță, îndemînare. gustul ris
cului.

— Ar mai rămine să stabilim 
cînd ar fi avut el posibilitatea 
să-și încrucișeze lancea cu alți 
cavaleri. Cred că înainte de 
1442, cînd a fost luat ostatec 
de turci, era prea necopt.

— Ce-ați zice atunci de peri

Mormintu! lui Vlad Țepeș ? cd

aidoma celor din mormîntul de 
la Snagov ! Iar femeia sau fata 
nobilă care o înmîna învingăto
rului, îi dădea, totodată, un inel.

— O cunună ?...
— Cam ca aceasta din gravură 

reprodusă în „Enciclopedia Ita
liana", volumul XXXIV, pagina 
48, planșa IX (figura 3). Recu
noașteți florile ?...

țin patru strămoși nobili, de a- 
celași rang. Or, Vlad Țepeș era 
fiul lui Vlad. Dracul, nepotul lui 
Mircea cel, Bătrîn. strănepotul 
lui Dan I, stră-strănepotul lui 
Radu I și așa mai departe. Pe 
de altă parte, firea și aptitudi
nile lui îl recomandă pentru o 
astfel de întrecere, care solici-

oada 1450—1456, cînd a trăit în 
Transilvania, sub protecția lui 
Iancu de Hunedoara ? Tn 1454 
a avut loc un mare turnir la 
.Niirnberg. unde fusese încoro
nat domn tatăl său.

— Mă gîndesc că portretul 
de la castelul Ambras, de lîngă 
Innsbruck, îl arată 
plină maturitate.

pe Țepeș în

Fig. 2.Fig. 1.

— Ca și un alt portret, pare- 
se aidoma celui de la Ambrâs, 
pe care tatăl genealogistului 
George D. Florescu l-a văzut, 
pe la 1881, la castelul familiei 
von Stepperg, de la Anif, lîngă 
Salzburg.

— Și nu înseamnă asta că 
prezența lui Țepeș în imperiu e 
atestată pentru o perioadă mai 
tîrzie ?

— Să vedem ce spune istoria, 
în 1462, domnitorul e prins de 
oamenii lui Matei Corvin, și în
chis mai mult de un deceniu, 
în 1476, își recapătă, pentru 
scurtă vreme, tronul...

— Și ce s-a întîmplat între da
ta eliberării și 1476 ?

— A stat, probabil, la Buda, 
la început într-un fel de domici
liu forțat, apoi... Doar Matei i-a 
dat în căsătorie o rudă de-a 
lui !

— Și credeți că în acest răs
timp ar fi fost posibil...

— De ce nu ? Turniruri au a- 
vut loc în continuare, unele 
chiar la Buda. după cum con
semnează documente de epocă. 
Iar Țepeș nu-și 
tuțile războini
ce : o dovedeș
te însăși moar
tea lui.

— Adică ?
— Reînscăunat 

cu ajutorul lu> 
Matei Corvin și 
Ștefan cel Mare, 
care i-a lăsat o 
gardă personală 
de 200 de curte
ni, Țepeș cade 
în lupta împo
triva turcilor 
veniți să-l pună 
în locul lui pe 
Laiotâ — „ne
credinciosul Ba- 
sarabâ", cum re
latează undeva 
Ștefan, mîhnit 
de uciderea prie
tenului său din 
tinerețe.

— Cred că a 
venit momentul 
să recapitulăm. 
Deci. în biseri
ca de la Snagov, 
unde tradiția și 
unii istorici spun 
că a fost înmor- 
mîntat Vlad Te-

peș, se află în naos, o lespede 
legată de același nume. Sub ea, 
o groapă dintr-o epocă mult mai 
veche, dar în pronaos, deasupra 
unui mormînt fără piatră fune 
rară, au rămas întipărite urme- 

' le lespezii. Ați găsit acolo ose 
i mintele unui personaj important. 
; după îmbrăcăminte ; și, mai 
i ales, o cunună și un inel. Cunu

na era asemănătoare celor care 
■ se dădeau ca premii la turniruri 
! Potrivit argumentelor expuse
• mai sus, singurul participant 

din Țara Românească la un tur-
i nir ar fi putut fi Vlad Țepeș 

înainte sau după cea dintîi dom-
• nie... E exact ?

— întrutotul.
, — Păcat că nu e. totuși, de-
• cît o înlănțuire de supoziții, 
i — Cine știe ? S-ar putea 
1 destul de curînd, supozițiile

se transforme în certitudini.
— Nădăjduiesc că, în ziua 

ceea, veți fi din nou oaspetele 
Muzeului imaginar ! ’

ca,1 
să

a-

x) Vezi „Scînteia tineretu
lui". nr. 6401pierduse vir-

Fig. 3.

I



TELEGRAMĂ•tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consulului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis Excelenței Sale. DOMNULUI RASHID KARAME, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Liban, o telegramă cu următorul conținut: Adresez. Excelenței Voastre 
calde felicitări cu prilejul numirii în-funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri al Republicii Liban.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare stator
nicite între România și Liban vor continua să se dezvolte 
în interesul celor două popoare și al cauzei păcii în lume.Tn telegrama de răspuns se spune : Mulțumesc călduros Ex
celenței Voastre pentru felicitările pe care mi le-ați adresat 
cu ocazia formării noului guvern libanez și vă rog să pri
miți cele mai bune urări de fericire și prosperitate.

• CU PRILEJUL prezenței 
în țara noastră a delegației muni
cipale a orașului Ankara, condu
să de primarul Ekrem C. Bar- 
las, ambasadorul Turciei la 
București, Kâmuran Guriin, a ofe
rit vineri seara în saloanele am
basadei un cocteil.

Au participat Dumitru Popa.

CRONICA
U. T. C.

VINERI SEARA, a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
New Delhi, tovarășul Mihail 
Stoica, vicepreședinte al Con
siliului U.A.S.R., pentru a 
" "ticipa la Congresul Fede

rației Tineretului și Studen
ților pe întreaga Indie.

primarul general al Capitalei, 
Ion Cosrna. prim-viceprețedinte. 
și alți membri ai Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 
al municipiului București, Nico- 
lae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, deputați 
ai Consiliului popular municipal, 
ziariști, precum și membrii dele
gației municipale a orașului An
kara. ★

In cursul aceleiași zile, mem
brii delegației au vizitat Combi
natul de confecții și tricotaje și 
Palatul pionierilor din Capita 
lă.

(Agerpres)

• VINERI DUPĂ-AMIAZĂ a 
părăsit definitiv țara noastră 
Jamsheed K. A. Marker, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Islamice Pa
kistan la București.

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 51 

(21 decembrie 1969)

Bari-Cagliari 2
Bologna-Torino X
Juventus-Lazio 1
Lanerossf-Brescla 1
Milan-Fiorentina X
Napoli-Internazionale X
Roma-Palermo 1
Verona-Sampdoria 1
Cesena-Catania X
Como-Reggiana 1
Livorno-Mantova X
Modena-Pisa 1
Reggina-Varese

1. - ■ - * - -

X

Cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a creării 
EN.E din Vietnamul de sud

COMITETULUI CENTRAL AL 
FRONTULUI NAȚIONAL DE ELIBERARE 

DIN VIETNAMUL DE SUD

Cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a 
creării Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, vă transmitem dumnea
voastră, întregii populații sud-vietnameze, 
cele mai cordiale felicitări.

Reafirmăm și cu acest prilej sentimentele 
de profundă simpatie și solidaritate cu lupta 
eroică dusă de populația sud-vietnameză pen
tru eliberare și independență națională, pre
cum și hotărirea de a sprijini această cauză 
dreaptă.

Poporul român consideră că este necesar

ca S.U.A, să-și retragă toate trupele din Viet
namul de sud, să se respecte dreptul po
porului vietnamez de a decide singur, fără 
nici un amestec din afară, asupra destinelor 
sale, să se asigure formarea unui guvern de 
coaliție care să permită dezvoltarea democra
tică, independentă a Vietnamului de sud.

