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ANCHETA NOASTRĂ

PENTRU OMUL HARNIC
Șl ZONA DE DEAL 
ASCUNDE
COMORI

Rezultatele obținute de agri
cultura cooperatistă a județului 
Mehedinți sînt, fără îndoială, net 
'■’erioare anilor anteriori. Refe- 

rîîidu-se la acest lucru tovarășul 
inginer Marian Puf an, președin
tele Uniunii județene a coopera
tivelor agricole sublinia faptul că 
mediile recoltelor realizate la 
unitatea de suprafață au fost a- 
nul acesta duble comparativ cu 
1938 și cu circa 50 la sută su
perioare anului 1962.
însă, pentru că în timp ce în ca
drul unităților agricole din sud 
recoltele actuale echivalează cu 
trei (la grîu și porumb) și patru 
producții (la sfecla de zahăr, le
gume, struguri) ale anului 1938, 
în zona de deal — unde există 
cam o treime din cooperativele 
agricole din județ — nivelul re-

Mediile,

coltelor obținute de multa dintre 
ele este departe de a fi satisfăcă
tor.

Factorii ce au determinat o 
asemenea stare de lucruri sînt 
multipli, în linii mari redu- 
cîndu-se la: nesatisfacerea rela
ției : condiții de climă fi sol — 
sectoare de producție create ți 
dezvoltate; posibilități încă re
duse pentru mecanizarea lucrări
lor ; greutăți în ceea ce privește 
valorificarea produselor agricole 
specifice zonei (îndeosebi a fruc
telor și laptelui); insuficiența 
forței de muncă; scoaterea din 
circuitul agricol a mii de hectare 
aflate într-un stadiu avansat de 
eroziune; dirijarea fondurilor 
proprii ți a creditelor primite de 
la stat către sectoarele de pro-

REZULTATELE

CĂTRE
Comitetul Central 

al Partidului Comunist Român 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Secretar general

ducție improprii zonei, sau a că
ror dezvoltare nu se poate realiza 
din cauza necorelării cu ceilalți 
factori de producție determinați. 
La Șimian, spre exemplu, s-a 
investit mai bine de o jumătate 
de milion de lei într-o seră care 
de opt ani n-a produs nici măcar 
un kilogram de legume; la coo
perativa agricolă din Crăguieștia 
fost ridicată o hală de păsări cu 
o capacitate de cîteva mii de 
capete în timp ce efectivul me-

gh. fecioru

(Continuare in pag. a 111-a)

al Partidului Comunist

La 26 decembrie 1969, preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Nguyen Dang Hanh, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Re
publicii Democrate Vietnam în 
Republica Socialistă România.

Cu această ocazie, președinte
le Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. și ambasadorul Ngu
yen Dang Hanh, au rostit scur
te cuvîntări.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială, tovărășească cu ambasa
dorul Nguyen Dang Hanh.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la con
vorbire au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Ambasadorul Republicii Desp
erate Vietnam a fost însoțit de 
membri ai ambasadei.

DIN ACEST AN CERTIFICĂ:

/i 1970 INSTALAIIILE NOI

„Cooperativele agricole 
din zona de deal ocupă un 
loc aparte în preocupările 
comitetului județean U.T.C. 
Ne-am propus ca în 1970, 
să îndrumăm’ spre sectoa
rele cheie ale coopera
tivelor din zona de deal opt 
sute de tineri : prin măsuri 
adecvate să determinăm par
ticiparea permanentă a ti
nerilor la muncă, astfel ca 
numărul zilelor 
fiecare utecist să 
că cu cel puțin 
media prevăzută în 
de producție ; să tr: 
de hectare terenuri în pantă 
și să plantăm o sută de mii 
de pomi fructiferi, să apli
căm lucrări de întreținere 
pe zece mii de hectare ■ pă
șuni și finețe, să fertilizăm 
cu gunoi de grajd și îngră
șăminte chimice, treizeci de 
mii de hectare. Este un an
gajament prin care noi ve
nim în sprijinul măsurilor 
adoptate de 
țean de 
dezvoltarea 
operatiste, 
în fapte 
hotărîri adoptate 
tre Plenara 
U.N.C.A.P." (MARIUS 
JOCARU . ' 
Comitetului județean Mehe
dinți al U.T.C.)

lucrate de 
depășeas- 

50 la sută 
" i planul 
trasăm 320

comitetul jude- 
partid pentru 
agriculturii co- 
a traducerii 

a recentei 
de că- 

Consiliului 
CO- 

prim-secretar al

Președintele 
al Republicii

Român,
Consiliului de Stat 

Socialiste România
Angajați cu întreaga lor energie creatoare și capacitate de 

muncă în istorica operă de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, oamenii muncii din Capitală raportează, cu 
deplină satisfacție, conducerii partidului și statului, Dumnea
voastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, realizarea, cu 
cinci zile înainte de termen, a sarcinilor de plan pe acest an. 

întrecerea socialistă inițiată între organizațiile de partid jude
țene în cinstea mărețelor evenimente ale acestui an — Con
gresul al X-lea al Partidului Comunist Român și a 25-a aniver
sare a eliberării patriei — a generat în cadrul fiecărui colectiv, 
în fabrici și uzine, în institutele de proiectări șl cercetări, pe 
șantiere, o puternică emulație în muncă în vederea înfăptuirii 
programului de dezvoltare a economiei naționale, îmbogățirii 
cu noi și însemnate valori materiale a avuției poporului nostru.

Ca rezultat al înaltei responsabilități în muncă, al preocupării 
susținute pentru valorificarea superioară _a potențialului. tehnic 
și uman, pentru angajarea tot mai deplină, a rezervelor interne 
în circuitul productiv, prevederile planului au fost depășite 
lună de lună, trimestru de trimestru. Pe această linie de con
tinuu și rodnic efort, ziua de 26 decembrie marchează îndepli
nirea planului anual, fapt ce deschide perspectiva realizam 
unui volum suplimentar de producție de pește 500 milioane lei

Față de prevederile planului, bilanțul ce ni-I prilejuiește acest 
sfîrsit de an consemnează de pe acum importante depășiri: 
2 138 tone la laminate finii e, 2195 tone la țevi din oțel, 1554 
pompe centrifugale, 4 436 băi emailate din fontă, 26 000 anvelope, 
137 000 perechi încălțăminte, 255 000 mp. țesături, tip matase, 
confecții textile în valoare de 87 milioane lei ș.a. Pina la o0 sep- 
tembrie s-au economisit 6 640 tone metal, cu 2 640 tone mai mult 
decît angajamentul anual, au fost modernizate peste prevederile 
planului aproape 200 produse fabricate de industria construe- 
toare de mașini. Pînă în prezent au fost puse m funcțiune ina- 
inte de termenele planificate 18 capacități de producție.

în decursul a trei trimestre, institutele de proiectări au redus 
valoarea lucrărilor de construcții-montaj în faza de proiectare 
cu 974 milioane lei, față de angajamentul anual de 965 milioane 
lei ; aprovizionările din import au fost diminuate cu 134 mi
lioane lei valută : a fost scurtată durata de întocmire a docu
mentațiilor cu 193 mii zile. în aceeași perioadă, institutele de 
cercetări au realizat economii de 97 milioane lei valută prin 
reducerea importurilor de aparate, instalații, materii prime și 
materiale ; au economisit 645 mii ore de cercetare și proiectare.

Angajamentul Consiliului popular al municipiului. București a 
fost depășit, contribuția maselor de cetățeni la acțiunile gospo
dărești materializîndu-se în 419 milioane Iei economii, față de 
angajamentul anual de 350 milioane Iei.

însuflețiți de întreaga politică internă și internațională a
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Telegrame asemănătoare au mai trimis: COMITETUL JU

DEȚEAN SIBIU AL P.C.R., ORGANIZAȚIA P.C.R. DIN 
SECTORUL 2, MUNICIPIUL BUCUREȘTI, COMITETUL 
JUDEȚEAN ILFOV AL P.C.R.

W PRODUCE LA NIVELUL
SARCINILOR DE PLAN

... Era la începutul acestui an. 
Iarna, zăpada, viscolul, nu îm
piedicau însă ritmul alert de lu
cru pe șantierul construcției in
stalații de majorare a producției 
de xileni și a celei de izomeriza- 
re din cadrul Rafinăriei Brazi. 
Graficele înregistrau cu regula
ritate depășirea zilnică a stadii
lor valorice și fizice conturînd 
fără echivoc posibilitatea intră
rii lor în funcțiune cu mult îna
inte de termenele stabilite. Așa

stînd lucrurile în discuțiile pur
tate la conducerea întreprinderii 
apărea tot mai frecvent proble
ma formării unui nucleu de teh
nicieni pentru noile obiective, 
nucleu care să pregătească din 
vreme cadrele de operatori, ta- 
bloniști, electricieni și în celelal
te meserii pe care instalațiile le 
pretindeau pentru buna lor 
funcționare. Cum să se procede
ze ? Vor fi găsiți oamenii care 
să-și părăsească postul dintr-un

TINERETUL și CULTURA

schimb, din biroul cu al cărui 
specific sînt familiarizați, pentru 
a se duce să lucreze direct în 
producție și în trei schimburi ? 
S-a propus să se apeleze la spri
jinul organizației U.T.C. Argu
mentul ? Și cu alte prilejuri ti
nerii au răspuns cu responsabi
litate chemărilor Comitetului de 
direcție în momente dificile. 
... Fără a sta pe gînduri, fără 
a face calcule de ordin strict 
material — maistrul Nicolae An
drei, inginerii Paul Mănescu, 
Năstase Constantin, Ion Crean-

GH. GHIDRIGAN

DEDUCȚII
Cîteva zile m-am aflat, seara, în mijlocul unui entuziasm atît 

de puternic, că mă întreb de ce nu mișcă mori de vînt ? Fiindcă 
e clar că s-a consumat energie, și-atunci ? Apa-n cădere face 
lumină, lumina pune-n mișcare uzine, tot iese pînă Ia urmă 
măcar un cui. Entuziasmul la ce folosește, ce produce concret ?

Aștept marile descoperiri epocale cînd sentimentele vor de
veni energii măsurabile și le vom putea folosi ca pe curentul 
electric. La ce bun, de nu, atîta amar de iubire, de ură, și de 
entuziasm ? Cînd prima lampă de noapte se va aprinde cu un 
„te iubesc", un om va însemna un program de utilitate. Pentru 
că iată, cîteva seri la rînd m-am aflat în mijlocul unei stări 
colective sentimentale atît de puternice că nu pot să nu mă 
întreb la ce bun? Ei, da, pentru ce? . , .

E foarte sigur că muzica ușoară ține de muzica, în general, 
indiferent că este, sau nu, așa cum se spune, compartimentul 
cel mai facil. Dar muzica e între arte la mare cinste și cinste 
e în împărăția ei pînă la margini, și-n felul acesta, vrem sau 
nu vrem, muzica ușoară tot artă e ; de arte ține, în once caz. 
Nici nu mi-aș închipui altfel marea ei forță mobilizatoare, 
marea ei putere de influențare, dacă nu tocmai, pe _baza impre
siilor estetice, a capacității de emoționare sensibilă. Că a fost 
cadrilul, foxtrotul sau tangoul, că este rokul sau șeikul, epo
cile și-au plătit tributul egal, în toate acele suspine „pe tim
puri", dansul la modă joacă un rol egal. Și dacă nu de impresie 
profundă ar fi vorba, de un fel concret de emoție cu pierdere 
de energii, cum ar intra muzica ușoară atît de pregnant în bio
grafia de epocă ?

de SÂNZIANA POP
(Continuare în pag. a V-a)
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de ION BAIEȘU

< Dialoguri în muzeul imaginar
de ION HOBANA

la Încheierea festivalului
NAȚIONAL AL TEATRELOR 

' DRAMATICE (III)

Festivalul a prilejuit, prin cî- 
teva din spectacolele sale funda
mentale, confirmarea unui adevăr 
care plutea oarecum în aer: a- 
cela că centrul de greutate al 
teatrului românesc s-a mutat, în 
bună măsură, pe umerii genera
ției tinere de actori. Generație 
tînără nu înseamnă în acest caz, 
desigur, ultimele 2—3 promoții 
ale Institutului. Termenul vrea 
să spună doar că există un pro
ces vizibil și normal de continui
tate și că ștafeta teatrului realist, 
îmbogățită cu elementele noi ce 
decurg din sensibilitatea con
temporană, a fost preluată de un 
grup masiv de slujitori ai Thaliei 
formați și afirmați în ultimii — 
să zicem — 15 ani. Tînăr este 
în acest sens și Tudor Gheorghe, 
excepționalul interpret craiovean 
al recitalului Menestrel la curțile 
dorului, dar și Teofil Vîlcu, ma
turul și sobrul protagonist ieșean 
din Săgetătorul.

Evident, putem regreta absența 
din spectacolele festivalului a

nora dintre maeștrii străluciți aî 
scenei românești. După cum pu
tem regreta neparticiparea unor 
actori de frunte ai generației 
„mijlocii", ca George Constantin, 
Toma Caragiu, Mihai Pălădescu 
sau Ștefan Bănică, ori chiar a u- 
nor tineri ca Virgil Ogășanu, Gh. 
Dinică sau Ștefan Iordache. Dar 
asemenea regrete nu au o bază 
reală, căci nici un festival din 
lume nu poate cuprinde, din pri
cina caracterului său selectiv, to. 
talitatea unei mișcări teatrale. 
Numai în privința maeștrilor se 
cuvine să amintim încă o dată, 
și cu acest prilej, că scena pe 
care au slujit-o cu strălucire, vre
me de decenii, se arată cam in
grată cu dorința lor mereu proas
pătă de a juca. Sîntem bogați în 
talente, desigur, dar nu chiar atît 
de bogați îneît să ne îngăduim 
să fim risipitori cu George 
Calboreanu și cu Aura Buzescu, 
cu Ion Finteșteanu și cu Grigore 
Vasiliu-Birlic, cu Marcel Anghe- 
lescu și cu Ștefan Ciubotărașu, 
cu Emil Botta și cu Toma Dimi- 
triu. Cu atît mai mult cu cit 
unele dintre ele mai bune spec
tacole ale festivalului ne-au de
monstrat, bunăoară prin Al. Giu- 
garu sau prin Natașa Alexandra, 
că există încă o mare generație 
de actori care nu știe să îmbă- 
trînească...

SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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RADOX
Galați, Combinatul siderurgic, vedere generală de pe platforma furnalelor
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RUȘINE SĂ MUNCEȘrîT^

AVATARURILE PARAZITISMULUI
„Munca e o lege. Cine n-o primește, socotind-o plictiseală, o 

îndură mai tirziu ca pe-o povară. Nu vrei să-i fii prieten, ai 
să-i fii sclav".

O fi avut dreptate Victor Hugo? Rămin valabile concluziile 
Ia care a ajuns acum mai bine de un secol?

La noi, angajarea hotărită a marii majorități a populației, 
aportul efectiv la destinele societății, îl confirmă cu prisosință 
pe scriitorul francez. Mai intilnim însă, din păcate, destui tineri 
care se tirăsc prin viață fără s-o onoreze cu participare efectivă.

Infirmă această minoritate parazitară concluziile citate în 
capul materialului ? Se poate, oare, vorbi de caracterul legic al 
activității umane ? Nu se poate, cu alte cuvinte, trăi fără muncă?

„MUNCA E O LEGE"

Mai exact, o confirmare a e- 
xistenței fiecăruia dintre noi. 
Parafrazînd un binecunoscut 
dicton, muncesc — deci exist.

Cum arată o zi din viața unui 
„liber-profesionist“ ? Iat-o re
produsă generos de el însuși. 
(Interlocutorul nostru are 21 de 
ani, locuiește în cartierul Balta 
Albă împreună cu-.părinții, o so-

ră și un frate. Se numește Nicu 
Tican). „Mă scol pe la 10—10,30. 
Mă spăl, mă îmbrac, mănînc 
ceva..." Stop ! De unde mănîn- 
că ? Din suma de 4120 de lei, 
care reprezintă salariile mem
brilor „productivi" ai familiei. 
Patru persoane îi asigură con
sistența micului dejun, a prînzu- 
lui și a cinei.

„Pe urmă plec în oraș. Intru 
la vreun film sau la o cafea". 
Să ne oprim din nou. Banii de 
buzunar vin de la mama, care 
înțelege că „la 21 de ani un 
băiat are anumite necesități". 
Ca urmare, nu pregetă să-i a- 
vanseze zilnic 25—30 lei. N. T. 
beneficiază astfel de un venit 
lunar egal aproape cu salariul 
de 850 lei pe care-1 primește 
fratele său, muncitor Ia I.T.B.

„Mă întorc pe la prînz, mănînc, 
(tot pe banii altora — n.n.) mă 
culc vreo două ore și pe urmă 
plec în oraș“.

Urmează iar film sau circiu
mă, invitat de vreun prieten „cu 
salariu" și gata I

înseamnă aceasta, că se poate 
trăi fără muncă ? Nicidecum ! 
Se poate trăi, beneficiind fără 
rușine de truda altora ! Dar da
că generoasa sursă materială, 
pe care o reprezintă, familia, ar 
seca ? Abstinentul de la efort 
n-ar fi obligat să se apuce de 
treabă ? Poate că cei 1 000 lei 
în medie, la care s-ar cifra a- 
portul lui lunar la trebuințele 
familiei n-ar reprezenta mare 
lucru. Dar ar fi, totuși, un răs
puns la investițiile materiale și 
morale ale statului, de care a be-

neficiat terminînd liceul și ar 
rambursa parțial cheltuielile fa
miliei din anii pe care i-a petre
cut fără slujbă.

„NU VREI SA-J FII PRIETEN, 
Al SA-I FII SCLAV"

Adică mai devreme sau mai 
tîrziu fiecare devine obligat să 
muncească. Stimulul material 
exterior poate dispare, întrerupt 
conștient de cei care 
seama că munca lor a 
sursă de alimentare a 
mului.

„Sclavia" muncii 
pentru cel obișnuit să-și consu-

SOFIA SCORȚARU

și-au dat 
devenit o 
parazitis-
înseamnă

(Continuare în pag. a V-a)

Două recente fapte diverse, 
înserate la aceeași rubrică a 
aceluiași cotidian, relatau des
pre două crime și despre pe
depsele la care au fost supuși 
autorii lor.

La București, un soț „în 
stare de ebrietate" îți omora 
soția însărcinată, în prezența 
fiicei de doi ani. La Iași, un 
șofer, și el „în stare de ebrie
tate", accidenta mortal, la 
miezul nopții, pe un necunos
cut, și părăsea apoi locul 
crimei. In primul caz: pe
deapsa capitală; în al doilea 
caz: șase ani de închisoare 
corecțională și ridicarea drep
tului de conducere a unui 
autovehicul.

Două crime, două pedepse... 
A le cumpăni reciproc este 
contrar nu numai procedurii 
de drept, dar și procedurii 
justiției nescrise. Ca fenome
ne sociale, faptele și amenda
rea lor mi se par însă a da 
prilejul unei utile comparații.

Atrocea crimă din strada 
Visarion, care făcea să dispa
ră două ființe și însemna pen
tru o viață întreagă pe o a 
treia, este — în afara orică
rui comentariu — inumană, 
iar autorul ei nu merita nici 
un alt deznodămînt. Dar in-

(Continuare în pag. a TV-a)

ROMULUS RUSAN J



Avancronica; T. V VANCRONICA;.â....................
• Irina Petrescu, acad. prof. 

Grigore Moisii și studenta I- 
leana Chivu sînt prezenți în e- 
misiunea Realitatea ilustrata ce 
are în cuprins : Recital la Teatrul 
„Olympia“ — Mireille Mathieu ; 
Walt Disney și parcul construit 
de el cu animalele și eroii filme
lor sale — Disneyland ; Savantul 
de origină română Henry Coan- 
dă — inedit, „Despre improviza
ție0 — cu coregraful francez 
Maurice Bejart și o’cursă auto
mobilistică în Finlanda (28. XII, 
16,00 pr. 1).

• Un spectacol de varietăți cu 
public, transmis din Sala Pala
tului, în care veți viziona numai 
prima parte, cealaltă va fi difuza
tă în ziua de 1 ianuarie 1970 la 
orele 20,40 pe pr. 1. Prezenta
toarea Rodica Tapalagă vă anun
ța pe : Jean Paul Carra (Franța), 
Radoșka Sverko (Iugoslavia), 
Doina Badea, Anca Agemolu. A- 
urelian Andreescu soliști de mu
zică ușoară, Ștefan Bănică, To
ma Caragiu, Octavian Cotescu, 
Dem. Radulescu șl..: numele ce
lorlalți interpteți ar putea conti
nua (28. XII, 20,00 pr. 1).