Urăm eroicei populații a Vietnamului de 
sud succes deplin în lupta pentru infringerea 
agresiunii, pentru libertatea și independența 
țării.

CONSILIUL NAȚIONAL AL 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA

înaintea startului în marile competiții mondiale și europene

VIRA
JULUI

PE
GHEAȚĂ

Piatra Arsă este un nume cu rezonanță magică pentru ama
torii sporturilor de iarnă. Ne hotărîsem să ne îndreptăm pa
șii spre această Mecă a sportivilor cînd șansa ne-a scos înainte 
chiar pe locurile de unde ne pregăteam să luăm „startul", adică 
Ia Sinaia, pe acel care întrunește sufragiile tuturor pentru a fi 
numit drept cel mai reprezentativ sportiv român al anotimpuri
lor zăpezilor : Ion Panțuru.

Ca și cînd ne-am fi despărțit de cîteva ore numai, am reluat 
interesanta discuție pe care o întreriipsesem la sfîrșitul lui mar
tie al acestui an, atunci cînd campionul nostru de bob se întor
sese în țară cu medaliile cucerite la campionatele mondiale de 
la Lake Placid (S.U.A.).

— încheiam atunci convorbi
rea, dacă îți amintești Ion Pan
țuru, — am atacat npi primii —, 
cu nădejdile de viitor ale hohe
rilor, ale sportivilor noștri în 
general și, de ce nu, despre pers
pectivele cuceririi mult rîvnitu- 
lui titlu mondial. După cum văd 
ați început pregătirile.

— Se poate spune că sîntem 
chiar într-o fază destul de a- 
vansată a pregătirilor, în vede
rea participării, la începutul lu
nii ianuarie, la campionatele e- 
uropene de bob 2 și 4 persoane 
ce se vor desfășura la Cortina 
d’Ampezzo, apoi în continuare, 
în cunoscuta stațiune alpină din 
Elveția. Saint Moritz, unde vor

avea loc campionatele mondiale 
de bob. Pentru aceste întreceri, 
cane se anunță extrem de gre
le, facem pregătiri. intense trei 
echipaje: cel condus.de mine și 
cele care au drept piloți pe mai 
tinerii mei colegi Ion Nicolescu 
și Dragoș Panaitescu. Pot spune 
că băieții au făcut serioase pro
grese în acest an. au cîștigat în 
maturitate și regularitatea per
formanțelor ca și echipierii Du
mitru Focșăneanu, Nicolae Nea-»- 
goe, Ion Jangor, Dumitru Pas- 
cu și Ion Pușcaș. Bineînțeles, 
pregătirea a început de mai 
multă ■ vreme, înainte de căde
rea primei zăpezi, prin practi
carea unor sporturi complimen

tare cum ar fi acrobația aeri
ană și motociclismul. Cit pri- 

■ vește antrenamentele de profil 
cred că sîntem în progres în 
deea ce privește forța de îm
pingere la start și tehnica abor
dării virajelor.

— Așadar, ce perspective a- 
vem în viitoarele confruntări 
internaționale ?

— Este foarte greu și riscant 
să dai un răspuns precis, cert, 
acum cînd tehnica bobului a 
progresat enorm în întreaga lu
me, cînd în concursuri se co
boară cu aproximativ 120 km. pe 
oră, iar primii clasați sînt ade
sea despărțiți de cîteva sutimi 
de secundă. Sînt sigur că orica
re ar fi cele 2 echipaje selecți
onate pentru a ne reprezenta la 
campionatele europene și mon
diale pregătirea actuală, pe care 
trebuie s-o d'esâvîrșim în timpul 
ce a mai rămas pînă la primele 
concursuri ne va permite să as
pirăm la locurile răsplătite cu 
medalii, mă gîndesc că cu mai 
multă șansă, inclusiv la titlul 
de campioni.

H. LEREA

Instruirea președinților

asociațiilor sportive sătești

0 rampă 
de relansare !

• CU PRILEJUL CELEI 
DE-A IX-A ANIVERSĂRI A 
CREĂRII FRONTULUI NA
ȚIONAL DE ELIBERARE DIN 
VIETNAMUL DE SUD, Comi
tetul Național de solidaritate cu 
h. j poporului vietnamez și 
Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa au 
adresat o telegramă de felicitare 
Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din Viet- 
tQiiul de Sud»
i~Cu aceeași ocazie au fost tri

mise telegrame de felicitare din 
partea Uniunii Generale a Sin
dicatelor, Uniunii Tineretului Co
munist, Uniunii Asociațiilor Stu. 
dențești, Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, Consiliu
lui Național al Femeilor, organi
zațiilor similare din Republica 
Vietnamului de sud.

• LA CLUBUL UZINELOR 
„GRIVIȚA ROȘIE" din Capita-

lă a avut loc, vineri după-amia- 
ză, o adunare organizată de Co
mitetul național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez, 
cu prilejul împlinirii a 9 ani de 
la constituirea Frontului Națio 
nai de Eliberare din Vietnamul 
de Sud.

După cuvîntul de salut rostit 
de Gheorghe Borș, membru al 
Comitetului Național de solidari 
late cu lupta poporului vietna
mez, Rovin Bustan, director ge 
neral-adjunct al uzinei de uti 
laj chimic „Grivița Boșie" a re
levat însemnătatea creării Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud, ca exponent 
al aspirațiilor celor mai înalt? 
ale populației, organizator și 
conducător al luptei împotriva 
agresiunii imperialiste.

Țara noastră a acordat și a- 
cordă un sprijin multilateral po
porului vietnamez, susținînd nea
bătut dreptul său inalienabil de

a-și hotărî în mod suveran pro
priul destin fără nici un ames
tec din afară conform voinței și 
aspirațiilor sale naționale.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul Nguyen Duc Van, care a 
subliniat succesele obținute de 
poporul vietnamez în lupta îm
potriva agresiunii americane în 
cei 9 ani care au trecut de la 
înființarea Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de Sud, 
și a exprimat, în numele popu
lației sud-vietnameze și a între
gului popor vietnamez mulțumiri 
sincere și recunoștință profundă 
poporului român pentru ajutorul 
multilateral acordat. Simpatia și 
ajutorul acordat de România, 
Frontului Național de Elibera
re, Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu și populației sud-vietna
meze. a arătat vorbitorul, consti
tuie un mare aport la victoriile 
tot mai mari în lupta poporului 
vietnamez.

Noul „obiectiv" 

al lui Jim Ryun

îl vom vedea din 
nou pe Jim Ryun in 
competiții, alergînd 
pe pistele de zgură 
sau de tartan ale 
lumii ? Iată întreba
rea pe care și-o pun 
iubitorii sportului 
din S.U.A. în ce-1 
privește pe record- 
menul mondial la 
1 500 ni. (3’33” : 1) și 
la o milă (3’5” : 1).

De la înfrîngerea 
lui de către Keino. 
la Jocurile Olimpice 
din Mexic 1968. Jim 
Ryun a pierdut în_ 
cet-încet forța, în-

demînarea, antrena
mentul si poate 
chiar pasiunea pen
tru cursele de aler
gări.

Deși bolnav, în 
1969. el a continuat 
să se antreneze, nu 
atît din pasiune, cit 
din orgoliu. Aban
donul său în finala 
de 1 500 m. la Cam
pionatele S.U.A. —- 
victoria repurtată 
de Martin Liquor! 
— va fi fost fără 
îndoială „cîntecul 
său de lebădă“.

Căsătorit de un

Tragerea Revelionului 

la Pronoexpres și Loto 

din 1 și 2 ianuarie 1970, atribuie 

în număr nelimitat

Excursii în Mexic (Campionatul Mondial de fotbal 1970) ; Japonia {Expo 70) ; Italia, 
„Turul Austriei" ; Belgrad-Budapesta-Sofia ; „Turul Bulgariei" și „Nisipurile de aur" ; Auto
turisme la alegerea participanților; Premii în bani.