Revelion TV

Unsprezece realizatori și un 
regizor coordonator ău lucrat la

programul pentru revelion. Ce 
vom vedea ? Multe surprize și 
după părerea realizatorilor un 
program mult mai bun ca cel de 
anul trecut: Cabana Melodiilor 
un film muzical cu concurenți ro
mâni și străini prezenți la „Cer
bul de aur" ediția a Il-a, Un 
dans pe adresa dv-, cunoscute 
melodii de muzică ușoară, dansa
te de soliști ai operei, 7 minute 
cu Fred Astaire, întîlnire cu ac
torul de variețe american ; De 
(a lume adunate, Meniu muzi
cal și Miniaturi sub cupolă filme 
muzicale și umoristice de Andrei 
Brădeanu. Refrene ’69 melodii 
cu Luminița Dobrescu, Ileana 
Popovici și Aurelian Andreescu : 
Bucuroși de oaspeți urări de 
Anul Nou și cîntece interpretate 
de Tereza Kesovia, Udo Jurgens, 
Mie Nakao și celelalte vedete 
participante la „Cerbul de aur". 
Un nou show „Profil pe 625 de 
linii" intitulat „Antefrig" în re
gia lui Alex. Bocăneț ce cuprin
de : Dansul pe schiuri unde nu-i 
nici o diferență dintre panta de 
la Poiană și Studioul nr. 1 ; 
Conserve de fulgi de zăpadă în 
suc muzical cu Anda Călugărea- 
nu și Florian Pitiș ; Te-așteaptă 
un om ; cîntă ca Amstrong, — 
Florian Pitiș și Melodii Letrasset 
alfabet muzical feminin cu Dan

Tufaru și 12 balerine. Nu vor 
lipsi nici scenele umoristice, nici 
cîntecele de petrecere, jocuri și 
cîntece populare românești ca și 
obiceiurile și tradițiile românești 
de Anul Nou (31. XII, 22,00 — 
5—1 I. 1970. pr. 1 și 2).

Ultima săptămînă a anului în 
curs și prima a anului care vine 
programează în premieră trei fil
me de următorul gen : o ecraniza
re, o dramă și o comedie. Deci:

AVANCRONICA- MUZICĂ

ION PASAT

Cadru din filmul sovietic „La război, ca la război

ecranizarea — celebra parte din 
biblioteca de aur a literaturii pen
tru și despre adolescenți „Băieții 
din strada Pal" de Ferenk Mol- 
nar, în regia unuia din cei mai 
reputați cineaști maghiari, Zoltan 
Fabri. Filmul care a fost distins 
cu „Medalia de argint la Festiva
lul de la Moscova 1969“ (compe
tiția filmelor pentru copii și tine
ret) este o coproducție ungaro-a- 
mericană.

„La război, ca la război" film 
sovietic produs de studiourile 
Lenfilm (a rulat nu demult în ca
drul Zilelor culturii sovietice) este 
o dramatică evocare a zilelor 
războiului și a oamenilor care, în 
ciuda tuturor vicisitudinilor, nu-și 
refuză bucuria de a trăi.

Comedia săptămînii, producția 
Defa Berlin, este o comedie mu
zicală cu partitura semnată de 
celebrul compozitor de muzică 
ușoară Gerd Natschinski, titlul ei 
fiind „foarte" publicitar „Iubirea 
strict oprită". In desfășurarea fil
mului tribulațiile unor parașutiste 
sportive oprite... să iubească de 
către un antrenor obtuz.

OPERA „APUS
SOARE"

Pentru o săptămînă în care 
afișul simfonic și cameral nu 
ne oferă nimic ‘ deosebit vă 
propunem să acordați mai mul
tă atenție programului Operei 
Române.

Din suita spectacolelor a- 
cestei săptămîni interesantă 
este desigur întîlnirea cu tea
trul liric bucureștean. marți 
seara, la opera -compozitoarei 
Mansi Barberis — „Apus de 
soare". Pornind de la Trilogia 
Iui Delavranceai Mansi Barbe
ris făurește „operă care 
continuă suita tie “evocări isto
rice pe care multi dintre crea
torii noștri de la Gh. Stephă- 
nescu și Al. Zirra Ia Paul 
Constantinescu și Gh. Dumi-

trescu țe-au închinat teatrului 
liric .

Cu un adine simț al teatru, 
lui, cu o remarcabilă capacita
te de sugestivitate muzicală 
Mansi Barberis făurește o 
partitură de vibrație care ne 
reconstituie unul dintre cele 
mai interesante momente din 
istoria Moldovei Iui Ștefan cel 
Mare. Printre artiștii care își 
vor da concursul la spectaco
lul de marți seara îi amintim 
pe Octav Enigărescu, Cornel 
Rusu, Valentin Loghin, Mihai 
Panghe, Gh. Iliescu, Dionisie 
Konya. M. Angelescu, Iulia 
Buciuceanu, N. Rafael.

I. S.

„CLUBUL
CIRCULAȚIEI"

Recent în municipiul Con
stanța a fost constituit „Clu
bul circulației**. Creat din ini
țiativa Comitetului Județean 
U.T.C., în colaborare cu în
treprinderea de transporturi 
auto, Inspectoratul județean 
al miliției, clubul își propune 
drept scop perfecționarea cu
noștințelor profesionale ale 
tinerilor șoferi. întărirea pe 
această bază a securității dru
murilor publice și mărirea 
continuă a vitezei de trans
port. Prima întîlnire a mem
brilor săi — specialiști în do
meniul transporturilor 
conducători de 
și elevi ai școlii 
profesioniști —
Casa de cultură 
ddn municipiu a 
interesant și util 
pinii asupra particularităților 
conducerii pe timp nefavora
bil și noaptea.

..____ auto,
autovehlcole 

de șoferi 
desfășurat la 
a tineretului 
prilejuit un 
schimb de o-

Programul de funcționare 
ajj^aităților C. E. C.

în perioada 1—4 ianuarie 1970

CE VOM CITI
SĂPTĂMÎNĂ

VIITOARE
• S. G. COLETTE: „Hoina

ra", „Duo". Colecția Meridiane. 
Traducere Ovid Constantinescu. 
Prefața : Irina Eliade. Scriitoarea 
Sidonia-Gabriela Colette (1873— 
1954) ocupă un loc aparte în lite
ratura franceză de la începutul 
secolului XX. Tema preferată a 
romancierei rămîne nețărmurita 
sa dragoste pentru natură .și. pen
tru viețuitoarele mărunte care o 
populează. Evident, ea sondează 
și universul uman. „Hoinara" re
prezintă o pledoarie pentru eman
ciparea femeii, iar „Duo" desco
peră cu finețe sentimentele și re
lațiile intime dintre oameni.

ridiane". Traducere și prefață: 
Radu Nichita. Saki (1870—1916) 
— pe adevăratul său nume Hec
tor Hungh Munro — este un cu
noscut umorist englez de la înce
putul secolului nostru. Creația sa 
cuprinde, in cea mai mare parte, 
schițe satirice, renumite prin con
cizia și incisivitatea lor. Saki bi
ciuiește îndeosebi moravurile 
marii burghezii și aristocrații con
temporane lui. Volumul pe care-l 
prezentăm cuprinde o culegere 
din cele mai reușite schițe ale 
sale.

• PETRE GÎȘTESCU : „Lacu
rile pe glob", Ed. științifica. Cea 
mai mare parte a lucrării este re- 
zgrpată prezentării lacurilor pe 
zone geografice, de.criindu-se 
expedițiile întreprinse pentru des
coperirea unora dintre ele, mult 
timp necunoscute, elemente de 
etnografie, cultură și civilizație, 
importanță economică și turistică.

« ADRIAN MARINO : „Mo
dern, modernism și modernitate". 
E.L.U. Prin această lucrare A- 
drian Marino realizează un studiu 
critic de terminologie literară, ofe
rind cititorilor o analiză sistema
tică a unor noțiuni fundamentale 
pentru înțelegerea elementelor 
definitorii ale spiritului literar 
modern. Ocupîndu-se de preciza
rea termenilor de modern — mo
dernism — modernitate, autorul 
trece în revistă datele polemice 
iscate în jurul lor, subliniază am
biguitatea, falsa opoziție a noțiu
nilor de clasic și modern, arătînd 
că disputa are un evident cadru 
istoric, temporal.

• ULTIMELE 48 DE ORE ALE 
ANULUI LA PITEȘTI ...Noaptea 
se depărtează din calea sutelor 
de torțe care se agită sub cerul 
acestui sfirșit de decembrie. In 
piață, oamenii așteaptă, nerăb
dători, coborirea din Timp a 
Anului Nou. De undeva, o trom
petă, vestește începutul ceremo
niei. Bătrinul An 1969 străbate 
mulțimea ducind de mină pe mi
cul dar îndrăznețul și plin de 
speranțe Noul An 1970, în mij
locul unui alai de Feți-Frumoși 
și Ilene Cosînzene. în urma lor 
coboară Harap-Alb, Albă ca 
Zăpada, Scufița Roșie și alte 
personaje celebre din basme și 
povești...

Nu-i un început de poveste, ci 
o anticipație la serbarea popu
lară cu tema „Bun venit, 1970 1“ 
ce se va desfășura în seara zi
lei de 29 decembrie din iniția
tiva Comitetului Municipal 
U.T.C. Pitești în colaborare cu 
Comitetul județean de cultură 
și artă și Teatrul de stat din 
localitate.

Moș Gerilă și suita sa, deose
bit de înzestrați din punct de 
vedere tehnic, vor veni în nu 
mai puțin de 10 autoturisme 
„Dacia 1300“. înainte de înmî- 
narea ștafetei către Noul An, 
Anul 1969 va împărți copiilor 
daruri, în timp ce, în Piața Tea
trului „Al. Davila" vor răsuna 
colindele Plugușorului în cîte
va zeci de variante, după tradi
ții mai vechi și mai noi, la ca- 
re-și dau concursul, pe lingă 
sute de tineri artiști amatori, 
și actori ai teatrului.

Pînă seara tîrziu, fanfara și 
numeroase orchestre de muzică 
ușoară și populară vor asigura 
celor prezeiiți momente de ne
uitat.

A APĂRUT:
„LUPTA

DE CLASĂ"
Nr. 12/1969

SUMAR:
Petru Berar, Ion Mitran :

Creație ,și spirit militant în 
științele sociale.

Șt. Antoniu, D. Cristea : 
Activitatea de partid în in
dustrie și cercetarea sociolo
gică.

Florin Burtan : Productivi
tate — eficiență.

C. Iacobovici-Boldișor : As
pecte mai puțin cercetate în 
domeniul investițiilor.

Mircea Popovici : Econo
miile bănești ale populației 
și procesul reproducției.

Costin C. Kirițescu : In
flația : o trăsătură dominantă 
a economiei capitaliste con
temporane.

Ion Simion : Editarea ope
relor lui V. I. Lenin în Ro
mânia.

Faptul că această inițiativă se 
află la a doua sa ediție conferă 
siguranța (susținută și de opinia 
organizatorilor) transformării ei 
într-o tradiție valoroasă și in
teresantă.

MIRCEA CRISTEA

• REVELIONUL LA MUNTE. 
Interlocutorul nostru : Ion Scă- 
unaș, directorul adjunct al În
treprinderii balneoclimaterice 
Sinaia.

— Folosind experiența din a-

pe cunoscuta „Vale a lui Carp1*. 
Maiștrii noștri bucătari, au pre
gătit meniuri cu specific local 
dintre care amintesc cunoscuții 
cîrnăciori de Sinaia, diferite 
preparate din vînat de munte, 
mămăliguță cu bulz etc. Toate 
aceste delicioase bucate vor fi 
stropite cu vinuri din renumi
tele podgorii prahovene „Tohan", 
„Urlați" și „Valea Călugărească 
distinse cu numeroase medalii 
de aur în competițiile intei'na- 
ționale.

naș organizăm revelionul 1970 
în vilele de la Sinaia, Bușteni, 
Cheia... la cunoscutele cabane 
din masivul Bucegi și Ciucaș și 
de la Muntele Roșu, precum și 
la mai puțin cunoscuta cabană 
„Cuibul Dorului" situată Ia 6 km 
distanță de Sinaia spre Pucioa
sa. în total vom oferi condiții 
de petrecere a sărbătorii noului 
an 
Pe 
ca și pe schiori, schi-lifturile 
care pornesc de la cota 1400 
îi vor duce atît la Vîrful cu Dor 
cit și la cabana Furnica ; cei ca
re doresc să se inițieze în tai
nele schiului vor putea închiria 
prin unitățile speciale care le 
stau la dispoziție atît schiurile 
cît și întreg echipamentul de 
care au nevoie. Schiorilor cu 
experiență- le vor fi deschise 
pîrtiile curajului în cadrul unor 
concursuri populare organizate

la peste 2500 de vizitatori, 
amatorii de turism de munte

• REVELION *70 CLUJ. În 
sala spațioasă de pe strada Doj».^ 
toevslți, 600 de tineri clujen. 
Un brad uriaș „înzăpezit" cu 
cadouri va împodobi sala. Tom
bola ale cărei obiecte sînt fur
nizate de tineri creatori ai co
operației meșteșugărești, va o- 
feri cîteva surprize deosebite. 
Celelalte pregătiri pentru rever 
lionul tineretului organizat de 
Comitetul municipal al U.T.C. 
au început mai de mult. Orches
trele și soliștii de muzică popu
lară și ușoară aii inclus în re
pertoriile lor numeroase melo
dii noi. Autorii plugușoarelor, 
ai șarjelor satirice au pus ulti
mul punct. Mujți -dintre tinerii 
clujeni vor petrece revelionul la 
cabanele montane din județ. 
Alții, conform unei mai vechi 
tradiții vor participa la reveli- 
oanele organizate în întreprin
derile în care lucrează de către 
comitetele U.T.C. și comitetele 
sindicale. La Uzina de reparat 
material rulant, la Carbochim, 
la întreprinderea orășenească 
Chimica, bilanțurile pozitive cu 
care s-a încheiat acest an vor 
constitui prilejul unei profunde 
bucurii comune.

I. RUS

TÎNĂRUL LENINIST"
decembrie 1969 —

Ultimul număr din acest an al revistei „Tînărul leninist" se.l 
prezintă cititorilor cu o tematică axată pe probleme de mare ’ 
actualitate privind munca desfășurată de organele și organiza
țiile U.T.C. pentru pregătirea politică-ideologică a tinerilor. 
Condițiile unei propagande eficiente, a activităților educative 
permanente și diferențiate sînt tratate pe larg, pleeîndu-se de 
la premisele teoretice ale acestora și susținute cu investigații 
efectuate in diferite organizații ale U.T.C. in diferite medii ti
nerești. („Atitudinea politică" — articol semnat de Ion Popescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., „Abordarea fenomenului politie" 
etc).

Obiectivul central al pregătirii politice-ideulogice a tinerilor 
— cunoașterea și aprofundarea documentelor celui de-al X-lea 
Congres — este marcat în cadrul revistei printr-o suită de ar
ticole care oglindesc preocuparea organizațiilor U.T.C. pentru 
activitățile în cercurile de dezbateri, în organizarea expunerilor. 
(Virtuțile informării politice ; Confruntarea, dezbaterea — un 
dialog continuu). în sprijinul acestei pregătiri sînt de asemenea, 
oferite cititorului tematici, bibliografii, fișier al cărții politice

Pentru activiști, pentru cadrele din organizațiile U.T.C. nu
mărul din decembrie al revistei „Tînărul leninist" poate consti
tui un eficient instrument de lucru, oferindu-le cîteva jaloane 
ale conceperii, desfășurării și finalizării acțiunilor de educație 
politică-ideologică.

ABONAȚI-VĂ

N. V.

• SAKI : „Lighioane și șuprali- 
ghioane" — E.L.V. Colecția „Me- Rubricile de Note, Critică 

și Bibliografie și Revista re
vistelor, precum și sumarul 
articolelor apărute în revistă 
în anul 1969.

Mircea Mușat: Considera
ții privind activitatea unor 
partide politice din România 
între anii 1918—1921.

CASA DE ECONOMII Șl CONSEMNAȚIUNI ADUCE LA CUNOȘTINȚA DEPUNĂTORILOR 
CA ÎN ZIUA DE 3 IANUARIE 1970 FILIALELE S! AGENȚIILE C.E.C. VOR FUNCȚIONA DUPĂ PRO 
GRAMUL OBIȘNUIT.

ÎN ZILELE DE T, 2 SI 4 IANUARIE 1970- FILIALELE Șl AGENȚIILE C.E.C. VOR FI ÎNCHISE.

LA „TÎNĂRUL LENINISTI. Aluaș, N. Kăllos, A. 
Roth, T. Rotariu : Integra
rea socială a absolvenților 
învățămîntului superior. REVISTA' A C.C. AL U.T.C.

ru-

emisiunii.

PROGRAMUL II

^teatre

de noapte •

PROGRAMUL TI

teatru „Căsăto- 
de Moliăre •

Țăn
MIU 

NOC.
Aca-

montaj 
și dansuri -

• 19,45 Seară de 
rie cu de-a silă" ,
20,45 Seara melomanului. întîlnlre 
cu baritonul David Ohanesian • 
21,10 Film serial „Noile aventuri ‘ 
ale căpitanului Closs". Episodul II ■ 
— „în numele legii".

DUMINICA, 28 DECEMBRIE 1989

PROGRAMUL I

TINERI : . 
(orele 15.30: 18.

SIMBATA. 27 DECEMBRIE 1969

LEULUI DE 
la Volga (ore 

18,15, 
tn

• 20,00 Filme documentare • 
20,30 — Seară de teatru : Urme 
pe zăpadă, de Paul Everac • 21,35 
Roman foileton : „Biletul deșertă
ciunilor", reluarea episodului IL

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : ru
lează la Patria (orele 9; 13: 16,30; 
20).

VALEA PĂPUȘILOR i rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16. 
18,45, 21,15), Melodia (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18.30; 21). Modern (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Cine
mateca (Union) (orele 10; 12,30).

BĂIEȚI IN HAINE DE PIELE î 
rulează la Victoria (orele 8,45; llî 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

PRIETEN FĂRĂ GRAI : ru
lează la Republica (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21).

WINNETOU IN VALEA MORȚII . 
rulează Ia Luceafărul (orele 9; 
11; 13: 15; 17; 19; 21), București 
(orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 17; 
19; 21), Favorit (orele 10; 13; 15,30; 
18; 20.30), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Feroviar (o- 
rele 9; 11; 13,30; 16; 18,15, 20,30)

INTR-O SEARA UN TREN ; ru
lează la Capitol (orele 9,15; 14; 
16,15; 18,45; 2D.

liniște și strigat i rulează 
la Capitol (ora 11,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: rulea- 
ză la Central (orele 9,15: 12; 15: 
18; 20.45). Floreasca (orele 9.30: 
12; 15; 18; 20,30), Ciulești (orele 
15,30; 13; 20,30).

TINEREȚE FARA BĂTRINEȚE: 
rulează Ia Lumina (orele 9,15—, 
15,45 în continuare, 18,15; 20,30).

BALADĂ PENTRU MĂRIUCA : 
rulează la Doina (orele 18.15:
20.30) .

101 dalmatieni : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 tn con
tinuare).

RĂZBOIUL DOMNITELOR : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20,30).

BLOW-UP : rulează la Grivlța 
(orele 9; 12: 15: 18; 20.45).

LUPII ALBI : rulează la înfră
țirea (orele 15,15: 17.45: 20).

CĂLDURA: rulează la Buzeștl 
(orele 15.30; 18: 20.30).

PĂPUȘA : rulează la Dacia (o- 
rele 8.15—20 în continuare).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Bu 
cegi (orele 9;,11,15; 13,30: 18; 18,15:
20.30) Pacea ferele 15.45: 18; 20.30)

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
la Unirea (orele 15: 19.30).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Lira fere, 
le 15,30; 18; 20,30). Ferentari (orele 
15,30: 18; 20,15).

CORABIA NEBUNILOR : rulea-

ză la Drumul Sării (orele 15,30: 
19).

MORȚII RĂMIN 
lează la Cotroceni
20.30)

IN IMP A RAȚIA
ARGINT : rulează 
le 9—15,45 în continuare,
20.30) . Arta (Orele 9,15—15.45 
continuare; 18,15; 20,30).

STELELE DIN EGER: rulează 
ia Crîngași (orele 15.30—19).