Amânunfe la agențiile Loto-PronosDort.
Miercuri 31 DECEMBRIE 1969, ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor.
Biletele pentru pronoexpres: 3 lei, 6 lei și 15 lei, varianta.

Biletele pentru loto : 2 lei, 5 lei si 15 lei varianta.

an. Jim Ryun s-a 
văzut deodată în 
fața rezolvării pro
blemelor vieții coti
diene. Acesta este 
motivul pentru care 
el și-a întrerupt 
pregătirile de atlet 
și a părăsit univer
sitatea din Kansas 
pentru \ se consa
cra, în sfîrșit ^ces
tui „violon d’Ingres“ 
— fotografia.

Angajat de un co
tidian din orașul 
s$u natal „The Ca
pital Journal" din 
Topeka, marele Jim

ar fi efectuat deja 
primele sale repor
taje reușite — spre 
marea satisfacție a 
redactorului șef și 
spre marea uimire a 
celor care au scris 
atîtea coloane des
pre virtuțile și vic
toriile sale. Așa că, 
de-acum înainte, 
Jim Ryun n-ar a- 
vea alt... obiectiv 
decît să fixeze pe 
peliculă, ,.isprăvile" 
foștilor săi rivali. 
Iată dovada eviden
tă că gloria sporti
vă este efemeră

Pe agenda de lucru a comite
telor .județene ale U.T.C., in a- 
ceste zile — analiza activității 
sportive la sate și instruirea con
siliilor asociațiilor deține ..capul 
de afiș". Prima etapă a acestei 
acțiuni organizatorice de am
ploare precede instruirea preșe
dinților asociațiilor sportive să
tești ; acestei instruiri îi vor 
urma, în toate comunele, în or
ganizarea comitetelor U.T.C., șe
dințele de lucru ale consiliilor 
asociațiilor cu participarea bi
rourilor cercurilor sportive să- 
teșii. Acest prilej, cum e și fi
resc, înseamnă o amplă analiză 
a activității desfășurate în anu’ 
care se încheie și, în egală mă
sură, o dezbatere colectivă a 
calendarului sportiv sătesc și a 
bugetului pentru 1970 — repere 
care vor dimensiona cadrul ac
tivității viitoare. Prezenți și noi 
la instruirea ținută, recent, la 
Brăila cu președinții asociațiilor 
sportive din comunele județului 
am încercat să rezolvăm cîteva 
semne de întrebare : ce înseam
nă cîștig net, noutate, pentru co
lectivele de tineri in care se 
vor întoarce „cursanții" instrui
rii? Nu cumva esențialul se di
luează pe o ordine de zi care 
încearcă prea multe ? Și care 
este, de fapt, esențialul ?

„Sint destul de rare prileju
rile de a afla, reuniți laolaltă, 
factorii care răspund și conduc 
nemijlocit viața sportivă a salu
lui — ne spune șeful secției 
sport a Comitetului județean 
Brăila al U.T.C., Mihai Simion. 
La această instruire am căutat 
să selecționăm, dintr-o multitu
dine de probleme, numai pe ace
lea care pot influența direct și 
eficient activitatea sportivă a 
satului. Ne-au stat în atenție 
calendarul, activizarea factorilor 
care au atribuții pe linia activi
tății sportive de masă din comu
nă, legătura cu cercurile spor
tive sătești, probleme ale orga
nizării bugetului și de gestiune 
ale consiliilor asociațiilor, clari
ficarea evidenței".

Un lucru demn de subliniat : 
organizatorii instruirii de la 
Brăila au evitat să prezinte în 
referate lungi, obositoare rețete 
și soluții cu caracter general. 
Ponderea au avut-o discuțiile pe 
diferite aspecte, folosind pro
blemele dezbătute în materialele 
prezentate, chiar între președin
ții de asociații. Așa de pildă re
prezentantul asociației sportive 
din comuna Movila Miresii, 
profesorul Roman Buzoianu, a 
abordat problema tradițiilor, a 
ramurilor sportive care au 
„prinzi" cel mai mult, și de mul
tă vreme. Pentru președintele 
asociației sportive din comuna 
Zăvoaia profesorul (de istorie !) 
Cornel Necula, participant la 
„dialog", tema i-a sugerat cî
teva soluții surprinzător de sim
ple. Nu le enumerăm, dar sim
plul fapt că chiar cu ocazia a- 
cestor confruntări cei doi repre
zentanți de asociații au și tran
șat un prim schimb de vizite 
cu sportivii lor cei mai buni este 
semnificativ pentru ceea ce poa
te, să însemne și să impulsioneze 
un simplu referat. I-am urmărit 
pe președinții asociațiilor sporti
ve completîn.d, practic, un ca
lendar ,,de casă" sau urmărind 
rubricile formularelor de buget, 
discutîndu-le împreună. Ei vor 
completa aceste documente de 
lucru. în comuna lor, împreună 
cu plenul asociației, cu datele 
reale. Adică vor folosi în acti
vitatea viitoare două puncte 
esențiale de sprijin — care exis
tau și pînă acum, nu-i vorbă, 
dar în sertare — ce jalonează 
activitatea sportivă. Unii pre

ședinți . s-au plina" că mijloacele 
lor materiale lasă de dorit sau 
că „nimeni de la centr i m:-i 
dotează". Cine de la centru, to
varăși președinți de asociații 
sportive ? Dar mai înrii știți, cu 
exactitate, ce sume i sp cuvin ■ 
asociației dv și cine are obligația 
să vi le vireze ? lată un nou 
punct-venituri, în cadrul buge- " 
tului asociației — care, în ca
drul instruirii, a stabilit cu e- 
xactitate, pe procente, in cazu
rile concrete ale fiecărei comune, • 
factorii ce urmează să-l îndepli
nească. „Sigur, nu ne putem aș
tepta ca un președinte de aso
ciație sportivă întors în comună 
sa să facă „minuni" de unul 
singur — sublinia în cadrul con
cluziilor tov. Radu Mîndroiu, din 
partea organizației județene de 
partid. Trebuie solicitați pentru 
diverse situații — ce țin mai ales 
de bazele sportive, de buget, 
de asigurarea unor mijloace de 
transport — chiar secretarii or
ganizațiilor de partid din comu
nă". Iată dar, că asociația spor
tivă, consiliul ei. pot conta pe 
un sprijin eficient, de preț. Iar 
dacă președinții asociațiilor spor- . 
tive au acumulat în zilele in
struirii o serie de cunoștințe 
practice, dacă lor li se oferă 
puncte solide de sprijin pentru 
activitatea viitoare nu sînt de 
așteptat decît rezultatele, și 
încă în această iarnă, începînd • 
ou concursurile de „casă" și 
ediția de iarnă a marii competi
ții „Cupa tineretului de la sate". • 
Sînt primele încercări ale rezul- ‘ 
țațelor acestei acțiuni organiza- 1 
torice, care poate fi considerate 
pe drept cuvînt o rampă de re- • 
lansare într-o activitate bogată, ■ » 
plină de conținut. în anotimpul 
zăpezii, tonifiantă pentru tinerii 
din mediul rural.

VIOREL RABA

PROGRAMUL

competition al

• VOLEI. „Capul de afiș" al 
întrecerii divizionarelor Â îl 
constituie partida masculină 
Steaua-Dinamo. Ea va avea 
loc sîmbătă, în sala Floreasca, 
începînd de la orele 18. îp a- 
ceeași zi, la sala Progresul, 
de Ja orele 16 și, respectiv, 17 
au loc meciurile Progresul-Di- 
namo (feminin) și Progresul- 
Petrolul Ploiești (masculin). 
Duminică, la sala Giplești. în
cepînd de la orele 10, forma
ția feminină a Rapidului pri
mește replica echipei C.P.B.