SĂ TRĂIM PIN A LUNI: rulea
ză la Viitorul (orele 15.30: 18: 
20,30).

MY FAIR LADY: rulează la 
Gloria (orele 9: 12,30; 16,15; 19.45)

VA PLACE BRAHMS: rulează 
la Miorița (orele 8.30; 11; 13,30:
16: 18,30; 21), Tomls (orele 9—15.45 
tn continuare; 18.15: 20,30).

SEZON MORT: rulează la Mo 
sllor (orele 15.30: 19).

VIRIDIANA: rulează la Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,30).

ClND SE AUD CLOPOTELE 
rulează la Munca (orele 16: 18: 20)

LA NORD PRIN NORD-VEST 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 19)

CONTESA COSEL : rulează la 
Rahova (orele 15,30: 19).

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Progresul ferele 15.30: 18: 20.30)

BALTAGUL : rulează Ia Cos
mos (orele 15,30: 18; 20,15).

RĂZBOI ȘI PACE seria m șl 
IV : rulează la Vitan ferele 15,30; 
19).

SIMBATA, 27 DECEMBRIE 1969

Opera Română: BOEMA — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale (Sala Comedia): COANA 
CHIRIȚA — ora 19,30; (Sala Stu
dio): AL PATRULEA ANOTIMP 
— ora 19,30; Teatrul de Comedie: 
UCIGAȘ FĂRĂ SIMBRIE — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Schitu Măgureanu): SPIN 
TUL MITICA BLAJINU — ora 20; 
(Sala Studio): TRANSPLANTA
REA INIMII NECUNOSCUTE - 
ora 15,30; VIRAJ PERICULOS - 
premieră — ora 20,30; Teatrul 
Mic: PREȚUL — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-duI Magheru) 
CE SCURTA E VARA — ora 19,30. 
Teatrul Giulești: COMEDIE CU 
OLTENI — ora 10 ; PĂLĂRIA 
FLORENTINĂ — ora 19,30: Tea
trul „Ion Vasilescu" FLOARE 
DE CACTUS — ora 19,30; Teatru) 
„Ion Creangă": ADRESANȚII NE 
CUNOSCUȚI — ora 10; COCOȘE- 
LUL NEASCULTĂTOR - ora 16.

Revista publică In fiecare număr al său, în sprijinul activi- 
tații poiitice-iâeologice desfășurate de organizațiile U.T.C. cu 
tinerii, articole cu caracter teoretic și metodic, generalizează 
cele mai eficiente acțiuni- \

Pentru cadrele U.T.C., pentru cei ce conduc dezbateri în 
cercurile politice, ca și pentru cei ce prezintă expuneri în fața 
tineretului, în revistă se vor publica articole, consultații, tema
tici și fișiere bibliografice.

în fiecare organizație si grupă a U.T.C. cîte un abonament 
la revista „TÎNĂRUL LENINIST** '.

Abonamentele se fac la oficiile poștale, prin factorii poștali ș> 
difuzorii voluntari din întreprinderi, instituții și de la sate 
Prețul unui abonament 36 lei anual ; 18 lei — pentru șase luni : 
9 lei — pentru trei luni.

Teatrul Evreiesc de Stat : 
ZELTOV — ora 26; Teatrul 
dărică (Calea Victoriei): 
COBIUL — orele 10 și 17 ; 
TURN I — ora 21,30; (Str. ___
demiel): BANDIȚII DIN KARDE- 
MOMME — orele 10 și 17 ; Teatru) 
„C. Tănase" (Sala Savoy): VARIE
TĂȚI ’69 - ora 19,30; (Calea Vic
toriei). NICUȚĂ... LA TĂNASE 
— ora 19,30; Circul de Stat: 
RAPSODIE SUEDEZA — orele 16 
și 19,30

DUMINICA, 28 DECEMBRIE 1968
Opera Română: MOTANUL ÎN

CĂLȚAT — ora 11; LUCIA DI 
LĂMMERMOOR — ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia: O SCRISOARE 
PIERDUTA — ora 10,30 ; CASTI- 
LLIANA — ora 15; HEIDELBER. 
GUL DE ALTĂDATĂ — ora 19,30: 
(Sala Studio): PĂRINȚII TERI
BILI — ora 10,30; CINE EȘTI 
TU ? — ora 19,30; Teatrul de Co
medie : NICNIC — ora 10,30 OPI
NIA PUBLICĂ — ora 15,30; DIS
PARIȚIA LUI GALY GAY — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu). 
STRIGOII — ora 10; D-ALE CAR
NAVALULUI — ora 15; UN 
TRAMVAI NUMIT DORINȚA - 
ora 20; (Sala Studio): PURICELB 
IN URECHE — ora 10; VIRAJ 
PERICULOS - orele 15 și 20; 
Teatrul Mic: MARIA 1714 •— ora 
10,30; CINCI SCHIȚE; CÎNTA- 
REAȚA CHEALĂ — ora 15,30; 
CARLOTA — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-dul Magheru)- 
LA CIORBA DE POTROACE - 
ora 10; VIJELIE IN CRENGILE 
DE SASSAFRAS — ora 15,30; O 
CASA ONORABILĂ — ora 19,30; 
(Sala studio): DIALOG DESPRE 
DRAGOSTE — ora 10,30 ; ENIG
MATICA DOAMNĂ ,,M" — ora 
16; CIND LUNA E ALBASTRA - 
ora 20; Teatrul Giulești : VISUL 
UNEI NOPȚI DE IARNĂ — ora 
10 ; ABSENTA — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : FLOARE DE 
CACTUS — orele 10 și 19,30 ; Tea
trul „Ion Creangă" : POVESTE NE
TERMINATĂ — ora 10; DRUMUL 
E LIBER — ora 16; NOTA ZERO 
LA PURTARE — ora 19,30; Tea
trul Evreiesc de Stat: MAZEL- 
TOV — ora 20; Teatrul Țăndărică 
(Calea Victoriei): ȘORICELUL Șl 
PĂPUȘA — ora 11; (Str. Acade
miei) : BANDIȚII DIN KARDE- 
MMOME — ora 11: Teatrul „C. 
Tănase": NICUȚĂ... LA TĂNASE 
(Calea Victoriei) — ora 19,30: 
Ansamblul U.G.S.: BALADA O- 
MULUI - ora 20: Circul de Stat: 
RAPSODIE suedeza — orele 
10; 16 și 19,30.

PROGRAMUL I
• 17,00 Deschiderea emisiunii. 

Emisiunea tn limba germană * 
18,05 „Cheia orașului" — emisiune- 
coneurs pentru tineret « 19,00
Telejurnalul de seară « 19,30 Re. 
flector • 10,45 Tele-eneiclopedia
• 20,40 Microavanpremieră * 20,45 
Filmul serial „Răzbunătorii" : 
„Martor mincinos" o 21,35 Tele- 
cine-recital nr. 1 — emisiune dis
tractivă de Radu Anagnoste și 
Paul Urmuzescu « 22,35 Dimen
siuni contemporane. Reportaj fil
mat de Radu-Marian • 22,45 Tele
jurnalul de noapte * 23,20 „Cu 
lăutarii după mine". Cîntece de 
petrecere interpretate de Gieă 
Petrescu și Ionel Budlșteanu
• 23,45 închiderea

• 8,45 Deschiderea emisiunii • 
10,15 Ora satului « 11,15 Concert 
simfonic • 12,00 De strajă patriei
• 12,30 Pauză • 12,35 Emisiune în
limba maghiară • 18,00 Realita
tea Ilustrată. Invitatul emisiunii : 
acad. prof. Grigore Motsil. Invi
tații d-sale : actrița Irlna Petres- 
eu și studenta Ileana Chivu « 
19,00 Telejurnalul de seară « 19,20 
Noutăți cinematografice • 19,40 
Cttu-i Maramureșul *“
folcloric de cîntece și dansuri • 
20,00 Spectacol TV. de varietăți
• 22,15 Telejurnalul ' 
22,30 Telesport.
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diu al acestei unități n-a depășit 
niciodată cifra de șapte-opt sute ; 
masivul pomicol al cooperativei

' 1

La Corlățel, noi avem nu
mai terenuri în pantă. Aces
te terenuri, însă produc tot 
atît cît și cele de la șes. 
Secretul constă tocmai în 
ceea ce investim noi zi de 
zi, adică efort, pricepere, 
răspundere. Am terasat și am 
plantat o sută de hectare cu 

. viță de vie ; pe alte circa 
" sută produc merii, perii, 
*caișii, cireșii și prunii ; pe 
o sută zece hectare terenuri 
în pantă am urcat apa adu
nată în spatele cîtorva ba
raje î nici măcar o palmă de 
loc n-a scăpat atenției noas
tre. Și, rezultatele sînt pe 
măsura muncii; constant 
peste 2 500 kg porumb boa
be, cinci mii kilograme stru
guri și trei mii kilograme 
fructe la hectar, o mie nouă 
sute litri lapte de la fiecare 
vacă furajată, iar în final : 
380 000 lei venituri Ia suta 
de hectare.

Pe cei 93 de uteciști din 
cooperativa noastră eu i-aș 
numi nu numai părtași în 
obținerea acestor succese 
dar chiar principali autori 
ai bunelor rezultate din une
le sectoare, în zootehnie, de 
pildă, lucrează 18 uteciști, 
adică jumătate din numărul 
total al îngrijitorilor, Ia vie 
sînt permanentizați alți a- 
proape cincizeci, iar ca pur
tători de atelaje, cei care 
lucrează, în proporție de 60 
Ia sută, sînt tineri. La toate 
acestea, aș adăuga inițiative
le organizației: anual ferti
lizarea solului pe jumătate 
din suprafața cooperativei ; 
constituirea, în fiecare an, a 
echipelor ce muncesc la strîn- 
sul și depozitatul furajelor ; 
solicitudinea și operativitatea 
cu care s-a răspuns ori de 
cîte ori 
conducere 
■xecutarea 
(AUREL BONDOC — secre
tar al comitetului comunal 
Corlățel al U.T.C.).

consiliul de 
a hotărît e- 
unor lucrări.

agricele din Peri (și, din păcate, 
Exemplul nu este singular) se 
completează mereu de zece-doi- 
sprezece ani, dar pentru că este 
amplasat pe un teren cu totul

INSTALAȚIILE
VOR PRODUCE
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gă au cerut să facă parte din 
grupul care va lucra la noile in
stalații. Toți cei ale căror nume 
le-am consemnat făceau parte 
din biroul comitetului U.T.C. 
coordonator. Exemplul le-a fost 
urmat și de alții. O dată rezol
vat acest prim punct, s-a tre
cut la pregătirea cadrelor de 
muncitori. Timp de trei luni ti
nerii care nu intraseră pînă a- 
tunci într-o rafinărie sau cei care 
aveau deja vechime în cadrul ei 
au urmat un curs de specializa
re. Lectorii au fost aleși din nu
cleul format inițial. Printre ei 
vom întîlni pe cei patru uteciști 
de care vorbeam mai înainte. Pe 
măsură ce construcția se înălță 
apropiindu-se de cota maximă, 
văzînd „pe viu" cum se mon
tează fiecare conductă, fiecare 
ventil, completînd cunoștințele 
practice cu cele teoretice, ute- 
ciștii pătrund în secretele me- 

. seriei.
Ceea ce la începutul anului 

era doar o promisiune este de- 
acum o realitate. Pe 18 iunie, 
cu 13 zile înainte de termenul 
inițial toate secțiile instalației 
de majorare a producției de xi- 
leni intră în funcțiune. Respec- 
tîndu-și cuvîntul. constructorul 
— I.S.C.M.-Brazi, predă bene
ficiarului la sfîrșitul lui august 
— deci cu trei luni înainte de 
data fixată, 1 decembrie — ins
talația de izomerizare.