• TIR. Tradiționala competi
ție de sfîrșit de an a frunta
șilor tirului nostru — care se 
pregătesc pentru „Cupa Euro- 
pei“ ce va avea loc în februa
rie în Polonia — Cupa „30 De
cembrie", continuă astăzi șl 
mîine. începînd de Ia orele 9, 
la poligoanele Tunari (pistol 
cu aer comprimat) și Dinamo 
(armă cu aer comprimat, armă 
standard, armă liberă și pistol 
viteză).

© JUDO. 11 echipe studen
țești (9 din provincie și două 
din Capitală) evoluează astăzi 
și mîine pe saltelele sălii de 
sport a Institutului Politehnic 
(303) îr. cadrul „Cupei 
U.A.S.R.". întrecerile încep la 
orele 9.

• BASCHET. Derby-ul cam
pionatului masculin, Steaua- 
Dinamo București, are loc du
minică, în sala Floreasca, în
cepînd de la orele 11.

OBIECTIVE PE... ITINERARIILE VACANTEI
9

2 DIN 200

I SI DESFACERE ALE

MIBIDIAB (

ARAD : B-dul Republicii 54
BUCUREȘTI : „Confecția" calea Victoriei 

„Trei ursuleți" Doamnei 9, „Arta
BRĂILA : str. Republicii 41
CLUJ : str. 30 Decembrie 2
CRAIOVA : str. Unirii nr. 21 
FOCȘANI : B-dul Republicii 73
IAȘI : str. Ștefan cel Mare 13 
ORADEA : B-dul Republicii 9
SIBIU : Piața Republicii 5
VASLUI : str. Primăverii 11—13

colț cu Doamnei 
modei" Berzei 100.

i,

în Carpați sînt amplasate 
200 de cabane devenite, în 
anotimpul alb, tot atîtea a- 
drese sau mai de grabă invi
tații pentru iubitorii sportu
rilor de iarnă. Selectăm 
dintre acestea, pentru citi
torii noștri, două cabane, 
caracterizate printr-o largă 
accesibilitate și posibilități 
multiple de practicarea schi
ului, începînd cu cei care 
doresc să-l învețe, pînă la 
„profesioniștii" cu cele mai 
exigente pretenții.

Cabana Cristianul Mare, 
situată la 1805 m. altitudi
ne, pe versantul nordic 
al masivului Postăvaru, în
tr-o poziție de un pitoresc de
osebit, cu largi perspective 
spre minunata Țară a Bir- 
sei. Din preajma acestei ca
bane pornesc toate pirtiile 
de schi din acest masiv — 
pentru începători ca și pen
tru avansați — deservite de

teleferic. La cabană se ajun
ge direct din Poiana Brașov, 
cu telefericul, ori pe drum 
de care, marcat cu bandă 
roșie, străbătîndu-1 în 2—3 
ore.

Cabana Postăvaru (în foto
grafia de sus), situată la 
1590 metri altitudine, pe 
versantul nord-vestic al ma
sivului cu același nume, în 
mijlocul unei păduri de 
brad. Și în jurul acestei ca
bane sînt amenajate nume
roase pirtii de schi și sla
lom, la fel. deservite de te
leferic. De Ia cabană se pot 
face excursii in împrejurimi 
(de 1—3 ore) la Poiana Trei 
Fetițe, Buia, Vîrful Postăva
ru.

Ambele cabane au asigu
rat un confort deosebit, lu
mină electrică, resta rant, 
bufet-cantină, telefon.

IOANA VASILIU

• ASEARĂ PE PATINOARI L 
ARTIFICIAL de la Poiana Bra- 
șov s-a disputat a doua intilni- 
re internațională de hochei pe 
gheață dintre selecționatele Ro
mâniei și R.D. Germane. Ho- 
cheiștii oaspeți au obținut vic
toria cu scorul de 7—2 (4—1, 
1—1. 2—0). In primul joc, care a 
avut loc joi, scorul a fost egal : 
1—1.

• IN RUNDA A 2-A a turne- 
ului internațional masculin de 
șah „Memorialul Goglidze , care 
se desfășoară in prezent la Tbi
lisi, fostul campion mondial 
Mihail Tal l-a învins în 29 de 
mutări pe Haag (Ungaria), iar 
Djindjîhașvili (U.R.S.S.) a cîști
gat Ia Kostro (Polonia).

Maestrul internațional român 
Victor Ciocîltea a remizat cu 
Gurghenidze (U.R.S.S.), rezultat 
consemnat șl in partida Fuchs 
(R.D. Germană) — Bronstein 
(U.R.S.S.).

• ÎN URMA ANCHETEI în
treprinse de agenția U.P.I., titlul 
de cel mai bun sportiv din lu
me al anului 1969 a fost acordat 
tenismanului australian Rod La
ver. El a întrunit 215 puncte, 
fiind urmat de Eddy Merckx 
(Belgia) — 167 p., Pele (Brazilia) 
— 155 p., Jackie Stewart (Sco
ția) — 133 p„ Anatoli Bondar- 
ciuk (U.R.S.S.) — S4 p., Roland 
Matthes (R.D. Germană) — 61 
p., Nino Benvenuti (Italia) — 
50 p., Karl Schranz (Austria) — 
49 p„ Bill Toomey (S.U.A.) — 
41 p. și Hans Fassnacht (R.F. a 
Germaniei) — 40 p.

După cum se știe, în ancheta 
altor agenții de presă (Isk Stutt
gart, A.F.P. etc.) Locul întii re
venise ciclistului Eddy Merckx,

condus.de
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Parurile tineretului român
oferite tineretului luptător 

din Vietnamul de sud
La sediul Reprezentanței speciale din Hanoi a Guvernului 

Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a 
avut loc înmînarea darului oferit de Uniunea Tineretului 
Comunist din Republica Socialistă România tineretului 
luptător din Vietnamul de Sud. Darul constă din medica
mente șî maferial didactic. Ambasadorul României la Hanoi, 
constantin Băbeanu, a transmis cu acest prilej Uniunii Ti
neretului pentru Eliberarea Vietnamului de Sud urări de noi 
succese în lupta sa justă împotriva agresiunii, pentru un 
Vietnam independent, suveran și prosper.

Exprimînd mulțumiri profunde din partea tineretului, a 
populației din Vietnamul de Sud, șeful ad-interim al Repre
zentanței speciale a Guvernului Revoluționar Provizoriu al
Republicii Vietnamului de Sud la Hanoi, Truong Cong Dong, 
a subliniat că acest dar constituie o nouă demonstrație 
concretă a sentimentelor de prietenie și solidaritate fră
țească, a sprijinului și ajutorului prețios pe care tineretul, 
întregul popor român îl acordă luptei de eliberare a po
porului vietnamez.

SCHIMBĂRI IN

9 ANI DE LA CREAREA FRONTULUI NAȚIONAL

DE ELIBERARE DIN VIETNAMUL DE SUD

LUPTA VICTORIOASA A1

PATRIOȚILOR SUD VIETNAMEZI
Comitetul Central al Frontului Național de Eliberare din 

Vietnamul de Sud a dat publicității un apei cu prilejul celei 
de-a noua aniversări a creării F.N.E. (20 decembrie). „Noi 
dorini sfîrșitul războiului și încheierea rapidă a păcii, însă 
o pace veritabilă, care să asigure libertatea și independența 
poporului vietnamez", se spune în apel.Apelul, difuzat de agenția V.N.A., reamintește lupta victorioasă dusă de populația sud-vietnameză împotriva a- gresorilor, reafirmînd totodată hotărîrea poporului vietnamez de a lupta pînă la victoria finală asupra forțelor intervenționiște și a marionetelor lor.

W:?;- 4 y. 
•WW

„ȚARA NISIPURILOR"
Un vapor britanic a părăsit un port libian. Apa

rent, este vorba de o întîmplare ce merită a fi 

încadrată în zona banalului. Totuși, vaporul acesta

care ieșea în largul Mediteranei încheia poate o

pagină de istorie libiana. La bordul său se afla

echipament militar de la bazele britanice în curs 

de evacuare

Firmele
au fost înlocuite

Dezolanta țară a nisipurilor, 
transformată vertiginos intr-un 
imperiu petrolier, își schimbă 
înfățișarea. Este suficient să pri
vești. firmele pentru a înțelege 
că Libia acestui sfîrșit de an 
cunoaște adinei prefaceri. 
„Barclay's Bank" (despre care 
JEUNE AFRIQUE scria : „Sosită 
în 1943 în furgoanele armatei 
britanice, ea a știut în decursul 
anilor să devină banca comer
cială cea mai puternică din 
țară") se numește „Banca Re
publicii". Pe clădirea deținută 
de ,;Banco di Roma" a apărut o 
’ în arabă : „Banca

„Banco di Napoli" 
acum „Banca înde- 
Simplă modificare 

Fruntașii libieni asi- 
este vorba de un

inscripție 
Națiunii", 
se numește 
pendenței". 
de nume ? 
gură că 
profund proces de afirmare a 
independenței naționale. „Libia- 
nizarea" nu vizează doar băn
cile (deși faptul că instituțiile 
bancare străine controlau 48,5 

' la sută din sistemul de credit 
justifică preocupările în aceas
tă direcție, finalizate in stabili
rea controlului statului prin pre
luarea a 51 la sută din pache
tul de acțiuni al băncilor străi
ne). Noul regim își concentrea
ză atenția în principal în două 
sectoare : petrolul și bazele 
străine.

Cu un deceniu in urmă, Libia 
însemna doar o imensitate de 
nisip. Nouă zecimi din cele 
1 750 000 km.p. ale țării sînt a-

țării. Investițiile americane a- 
ting 1 200 000000 dolari. Dar 
dolarii aceștia aduc beneficii 
colosale: 68 la sufă pe an.
Practic, nici doi ani nu trebuie 
să se scurgă pentru ca întreaga 
sumă a investițiilor să fie recu
perată sub formă de profituri.

„Aurul negru" n-a schimbat, 
totuși, viața libienilor. Este ade
vărat, imobile luxoase au apă
rut la Tripoli, automobile scum
pe au invadat străzile orașelor, 
un aeroport modern Sra con
struit la Benghazi. Cîteva mii 
de libieni duceau o viață de 
huzur dobîndind privilegii ne
limitate. Lor ie reveneau sutele 
de milioane de dolari ale re- 
devențelor. Prosperitatea se 
oprea, însă, la limita unor car
tiere rezidențiale. Dincolo de 
ele rămînea intactă mizeria.

Răsturnarea monarhiei și 
proclamarea republicii au pus 
sub semnul întrebării trecutul 
Noii conducători (o echipă tî
nără, condusă de un colonel în 
vîrstă de numai 27 de ani) și-au 
propus să afirme independența 
țării și să o elibereze de rapor
turile inechitabile cu monopo
lurile străine. „Interesele 
porului libian trebuie să 
luate în considerare" — 
avertizat ei. z

„America"
din... Libia

po- 
fie
ou

Radarul gigantic care veghea
ză văzduhul, un turn de con
trol ce pare o săgeată din sti
clă, misterioase depozite cu 
bombe — iată Wheelus Field. O

Pe harta Libiei: 
bazele militare 
străine și zone
le petroliere. Un 
capitol al isto
riei libiene se 

încheie...

ocazii festive : pentru a lua 
parte la banchete destinate ce
lebrării prieteniei cu „nobilul 
protector".

Dar americanii nu erau sin
gurii oaspeți străini instalați în 
Libia. O convenție redactată în 
35 articole și avînd trei anexe, 
semnată în 1953, a acordat 
Londrei baza aeriană de la Ei 
Adem, la 26 km de Tobruk, 
unde 2 000 de militari și o uni
tate de blindate aveau să se a- 
comodeze cu spațiul saharian. 
Englezii obținuseră libertate de 
mișcare pe întregul teritoriu li
bian și extrateritorialitate pen
tru bazele lor. Prețul plătit se 
ridica doar la 3 750 000 lire.

Noul regim a atras . atenția 
că „existența bazelor mililare 
străine pe teritoriul Libiei con
travine politicii de neutralitate 
și nealiniere pe care o promo
vează guvernul țării. Tratati
vele privind evacuarea acestor 
baze au început fără amînări. 
Reprezentanții libieni erau in
transigenți. Nu putea fi vorba 
de compromisuri. „Sfătuiesc pe 
negociatori — a declarat pre
ședintele Consiliului comanda
mentului revoluției, adresîndu-se 
trimișilor Londrei — să nu 
piardă timpul cu discuții zadar
nice asupra aspectelor juridice 
ale tratatului. E suficient să 
Grăt că omul care a ratificai 
tratatul este în exil iar consti
tuția care a permis un astfel de 
tratat a fost aruncată la coș". 
Tergiversările n-au fost posibile. 
O lovitură de stat (nereușită) a 
coincis cu momentul tratative
lor. Se încerca o schimbare în 
ceasul al 12-lea. Tentativa s-a 
soldat cu un eșec. Vaporul bri
tanic care părăsea Libia, ducînd 
la bordul său echipament mili
tar de la El Adem, exprima în
ceputul unui sfîrșit. Funcționarii 
folosiți la întreținerea bazelor 
vor părăsi țara în iănuarie iar 
ultimele trupe engleze în mar
tie. La 31 martie 1970 întreaga 
operațiune va fi încheiată.

Washingtonul va reedita 
operațiunea de evacuare „în- 
tr-un interval de timp rezona
bil" — cum afirma un diplomat 
american. Tratativele n-au a- 
juns la punctul final (joi a avyl 
loc a doua reuniune a celor 
două delegații) dar de la 12 
decembrie, americanii au în
ceput să 
Field, 
luni pînă cînd drapelul ameri
can va fi definitiv coborît de 
pe imensa bază.

Libienii se pregătesc să săr
bătorească momentul. Iar Pen
tagonul își îndreaptă privirile 
spre Malta.

Comitetul Central al F.N.E. se adresează totodată militarilor saigonezi, cerîndu-le să se opună așa-zisei „vietnamizări" a războiului, al cărei singur scop este prelungirea acțiunilor militare. în același timp, apelul se adresează militarilor americani, asigurîndu-i că, în spiritul politicii de clemență și umanitate, F.N.E. și Guvernul revoluționar provizoriu sînt gata „să creeze toate condițiile care să le permită o retragere rapidă și în cele mai bune condiții de securitate de pe teritoriul Vietnamului de Sud".în încheierea apelului său, Comitetul Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud felicită forțele patriotice - sud-vietna- meze pentru succesele înregistrate împotriva trupelor agresoare, salută poporul american care a protestat, în acțiuni de masă, împotriva acestui război, și totodată exprimă mulțumirea sa pentru ajutorul primit din partea țărilor socialiste și a forțelor progresiste din întreaga lume.

atac asupra marelui aeroport 
militar al S.U.A. de la Tan Son 
Nhut, din apropierea Saigonu- 
lui. El a precizat că mai multe 
rachete au lovit . instalațiile a- 
cestei baze. De asemenea, pa- 

au bom- 
america- 

apropiere 
al forțe- 
de gene-

trioții sud-vietnamezi 
bardat poziții întărite 
ne situate în imediata 
a cartierului general 
lor S.U.A. comandate 
ralul Creighton Abrams, a pre
cizat purtătorul de cuvînt.

• Bilanț al marilor 
succese

«
nouă ani de la crearea Frontu
lui National de Eliberare din 
Vietnamul de sud, agenția de 
presă Eliberarea a transmis 
un bilanț al succeselor obținu
te de forțele patriotice în lupta 
împotriva administrației saigo- 
neze și a trupelor americane.