Și iată că pînă la sfîrșitul a- 
nuiui au mai rămas cîteva zile. 
Cum s-a achitat colectivul de 
muncă de la noile obiective — 
în componența căruia peste 80 
la sută sînt tineri — de sarci
nile profesionale ce le-au re
venit ?

Pe data de 21 decembrie — 
ne .informează tovarășul Cornel 

• Popa — la instalația de majora- 

necorespunzător, despre producții 
se vorbește încă la viitor; cîte- 
va milioane de lei s-au investit 
anul acesta în procurarea de ani
male în timp ce mortalitățile, din 
cauze pur subiective, ajunseseră 
la sfîrșitul lunii octombrie la 
peste două milioane lei. Totoda
tă, în timp ce două treimi din 
suprafețele cultivate cu porumb 
n-au primit decît o prașilă, fîne- 
țele naturale au fost recoltate 
prin angajarea cosașilor din afara 
unităților, iar în zootehnie lip
sesc îngrijitorii, în cooperativele 
agricole din zona de deal a ju
dețului Mehedinți numărul me
diu de zile lucrate de fiecare 
membru cooperator apt de mun
că nu depășește cifra de 50 ; cei 
care n-au efectuat nici măcar o 
zi muncă în cooperativă repre- 
zentînd circa o treime dintre a- 
ceia care rămîn tot anul în sat. 
Se adaugă o minimă repartiție 
pentru îngrășămintele chimice 
(proporția între cele două zone 
distincte ale județului fiind de 50 
la 1 în favoarea cooperativelor a- 
gricole de șes), o încărcătură 
foarte mare de lucrări pe trac
tor, inexistența unor studii asupra 
soiurilor introduse în cultură, o 
diversitate greu de imaginat de 
culturi, specii de animale și ra
muri anexe dezvoltate în fiecare 
unitate. Toate acestea au de
terminat valorificarea minimă a 
resurselor naturale, o eficiență 
scăzută a fondurilor materiale și 
bănești cheltuite. Ca urmare, 
cooperativele agricole au obținut 
o valoare scăzută a veniturilor 
bănești la unitatea de suprafață.

Cu toate că era așteptată, în 
cele mai multe cooperative agri
cole din zona de deal contribuția 
organizațiilor U.T.C., a tinerilor, 
a fost cu mult sub posibilități. în 
planurile de activități ale celor 
18 organizații în care ne-am des
fășurat ancheta, referitor la pro
ducție erau cuprinse obiective 
vagi, în marea lor majoritate nici 
acestea îndeplinite. La Breznița- 
Ocol, ’ de pildă, cu toate că în 
comună sînt circa două sute de 
uteciști, cîteva sute de tone de 
fîn s-a depreciat în cîmp pentru 
că nu a avut cine-1 strînge și de
pozita : două vagoane de îngră
șăminte au rămas multă vreme 
în gară pentru că lipseau cei 
care să le descarce (pînă la urmă 
operația a fost efectuată de ingi
nerul agronom, contabilul coope
rativei și încă doi sau trei 
inembri cooperatori). în același 
timp, însă, în planul de activități 
al organizației U.T.C. era scris: 
comitetul va mobiliza pe tineri 
la strînsul furajelor, la transpor
tul îngrășămintelor și la execu
tarea altor lucrări de sezon- 
Vorbe goale, care, așa cum 
ne-am convins n-au avut acope

re a xilenului s-au obținut peste 
planul lunii, circa 1700 de to
ne benzină, 200 de tone meta- 
xilen, 300 de tone etil benzen, 
1500 tone componenți reactivi.

Rezultate cu totul remarcabi
le care atestă convingător că a- 
tunci cînd fiecare își execută 
exigent, cu competență și răs
pundere munca, debutul în pro
ducție a noilor obiective indus
triale este pozitiv.

— Pot spune — relevă cu căl
dură în glas tovarășul inginer 
Carol Partaș, adjunct al șefului 
de secție — că la noi lucrează 
băieți buni, disciplinați, bine 
pregătiți profesional, în care poți 
avea deplină încredere, sigur 
fiind că nu ți-o vor desminți.

Faptele pledează în sprijinul 
superlativelor. Nici la instalația 
de majorare a producției de xi- 
leni, aici la izomerizare nu se 
înregistrează absențe nemotivate 
sau părăsiri a locului de muncă, 
neachitări de sarcinile încredin
țate.

Muncă, ordine, disciplină — 
iată imperativele după care se 
conduc în activitatea lor salaria- 
ții, tinerii uteciști de la instalația 
de majorare a xilenilor și a izo- 
merizării din cadrul Rafinăriei 
Rrazi. Nu este de mirare deci 
în aceste condiții că realizările 
sînt de-a dreptul impresionante, 
în proiect de pildă se prevede că. 
la fiecare 24 de ore să fie obți
nute 34 de tone toluen și 54 
de tone paraxilen. Obișnuit însă 
aici se înregistrează în același 
interval de timp peste 38 de 
tone toluen jși peste 62 de tone 
paraxilen. Diferențele sînt sesi
zabile. Să nu omitem apoi să 
spunem că toate produsele au 
o puritate net superioară celei 
preconizate. Vor produce noile 
capacități la nivelul sarcinilor de 
plan în 1970 ? Certitudinea răs
punsului pozitiv ne-o dau rezul
tatele acestui an, 

rire în fapte. Nu departe, la Cră- 
guiești, pomii tineri au rămas și 
în această iarnă neînveliți, pen
tru că n-a avut cine efectua 
lucrarea. Dar în planul de ac
tivități al organizației U.T.C. 
se vorbea de faptul că tinerii 
vor înveli tulpinile pomilor ti
neri pe zece hectare. La Ro
gova, cu toate că în sec
torul zootehnic se constată 
lipsa de furaje, totuși, în cîmp au 
rămas cocenii pe circa două sute 
de hectare. în trej zile, cei o 
sută de uteciști ar fi putut strîn- 
ge acest prețios furaj. O inițiativă 
de felul acesta ar fi adus o eco
nomie în bugetul cooperativei de 
aproape o sută de mii de lei, 
bani ce vor trebui pînă la urmă 
investiți în furaje I Alături, la 
Izvor-Anești și Livezile, tovarășul 
Vasile Taban, secretarul comite-

„Zona de deal oferă posi
bilități multiple pentru întă
rirea economică a cooperati
velor agricole. Aceasta, în
să, implică nu numai mun
că și dăruire, dar și o pro
fundă cunoaștere a condiții
lor și resurselor oferite de 
cadrul natural în care se 
află fiecare solă in parte, o 
îmbinare perfectă a sectoare
lor de producție dezvolta
te cu acești factori. Noi, spre 
exemplu, am obținut în con
diții de deal producții și de 
cîte 500 kilograme porumb, 
de două mii kilograme grîu 
la hectar, dar acele terenuri 
le-am lucrat cu atenția și 
meticulozitatea cercetătoru
lui : doze echilibrate de în
grășăminte, lucrări de în
treținere repetate și la timp 
executate, soiuri chibzuit 
stabilite. Dar, repet ideea, 
în zona deluroasă succesele 
se obțin prin eforturi mari. 
De aici și cerința ca fiecare

tului comunal U.T.C., ne-a vor
bit două ceasuri despre acțiunile 
culturale și sportive la care au 
participat tinerii dar nici un mi
nut n-a insistat asupra acțiunilor 
în producție. N-a insistat în- 
trucît astfel de inițiative nici 
n-au fost organizate. Să ne mai 
mire atunci faptul că la aceste

C.E.T. Borzești. Aspect (din camera de comandă a noii centrale.
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CĂTRE Comitetul Central
al Partidului Comunist Român
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partidului, de hotărîrile mobilizatoare ale Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 10—13 decembrie a.c., oamenii muncii din Capitală 
asigură Comitetul Central al partidului, pe Dumneavoastră per
sonal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vor precupeți nici un 
efort pentru a înfăptui toate sarcinile și angajamentele acestui 
an și pentru a crea condițiile necesare ca încă din primgle zile 
ale anului ce urmează activitatea în toate unitățile să cunoască 
o și mai accentuată îmbunătățire calitativă, să determine o 
creștere tot mai sporită a eficienței economice.

COMITETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL P.C.R.

„Consider că recenta Ho- 
tărîre adoptată de către Ple
nara Consiliului Uniunii Na
ționale a C.A.P. jalonează 
drumul activității noastre vi
itoare. Stimularea partici
pării Ia muncă a tuturor 
membrilor cooperatori, lărgi
rea atribuțiilor adunării ge
nerale în stabilirea direcții
lor de dezvoltare a producți
ei, de organizare și retri
buire, constituie tocmai a- 
cele pirghii prin care se ac-

cooperative agricole aproape ju
mătate din efectivul organizații
lor U.T.C. n-a participat anul a- 
cesta la muncă ?