In prezent, menționează agen
ția Eliberarea, patru cincimi 
din teritoriul Vietnamului de 
sud, cu o populație de 11 mi
lioane de oameni, se află sub 
controlul administrației revo
luționare, care a fost instituită 
în 41 de provincii și orașe, în a- 
proximativ 150 districte și în 
1 300 sate.

CU OCAZIA împlinirii a

• Un sondaj concludent

americanii au 
părăsească Wheelus 

Probabil, vor trece șase

M. RAMURA

• Atacuri ale forțelor 
patriotice în apropierea 
Saigonuiui

e Un purtător de cuvînt mili
tar american a,declarat că for
țele Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud au efectuat în 
zorii zilei de vineri un puternic

» UN SONDAJ de opinie în 
S.U.A. efectuat de institutul 
„Gal lup" confirmă afirmațiile 
presei și ale unor personalități 
americane, potrivit cărora răz
boiul din Vietnam a divizat so
cietatea americană. Sondajul în
treprins în medii diferite relevă 
faptul că tineretul se arată mai 
nemulțumit de politica actualei 
Administrații decît persoanele 
mature. Același sondaj arată că 
în universitățile din vestul ță
rii numărul celor care dezapro
bă politica Administrației este 
mai ridicat, el reprezentînd 
la sută.

Vizita delegației

ROMA 19. — Corespondentul Agerpres. Nicolae Puicea. transmite : Continuîndu-și vizita în Italia, la tidului Socialist gația Partidului mân, condusă Gheorghe Pană.Cofriitetuiui Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. s-a întîlnit cu Antonio Giolitti, șeful grupului parlamentar al deputaților socialiști, cu Giovanni Pierac- cinî, șeful grupului socialist din Senat, precum și cu alți membri ai conducerii grupurilor parlamentare ale P.S.I. Delegația P.C.R. a avut, de a-

invitația Par- Italian. dele- Comunist Rode tovarășul membru al
semenea. o convorbire cu Pietro N.eririi. cunoscut lider al socialiștilor italieni, membru al Direcțiunii P.S.I. cu care a avut un schimb de păreri privind probleme ale securității europene și asigurării păcii în lume.La Capitoliu (primăria Romei), oaspeții români au. fost primiți de Alberto di Signi, viceprimarul Romei, care i-a' informat despre principalele probleme ale administrației municipale din Roma. Delegația P.C.R. ă a- j vut o întîlnire și cu membri ai Direcțiunii Federației Tineretului Socialist Italian.,

Constituirea grupului
parlamentar italo-român

ROMA 19 — Corespondentul 
Agerpres N. Puicea transmite ' 
La Roma s-a constituit oficia] 
grupul parlamentar italo-român, 
la care și-au dat adeziunea cir
ca 40 de senatori și deputați, 
reprezentînd aproape toate par
tidele- politice din parlamentul 
italian : comunist. democrat- 
creștin, socialist, socialist uni
tar. republican, socialist al uni
tății proletare, liberal ca și par
lamentari independenți de stîn
ga. Din biroul de conducere a 
grupului fac parte : senatorul 
Alberto Cippelini (P.S.I.) — 
președinte, senatorul Gino Zan- 
nini (P.D.C.) și deputatul Otori- 
no Monaco (P.I1-I.) — vicepre
ședinți, deputatul Stefano Ve- 
trano (P.C.I.) — secretar general.

♦

Ambasadorul Republicii 
cialiste România la Roma, 
Iacob Ionașcu, a oferit o masă 
în cinstea parlamentarilor apar- 
ținînd grupului italo-român. Lu- 
înd cuvîntul cu acest prilej, am
basadorul României și președin
tele Cippelini au subliniat im
portanța constituirii grupului 
pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor dintre Italia și Româ
nia pentru o cunoaștere recipro
că mai profundă, precum și pen
tru contribuția pe care parlamen
tarii celor două țări o pot aduce 
la consolidarea păcii și securi
tății în Europa, la crearea unui 
climat de destindere și colabc- 

fructuoasă între popoare.

So- 
dr.

EPIDEMIA
OTRĂVII ALBE"

• Cea mai tînără victimă a stupefiantelor • între lege 
și „sindicatul crimei44

la 10 ani, a devenit morfino- 
man la 11 si a murit la 12 ani 
din cauza heroinei. Fusese ex
matriculat din școală de doi 
ani și pentru a-și ajuta mama 
și pe cei nouă frați ai săi a 
început să muncească vînzînd 
ziare în cartierul Harlem. Re
cent, poliția începuse să-l sus
pecteze că se ocupa cu traficul 
de droguri. Dar nimeni nu s-a 
preocupat să vină în ajutorul 
acestui copil ce a murit atît de 
tragic. „Autopsia a stabilit că 
băiatul obișnuia să-și injecteze 
direct heroina în vene și totul 
indică faptul că el consuma a- 
cest stupefiant de cel puțin șase 
luni" — a declarat dr. Baden. 
„Ceea ce este mai tragic — a 
continuat el — este însă faptul 
că victima nu părea să semene 
deloc cu tipul adolescenților 
care se droghează".

„Cazul Walter Vandermerr" 
a avut ecouri atit de mari în 
S.U.A., îneît dr. Michael Baden 
a considerat de datoria lui să 
avertizeze că „epidemia otrăvii 
albe" se extinde într-un mod 
mai mult decît îngrijorător la 
New York. El a subliniat că a- 
nul acesta, pînă la 15 decem
brie, numai în acest oraș au 
decedat din cauza consumului 
de heroină 820 de persoane, 
dintre care 210 erau tineri între 
15 și 19 ani. Este de aceea pe 
deplin de înțeles de ce John 
McCahey, șeful Biroului de stu
pefiante din New York,.a afir
mat recent că acest oraș este 
„principalul centru internațio
nal de acces, distribuire și vîn- 
zare a drogurilor".

Autoritățile americane sînt, 
pe bună dreptate, îngrijorate, 
în luna iulie, președintele Ni
xon a trimis un mesaj Con
gresului în care a cerut să fie 
luate măsuri „pentru a se pune 
capăt excesului de droguri și 
să fie inițiate cercetări intense 
în legătură cu folosirea aces
tora". Imediat după afeea, Mi
nisterul Justiției a anunțat că se 
elaborează un „proiect de lege 
model împotriva folosirii stupe
fiantelor". în august, șeful exe
cutivului american recunoștea 
că numai în orașul New York 
există peste 40 000 consumatori 
de heroină. Iar pe scară națio
nală, după cum avea să dez
văluie revista „Impacto", nu
mărul toxicomanilor din S.U.A. 
se ridică la aproximativ 25 mi
lioane persoane.

O realitate crudă este însă 
faptul că lupta pentru împiedi
carea răspîndirii stupefiantelor 
în S.U.A. se lovește de nume
roase piedici, întrucît această 
„afacere" este controlată în 
mare măsură de Mafia ameri
cană. Autoritățile consideră de 
altfel că cea mai mare parte 
a celor 50 miliarde dolari la 
cît se apreciază că se ridică a- 
nual cîștigurile „Sindicatului cri-

Numele lui era Walter

Vandermerr și avea numai

12 ani. Cadavrul său a

fost descoperit intr-o baie

publică nu departe de

casa sa din cartierul new-

yorkez Harlem. In ime-

diata apropiere se aflau

două pungulițe din mate

rial plastic conținînd urme

de heroină și instrumente

pentru dizolvarea „otrăvii

albe“ și injectarea ei în

corp.

mei" din S.U.A. provin de pe 
urma vînzării de stupefiante. 
Dar mai există și excepții nu 
lipsite de surprize. Astf.eL^ în 
luna martie, senatorul •„ xtnk 
McCourt a fost reținut de po
liție fiind surprins pe aeropor
tul internațional Kennedy în 
momentul cînd încerca să in
troducă o cantitate de droguri. 
Un adevărat scandal a izbuc
nit, pe de altă parte, la sfîrșitul 
anului 1968, cînd poliția a sta
bilit că 30 de funcționari ai 
Biroului pentru stupefiante a! 
orașului New York se ocupau 
cu... traficul de droguri.

Intre timp, viața unui copii 
de 12 ani s-a stins din cauza 
heroinei. New York-ul, „orașul 
tuturor posibilităților" a înscris 
un nou „record" în analele 
sale, acela al celei mai tinere 
victime a stupefiantelor !

Autopsia, efectuată de dr. 
Michael Baden, o somitate în 
domeniul stupefiantelor, a sta
bilit că decesul micului Walter 
a survenit în urma injectării 
unei doze prea mari de heroi
nă. „Nu era decît un copil. Un 
copil adevărat" — avea să 
declare medicul ziariștilor veniți 
să afle amănunte despre cea 
mai tînără victimă a stupefian
telor din istoria orașului New 
York.

Un caz întîmplător ? „Nu" — 
afirmă specialiștii în materie. 
Moartea lui Walter Vandermerr 
reflectă răspîndirea uimitoare 
a flagelului stupefiantelor pe 
întreg teritoriul Statelor Unite 
și, în primul rind, la New York.

Micul Walter consuma alcool

P. NICOARA1

A

încă o
„carte

Criminalitatea
in Japonia

Citind un raport al Direc
ției poliției din Tokio, ziarul 
„Yomiuri“ anunță că în pri
mele zece luni din 1969 au 
fost înregistrate în Japonia 
1 042 019 infracțiuni, cu 2,7 
la sută mai multe decît în a- 
ceeași perioadă a anului pre
cedent. In același timp, zia
rul relevă cu îngrijorare că 
a crescut numărul acelor in
fracțiuni grave, cum sînt asa
sinatul, tîlhăria. violul, răpi
rea de copii. Majoritatea co- 
vîrșitoare a acestor infrac
țiuni sînt săvîrșite de tineri 
între 19 și 24 de ani.

Permanenta creștere a cri
minalității devine o problemă 
socială serioasă și stîrnește o 
vie neliniște în rîndul opiniei 
publice din Japonia — subli
niază cotidianul „Yomiuri".

Dr. Spock

valului de

e 
e împotriva

imoralitate
Cunoscutul militant american dr. Benjamin Spock a condamnat 

valul de imoralitate din S.U.A. propagat prin intermediul cine
matografiei și lucrărilor așa-zise „literare și artistice", ccrînd 
interzicerea prin lege a difuzării lor.

Această cerere este formulată intr-un studiu publicat recent 
Ia New York sub titlul „Decent și indecent : comportarea noas
tră personală și politică". Autorul susține că la mijlocul seco
lului 20 în societatea americană s-a restrîns sfera a ceea ce 
era considerat înainte obscen, astfel încit, în prezent, cu mare 
greutate ar mai putea fi stabilită o limită între pornografie și 
normal. El precizează, totodată, că o astfel de lege nu trebuie 
să descurajeze abordarea temelor în care sînt dezbătute pro
blemele imoralității, ilegalității sau cruzimii frecvent dezbătute 
de marea artă și literatură, ci să interzică prezentarea acestor 
fenomene intr-o manieră șocantă, care nu are nici o legătură 
cu creația artistică. I

COMPLOT LA DJAKARTA

coperite de deșert. Populația 
este puțin numeroasă : ceva 
mai mult de un milion și jumă
tate de locuitori. Țara aceasta 
rămăsese în afara secolului. 
Părea definitiv condamnată la 
sărăcie și înapoiere. Dar prin 
anii 1958—1959, specialiștii lui 
„Esso" descoperă petrol. „Re
gatul nisipurilor" cunoaște ava
lanșa companiilor străine. So
cietățile americane și concuren
tele lor n-au timp de pierdut; 
explorează și frec la exploatare 
rapid. în 1961 primele încărcă
turi de petrol sînt exportate : 
700 000 tone. Doar șase ani mai 
tîrziu Libia trimite pe piața 
mondială 82 000 000 tone. Sal
tul este amețitor dar urcușul nu 
s-a încheiat. Cifrele publicate 
de LE MONDE indică pentru 
1968 un volum de 122 700 000 
tone iar pentru acest an se vor
bește de „marele record" : 
150 000 000 tone. Aproximativ 
50 de companii străine s-au an
gajat în bătălia petrolului. 38 
dintre ele sînt americane, con
trolled 90 la sută din producția

în 
cu

interiorul Li- 
decorul său

mică Americă 
biei. Tripoli, 
oriental, se află în apropiere. 
Wheelus Field înseamnă un 
transplant de „americanism". 
100 000 000 dolari au fost 
cheltuiți pentru amenajări. Rui
nele unei construcții sportive au 
devenit o bază aeriană plasată 
la intersecția unor drumuri 
strategice de primă importan
ță : Africa și Orientul Apropiat. 
2 000 ha au intrat în posesia 
militarilor veniți de departe. 
Strategii Pentagonului au consi
derat baza drept esențială pen
tru proiectele lor mediteranie- 
ne. JEUNE AFRIQUE afirma 
chiar că „Wheelus ocupă pri
mul loc printre cele 948 baze și 
centre americane repartizate în 
48 de țări". Șase mii de ameri
cani trăiau aici cu familiile lor. 
Nimic nu amintea despre Libia : 
chiar puterea judiciară era 
exercitată de autoritățile ame
ricane. Mișcările de avioane și 
de persoane nu se supuneau 
controlului libian. Oficialitățile 
locale puteau pătrunde doar la

• LA MOSCOVA a fost sem
nat protocolul privind schimbu
rile de mărfuri pe anul 
1970 între Ministerul Co
merțului Interior al Republi
cii Socialiste România și Minis
terul Comerțului al Uniunii So
vietice.

Protocolul, semnat de Nicolae 
Bozdog, ministrul comerțului in
terior al României, și Alexandr 
Struev, ministrul comerțului al 
Uniunii Sovietice, prevede dez
voltarea pe mai departe a schim
bului de mărfuri între cele două 
ministere.

• REPREZENTANȚII perma- 
nenți la O.N.U. ai U.R.S.S., 
S.U.A., Marii Britanii și Fran
ței s-au întîlnit joi pentru a 
examina situația din Orientul 
Apropiat. Aceasta a fost cea 
de-a 20-a ședință cvadripartită 
consacrată examinării probleme
lor Orientului Apropiat, de la 
3 aprilie a.c., data inițierii aces
tor convorbiri. Următoarea reu
niune a fost fixată pentru săp- 
tămîna viitoare.

ssn -t
AMBASADORUL extraordi

nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în 
Kuweit, Ștefan Cleja, a prezen
tat scrisorile de acreditare Al
teței Sale șeicul Sabah As Sa
lem As Săbah, emirul Kuwei
tului.

După ceremonia oficială, în
tre emirul Kuweitului și 
sadorul român a avut 
convorbire cordială.

• „FIAT-128" a fost desemnat 
automobilul anului 1969. Aceasta 
este concluzia unui juriu inter
național format din 44 de ziariști 
de specialitate din 13 țări occi
dentale. care a fost însărcinat 
să aleagă cel mai convenabil tip 
de automobil din punct de ve-

amba- 
loc o

• IN CINSTEA ZILEI 
Decembrie la Tokio a avut 
o seară dedicată României, or
ganizată de asociația de 
nie Japonia-România.