în scopul intensificării produc
ției agricole în zona de deal, ne 
spune tovarășul Mihail Ivan, se
cretar al comitetului județean de 
partid, direcția agricolă și uniu
nea județeană a C.A.P. au între
prins un studiu multilateral ce 
urmează a fi tradus în viață în- 
cepînd cu anul 1970. Amintesc, 
între altele, faptul că vor fi des
chise importante șantiere pentru 
combaterea eroziunii solului, vor 
fi scoase din planul de producție 
acele culturi ce nu se pretează 
acestei zone și extinse cele va
loroase, îndeosebi porumbul, sor
gul, fasolea și mazărea, a smeu- 
rului și căpșunului în plantațiile 

ca orga- 
de aici 

preocupă- 
generale < 

tinerilor — des- 
nu se

membru cooperator să cons
tituie o prezență activă în 
viața cooperativei, 
nizația U.T.C. 
să-și conjuge 
rile strădaniei 
Acțiunile 
pre care la noi 
prea poate vorbi — le aștep
tăm materializate îndeosebi 
în zootehnie, prin permanen
tizarea din rîndul acestora a 
îngrijirilor de animale ; la 
strînsul și depozitarea fura
jelor ; pe pășunile și fînețele 
a căror productivitate este 
mult diminuată din cauza 
neexecutării unor lucrări de 
întreținere ; în pomicultură, 
prin constituirea unei echipe 
specializate în tăieri și alte 
lucrări specifice ; în ateliere
le cooperativei. Și Cîte n-ar 
mai putea- face -cei peste o 

. sută de uteciști. din coopera
tiva noastră !... (MARIUS 
CIUNGIT, inginer agronom 
la cooperativa agricolă din 
Șișești).

de pomi înființate în sistem a- 
gropomicol ceea ce va contribui 
Ia creșterea valorii producției a- 
gricole și marfă obținute, a ve
niturilor realizate. în zona de 
deal, se estimează ca în următo
rii ani cel puțin patru mii de 
hectare să fie irigate prin ame
najări simple, iar prin crearea de 
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ționează eficient și sigur a- 
supra rezultatelor economice. 
Pină acum, cooperativa noas
tră intra în categoria celor 
slab dezvoltate, nu pentru că 
n-am fi avut condiții, ci pen
tru că nu mai rămăsesem 
suficienți aceia care lucram 
efectiv. Cel puțin jumătate 
din săteni, intrucît cineva 
din familie muncea pe un 
șantier sau intr-un parchet 
forestier, nu participau la 
activitatea din C.A.P.

Mi-ar fi plăcut să spun ce
va și despre organizația 
U.T.C., dar sincer să fiu, cit 
m-aș strădui nu găsesc nimic 
din ceea ce ar putea ilustra 
prezența acesteia în viața 
cooperativei noastre. Dar 
sînt convins că hotărîrea 
Plenarei Consiliului UNCAP, 
măsurile Comitetului jude
țean U.T.C. vor activa și or
ganizația de tineret din coo
perativa noastră, vor consti
tui un imbold pentru iniție
rea unor acțiuni în sprijinul 
producției pe care în anul 
ce vine noi o vedem superi
oară realizărilor de pină a- 
cum. (PETRE NEAGOE, pre
ședintele cooperativei agri
cole din Ilovăț).

©
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acumulări, irigarea unei suprafe
țe cel puțin dublă. Vor fi extinse 
plantațiile pe terenurile nepro
ductive, cu totul improprii cultu
rilor cerealiere. Intrînd pe rod. 
acestea vor asigura obținerea a- 
nuală a unor venituri la hectar 
cu cel puțin șase mii lei supe
rioare nivelului actual. în zoo
tehnie se desfășoară o largă ac
țiune de concentrare a speciilor 
de animale pe cooperative. în 
complexele intercooperatiste ce 
vor fi create, anual vor fi îngră- 
șați peste 13 000 tăurași, precum 
și 10 000 de porci; vor fi amena
jate complexe de creșterea pă
sărilor, iar albinăritul va cunoaș
te o dezvoltare deosebită. Se va 
da astfel posibilitatea reducerii 
speciilor de animale crescute în 
cadrul fiecărei cooperative agri
cole, o concentrare a eforturilor 
și preocupărilor în vederea ridi
cării eficienței cheltuielilor în 
fermele de animale ce se dezvol
tă. Un calcul ne dovedește că 
pentru fiecare o mie de lei chel
tuită în zootehnie se va obține 
o producție cu 105 la sută supe- 
rioară nivelului actual. Adăugind W 
la toate acestea, faptul că sec
toarele anexe vor fi mult dezvol
tate, pot sublinia că va crește 
considerabil volumul de lucrări 
posibil de realizat într-un an de 
un membru cooperator, vor spori 
astfel veniturile realizate.

★
Iată cîteva din prevederile u- 

nui plan de măsuri viguros, un 
punct de plecare pentru o acti
vitate intensă, multilateral desfă
șurată nu numai de specialiști, 
mecanizatori etc., dar și de către 
tinerii din cooperativele agrico
le. O parte dintre obiectivele 
ce s-au angajat să le realizeze în 
1970 sînt cuprinse în cuvîntul to
varășului Marius Cojocaru, prim- 
secretar al comitetului județean 
U.T.C., în celelalte sublinieri 
publicate alăturat. Dar, mai 
mult decît angajamentele sînt aș
teptate faptele. Pentru că numai 
ele vor însemna un pas înainte 
făcut spre dezvoltarea intensivă 
și multilaterală de către agricul
tura din zona de deal a județului 
Mehedinți.

— Mai mulți ani la rînd am 
urmărit — la bacalaureat sau la 
concursurile de admitere — re
zultatele elevilor cu aptitudini 
pentru matematică, comportarea 
lor la examene, modul în care 
gîndesc și discută matematica. 
Așa am observat că nu există o 
preocupare organizată în direcția 
creării unei mișcări matematice 
pentru elevii din licee- E ade
vărat, cadre de mare prestigiu 
țin conferințe interesante, cu 
mulți elevi în auditoriu, cei mai 
talentați dintre elevi colaborează 
la revista de specialitate, partici
pă la concursuri, compun pro
bleme. Este, însă, mult prea pu
țin, raportat la volumul de cu
noștințe solicitat de știința ma
tematică modernă. Elevilor le lip
sește un mediu de discuții mate- 

9 matice cu caracter permanent, 
nu există o preocupare cotidiană 
pentru matematică, pentru a gîn- 
di matematic-

Actualmente cercul de 
bemetică cuprinde, în cele 
clase, 27 de elevi. Sîntem 
voiți să ne limităm la acest
măr din lipsa unor săli corespun- 
zătoare. In repetate rînduri toți 
membrii cercului au fost reuniți 

A în jurul mașinii de calcul Dacic-1 
sau în laboratorul de construcții 

— al mașinilor de calcul, unde au 
™ asistat și au participat efectiv la 

activitatea de programare sau la 
9 cea de construire a unor mașini 

de calcul. îmi îngădui afirmația 
A că primele rezultate sint mai 

mult decît excelente, justificînd 
_ întrutotul experimentul și dove- 

dind că merită extins.
Mai întîi, acești elevi au format 

® în Cluj nucleul unei mișcări ma
tematice în rîndul tineretului. 18 
din cei 24 membri ai cercului, 
care au absolvit în acest an li- 
ceul, au reușit Ia concursul de 

™ admitere în Facultatea de mate- 
_ matică a Universității din Cluj, 

ceilalți au reușit Ia diverse insti
tute politehnice.

I-am urmărit cu atenție pe cei 
18 actuali studenți în anul I și 
am avut satisfacția să constat ij- 
șurința cu care asimilează mate
riile în facultate dar, mai ales, 
o remarcabilă sete de a-și conti
nua cercetările și discuțiile înce-

O pute în cadrul cercului. încă din 
anul I ei au fost primiți în cercul 
științific studențesc de pe lîngă 
catedra de analiză matematică 
și sper ca la sfîrșitul celui de al 
doilea semestru să dea primele 
rezultate efective ale unor cer
cetări matematice pe care le e- 
fectuează de pe acum.

A Comparativ, celorlalți studenți 
™ — asemenea cercetării Ie sînt 

accesibile abia prin anii III—IV. 
A Surprize la fel de plăcute ne-au 

fost oferite și de evoluția elevi
lor din clasele VI—Vili, cupriși 

• în cercul „Micii calculatori". Și
lor le e foarte accesibil limba
jul matematic. Anul trecut, spre 

• exemplu, au fost învățați să re
zolve probleme de transport (ca
re se predau la facultate cam în 

A anul - IV) și, imediat, și-au 
manifestat dorința de a rezolva 
efectiv o asemenea problemă. Au 

£ efectuat, de asemenea, cu succes, 
operațiuni simple Ia calculatoare- 
„Micii calculatori" cuprinde, ac
tualmente, 14 elevi — numai o 
clasă — dar, convinși fiind de re- 

W zultatul pozitiv al experimentu-

• CONSTRUCTORII de lo
cuințe din Valea Jiului au 
terminat șl predat beneficiari
lor pînă acum 1 225 de apar
tamente, cu 10 mai multe de- 
cît aveau planificat pentru a- 
cest an. Se fac ultimele fini
sări pentru receptionarea și 
predarea în plus a încă unui 
bloc cu 60 de apartamente. In 
localitățile miniere din acest 
bazin s-au construit și dat în 
folosință de la începutul ac
tualului cincinal 5 529 aparta
mente executate cu fonduri 
alocate de stat. în prezent, se 
află Jn construcție alte 7(M. a- 
partamente din cele 1300 pla
nificate pentju anul viitor.
• COLECTIVUL. Fabricii de 

negru de fum din cadrul Cen
tralei Industriei petrochimice 
Pitești, a anunțat șl el înde
plinirea sarcinilor planului a-

SPRE ȘTIINȚĂ
NU E TITLUL UNUI ROMAN AL LUI JULES VERNE, 

CI O REALITATE:

CIBERNETICIAN
LA 15 ANI!