Ambasadorul român 
kio, Iosif Gheorghiu, a 
participanților despre realiză
rile obținute de poporul romJi 
de la proclamarea republicii 
și pînă în prezent. Participanți
lor le-au fost prezentate filme 
documentare despre țara noas
tră. Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

de 30 
loc

priete-

la rV>- 
vorbit

Armata indoneziana a dejucat 
un complot al unor ofițeri su
periori care doreau să-1 readucă 
pe fostul președinte Sukamo, an 
anunțat vineri surse ale armatei 
indoneziene citate de agenția 
Reuter. Toți participanții la com
plotul îndreptat împotriva actua
lului regim au fost arestați.

Generalul Maraden Pangga-

beau, președintele Comitetului 
mixt de stat, major, însărcinat cu 
restabilirea ordinii publice și a 
securității, a declarat ziariștilor 
că nu poate dezvălui numele per
soanelor arestate, Agenția Reuter 
anunță că generalul Panggabean 
și adjunctul său au avut joi o 
reuniune cu ofițerii superiori 
ai armatei indoneziene.

dere al concepției tehnice. în
fățișării și prețului.

• TINĂRA violonistă 
nă Silvia Marcovici, și-a 
cheiat turneul în Olanda 
cadrul căruia a prezentat 
concerte la Haga, Utrecht și 
alte orașe. Publicul și 
landeză au adus elogii 
tei române.

Silvia Marcovici

Pentru unitatea
româ- 

în- 
in 
15 
în 
o-presa 

interpre-

urmează 
să-și continue turneul în 
lia și R.F. a Germaniei.

Ita-

EXPOZIȚIE ROMANEASCA1 LA MOSCOVA

în cadrul schimburilor dintre Uniunile artiștilor plastici din 
România și Uniunea Sovietică la „Casa artiștilor plastici" din 
Moscova s-a deschis o expoziție de artă plastică contemporană 
românească, cu- prilejul împlinirii a 22 de ani de la procla
marea republicii.

La vernisaj au rostit scurte cuvîntări Poliitarp Isebedev, om 
de artă emerit al R.S.F.S.R., secretar al Uniunii artiștilor 
plastici din U.R.S.S., directorul galeriilor de artă „Tretiakov" 
din Moscova, pictorul Mihail Eadur, artist al poporului al 
R.S.F.S.R., redactorul șef al revistei „Dekorativnoe Iskusstvo", 
Vitali Goreaev. pictor emerit al R.S.F.S.R., laureat al premiu
lui de stat, și Salam Zade, pictor emerit al R.S.S. Azerbaidjene. 
Vorbitorii au subliniat caracterul popular și înalta ținută ar
tistică a picturii românești, pătrunsă de sentimente patriotice, 
precum și importanța schimburilor culturale pentru mai buna 
cunoaștere reciprocă a celor două popoare. Ei au transmis tot
odată artiștilor plastici și întregului popor român felicitări cu 
prilejul apropiatei sărbătoriri a Zilei Republicii.

stîngii în Franța
PARIS 19 — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, tran
smite: O delegație a P.C. Fran
cez. condusă de Georges Mar- 
chais, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.F. și secre
tar al C.C. s-a întîlnit în mai 
multe rînduri în cursul lunilor 
noiembrie și decembrie a.c., cu 
o delegație a partidului socia
list francez condusă de Claude 
Fuzier. secretar al partidului 
în vederea pregătirii dialogului 
de fond între cele două partide.

Tntr-o declarație comună dată 
publicității se precizează că cele 
două partide au constatat în 
cursul convorbirilor avute pînă 
acum că numai unitatea stîngii 
poate oferi opiniei publice fran
ceze perspectiva unui guvern 
reprezentativ al aspirațiilor 
populare și care să parcurgă 
etapa necesară spre construirea 
unei societăți socialiste.

Declarația menționează că 
cele două partide au hotărît să 
înceapă convorbiri asupra con
dițiilor fundamentale ale unui 
acord politic.
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Guvernul britanic a publi

cat zilele acestea o „Carte 
albă" asupra politicii sale 
privind prețurile și veniturile 
pe anul 1970. In ultimul timp 
astfel de „cărți albe" au de
venit subiectul controverse
lor obișnuite între guvern și 
sindicate, cea mai recentă 
dintre ele declanșînd o ade
vărată dispută în Marea Bri
tanic. Ca și cu alte prilejuri 
documentul respectiv a fost 
prezentat de Barbara Castle, 
ministrul forței de muncă și 
al productivității. începutul 
discursului său era redactat 
în termeni destul de roz, 
fiind presărat cu cifre care 
încercau să ilustreze evolu
ția veniturilor apropiată d» 
cea a prețurilor. Insă inten
țiile enunțate pe parcursul 
discursului apăreau majorită
ții salariaților britanici în 
nuanțe mult mai sumbre. In 
esență, din primăvara anului 
1970 posibilitatea de sporire 
a salariilor va fi limitată Ia 
maximum 4,5 la sută, par, 
se observă la Londra, Znici 
măcar aceste promisiuni nu 
sînt susținute de exercitarea 
•mor sancțiuni de către Mi
nisterul forței de muncă și 
productivității împotriva a- 
celora care se fac responsa
bili de încălcarea dispozițiu- 
nilor legale. Se proiectează 
crearea în ianuarie a Comi
siei industriilor și forței de 
muncă cu scopul patronării- 
negocierilor dintre sindical' . 
Șî patroni, vizînd și institt-~

4
ii

rea unui control direct ns'lth 
pra declanșării grevelor1/ 
T.U.C. (Congresul sindicatelor 
britanice), puternicul supor
ter electoral și material aț 
partidului laburist, și-a rn<i*  
nifestat opoziția sa totală, fa

de limitarea creș-
salariilor, față de 
_ proiect de lege

îngustează drepturile

* 5 
terii 
acest 
care 
muncitorilor de a negocia cu 
patronatul în momentul în
cheierii contractelor colec
tive de muncă. „Cartea albă" 
conține prevederi de natură 
să împiedice sindicatele să 
obțină satisfacerea revendi
cărilor lor. Firește, în tabăra 
cealaltă, a patronilor, se ex
primă o anumită satisfacție. 
(TIMES).

Guvernul a mai trecut prin 
Camera Comunelor și un alt 
proiect care îl va împuter
nici să blocheze salariile pe 
o perioadă de 4 luni dacă va 
considera această măsură 
„vitală pentru starea econo
miei". Nemulțumirile pro
funde generate de hotărîrile 
cabinetului Wilson au susci
tat discuții aprinse chiar în
tre deputății laburiști 
care văd amenințate pozițiile 
partidului lor în perspectiva 
alegerilor parlamentare de 
anul viitor în cazul în care 
opoziția sindicatelor îsi men
ține amploarea. Miercuri, 
în Camera Comunelor, Bar
bara Castle și Harold Wilson 
au încercat să domolească 
spiritele, ministrul forței de 
muncă și al productivității 
referindu-se din nou la e- 
fecțele „satisfăcătoare" ale 
legii din 1966, ccrînd în con
secință reînnoirea ei pentru 
cel puțin un an. întrucît în 
Camera Comunelor se votea
ză, individual, indiferent de 
partidul căruia deputății ii 
aparțin, unii laburiști au vo
tat împotrivă sau s-au abți
nut niicșorînd astfel majori
tatea parlamentară de 67 de *ț  
-*-■  ’ -

laburiști

voturi de care dispunea par
tidul laburist. Pentru reînnoi
rea legii din 1966, de bloca
re a salariilor și prețurilor, 
au votat 289 deputați iar 261 
s-au declarat împotrivă. Di
ferența fragilă de 28 de vo
turi este apropiată de pro
nosticurile observatorilor po
litici din ajunul votului din 
Camera Comunelor. O atitu
dine fermă au avut membrii 
aripei de stînga laburiste 
care s-au abținut de Ia vot 
exprimînd astfel dezaproba
rea lor față de politica in
ternă a guvernului. Se pare, 
însă, că avertismentul pre
mierului Wilson în legătură 
cu eventuale alegeri antici
pate în cazul în care guver
nul va fi pus în minoritate a 
avut efectul scontat.
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