în urmă cu trei ani, la Cluj se puneau bazele unor originale 
cercuri destinate elevilor cu aptitudini pentru matematică : cer
cul „Micii calculatori", cuprinzînd elevi din clasele VI—VIII și 
„Cercul de cibernetică", rezervat elevilor din clasele IX—XII. 
întrucît astăzi se poate votbi despre primele rezultate concrete ale 
acestei acțiuni — care se vroia, totodată, o experiență — ne-am 
adresat prof. dr. Elena Popovici de Ia Universitatea din Cluj, cea 
care a inițiat și condus efectiv ambele cercuri.

lui, de capacitatea elevilor cu 
aptitudini la matematică de a 
asimila noțiunile cele mai deli
cate încă din clasa a Vl-a, în- 
cepînd cu anul viitor vom da a- 
cestui cerc un caracter ciclic. în 
activitatea cercurilor noastre au _ 
mai apărut și alte aspecte dem
ne de menționat. Unii din elevi 
sînt multilaterali și noi încercăm 
să îmbinăm cît mai fericit mate
matica cu celelalte pasiuni. A- 
vem, spre exemplu, doi băieți în
drăgostiți de poezie, cititori și 
autori de versuri, pe care vrem 
să-i deprindem cu elementele de 
cercetare matematică a textelor 
literare ; avem, de asemenea, 
două eleve care vor să devină 
artiste sau critici de artă, ceea 
ce ne-a îndemnat să le informăm 
cu privire la teoria matematică

ANGAJAMENTELE
DEVIN

ci- 
trei 
ne- 
nu-

• CUM PROMOVAM CIBERNETICA ÎN SCOLI ? • S.O.S.-UL 
UNUI CERC DIN BRAȘOV. • SUGESTII >E ADRESA MINISTE
RULUI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI. • DEȘEURILE UNOR ÎNTREPRIN

DERI — „COMORI" PENTRU ȘCOLARI.

nual. Pînă la sfîrșitul anului, 
chimiștii piteșteni vor obține 
o producție suplimentară de 
600 tone negru de fum.

A anunțat îndeplinirea pla
nului pe întregul an și între
prinderea de poduri metalice 
șl prefabricate din beton din 
aceeașîTocalifate.

...Camera nr. 31, Liceul „Uni
rea" din Brașov. La etajul I 
intrăm într-o sală de școală ca 
multe altele. Și totuși, cla
sa într-una din băncile căreia 
ne-am așezat, la invitația profe
sorului de fizică Ladislau Mu- 
ranszky, avea o identitate apar
te, constituia un univers școlar 
cu totul și cu totul deosebit.

— Instalația de aici, reprezin
tă punctul culminant în suita 
realizărilor cercului nostru de 
cibernetică.

„Mașina entuziaștilor", cum 
am botezat noi. deloc întîmplă- 
tor, aparatul electromagnetic 
destinat verificării simultane 
a cunoștințelor unei clase de 42 
elevi, este însă numai un mo
ment din istoria de 7 ani a cer
cului de cibernetică brașovean. 
Din 1963, anii ființării sale, în
seamnă perseverență, studiu, 
muncă, un drum ascendent, pre
sărat . cu numeroase realizări. 
Din promoția „1969“ au intrat 
„cu brio" la facultate 6 mem
bri ai cercului, dintre care 
3 la Facultatea de automa
tică. în prezent, funcționea
ză două grupuri de pregătire 
— 13 „avansați*? (elevi în clasa 
a XI-a) și 20 „începători" — e- 
levi din clasele a X-a. Florin 
Munteanu și Liviu Cotora, „ași" 
într-ale ciberneticii sînt preo
cupați acum de realizarea unor 
proiecte de „mașini examina
tor" pentru dotarea laboratoru
lui școlii.

Fluxul acesta de preocupări, 
de dăruire pasionată în lupta 
cu tainele ciberneticii, a coborît 
pe scara vîrstelor. Anul trecut, 
la solicitarea consiliului orga
nizației pionierilor din Brașov 
un alt cerc a reunit copii de 
vîrsta pionieriei, pe dealul din
spre Warte, la Palatul pionie
rilor. Iar astăzi, în două grupe 
de cîte 15, viitori ciberneticieni 
deprind elementele de bază ale 
matematicii moderne, se fami
liarizează cu circuitele logice, 
funcționarea releelor.

Prin studiu, muncă perseve
rentă fluxul acesta s-a extins 
o dată cu vîrstele. Astfel, Dan 
Fulea, relevul de altădată, sem
nează în prezent cu „ing." îna
intea numelui, ca salariat la 
Direcția regională C.F.R. Bra
șov, specialist în automatizarea 
instalațiilor feroviare și totoda
tă, colaborator apropiat al cercu
lui în care și-a început ucenicia 
profesională. îl urmează pe iti- 
nerarii asemănătoare alți 15 
„colegi", în prezent studenți ai 
secțiilor de specializare pentru 
activitate în domeniul calcula
toarelor electronice.

La capătul 
succinte de-a 
cercului am 
creație.

— Aparatul ________
perior celor 17, construite îna
inte, dar demontate în parte, 
pentru a folosi materialele la 
noua mașină — ne relatează 
conducătorul cercului, prof. La- 
dislau Muranszky.

...Multe, foarte multe lucruri 
interesante am putut afla des- 

excursiei noastre 
lungul „istoriei" 
revenit la ultima

este cu mult su-

a strategiei rolurilor într-o piesă 
de teatru sau într-un film.

în genere, consider că marele 
cîștig al cercurilor noastre e că 
elevii sînt obișnuiți să discute, să 
pună și să își pună probleme, să 
treacă totul prin filtrul propriei 
gîndiri. Cred că numai astfel se 
vor putea ridica dintre ei cerce
tători cu multă personalitate, cu 
mult curaj, avînd o viziune dia
lectică despre știință. Cît des
pre pasiunea cu care elevii par
ticipă la aceste cercuri nu se 
poate vorbi fără superlative. In 
trei ani de activitate nici un e- 
lev nu a lipsit vreo dată de la 
ședințele cercului! Iar la sfîrși
tul fiecărei vacanțe ei sînt cei 
care ne caută, solicitînd reîn
ceperea activității.

în ce privește funcționarea 
practică a cercurilor, ea este a- 
sigurată voluntar de cercetători 
ai Institutului de calcul din Cluj 
al Academiei Republicii Socialis
te România, în colaborare cu Fi
liala Societății de științe matema
tice.

O. NEGRU

• •

pre acest aparatși-.dpsigur, toate 
-ar fi util să -fie; prezentate. Am 
preferat să reținem însă unele 
doar, prezentîndu-le selectiv. 
Elevii se mîndresc - cu mașina 
lor care, printre altele, înseam- 
nă 7 km de conductori electrici 
și peste 4 000 de lipituri...

Cercul de la Brașov a existat 
pînă acum mai mult prin el în
suși, într-un dialog din ce în ce 
mai avansat cu știința și care 
astăzi nu mai poate fi menținut 
cu baza materială la care a avut 
acces. Un asemenea cerc nu are 
nevoie de multe, nici de formi- 

. dabile materiale, dar lucrează cu 
ceva. Pînă acum a utilizat con
ductori, relee și alte materiale 
rebutate sau inutilizabile la o 
serie de întreprinderi brașovene 
— în speță serviciile de telefoa
ne. Sînt multe întreprinderile 
care pot contribui pe această 
cale la crearea unei baze mate
riale — „Electromagnetica", „E- 
lectronica", I.P.R.Ș.-Băneasa, 
„Electroaparataj" și multe al
tele — dar este nevoie de regle
mentarea si înlesnirea-unei ,ase
menea legături, cu acordul si 
sprijinul concret al forurilor de 
resort. Și în acest sens Ministe
rul învățămîntului ar putea face 
foarte muit. Dar nu doar atît. 
Este nevoie de editarea unor 
programe pentru cercurile de ci
bernetică, de stimularea intere
sului profesorilor de fizică și 
matematică pentru înființarea 
unor astfel de cercuri școlare, 
promovind prin schimburi de 
experiență, întâlniri metodice, 
realizările de la Brașov. în 7 
ani s-a făcut foarte puțin de că
tre Ministerul învățămîntului 
chiar și numai pentru încuraja
rea experienței brașovene. Ori- 
cîtă forță propulsoare ar avea 
elanul și entuziasmul unor pa
sionați, numai acestea nu sint 
suficiente pentru o. activitate de 
promovare a cunoștințelor de 
cibernetică în rîndurile elevilor, 
așa cum o pretind realitățile 
contemporane ale țării, cerințele 
economiei, științei. Stadiul la 
care s-a ajuns la Liceul „Uni
rea" din Brașov este o pledoa
rie și un exemplu strălucit de 
ce s-ar putea face. Iar pînă la 
înființarea altor cercuri trebuie 
menținut „în viață" acesta și 
transformat într-un model meto
dic de multiplicat în cît mai 
multe exemplare. Chiar autouti- 
larea este o cale accesibilă pen
tru crearea condițiilor materiale 
necesare dezvoltării în conti
nuare a experienței cercului de 
cibernetică brașovean. în acest 
scop există cel puțin dpuă solu
ții interesante : crearea con
dițiilor adecvate de experi
mentare la randament maxim a 
mașinii-examinator, în vederea 
omologării ; analizarea unor 
proiecte de „aparat universal 
pentru introducerea în tainele 
electronicii", concepute și reali
zate de elevi, pentru a fi even
tual lansate în fabricație de că
tre Fabrica de jucării.

ION TRONAC



VIRGIL BRADĂȚEANU

de ALEXANDRU DAVILA
„VLAICU VODA
Chiar dacă nu abundă, nu lip

sesc în creația artistică cazurile 
în care o unică lucrare a defi
nit un creator excepțional și s-a 
înscris cu valoare de capodopera 
pe planurile creației în general. 
Nu sînt frecvente pentru că în
deobște capodopera presupune 
încununarea creației unui ins, 
valoare cu totul deosebită prin
tre alte valori ale aceluiași care 
au pregătit-o și o explică. De 
obicei. Dar sînt și cazuri în care 
procesul de creație urmează 
parcă alte modalități și ase
menea acelor cursuri care-și as
cund apele sub pămînt cale lun
gă spre a apărea deodată îm
plinite, capodopera se pregăteș
te în adîncuri mai greu de pă
truns și surprinde. Este și căzu) 
capodoperei căreia i-am dedicat 
aceste rînduri, capodoperă a li
teraturii dramatice naționale, a 
cărei prezentare ar vrea să fie 
dedicată evenimentului pe care 
cultura românească îl trăiește la 
acest sfîrșit de ăn 1969 prin îm
plinirea unui veac și jumătate 
de la primul spectacol în limba 
română la București, așadar a 
procesului de-a lungul căruia au 
apărut autentice valori literare, 
atestări ale capacității noastre 
de-a exista în universalitate, și 
printre ele cea despre care 
scriem.

Alexandru .Davjla s-a afirmat 
pe plan literar-dramatic și tot
odată a fost consacrat la 12 fe
bruarie,.1902. dată la , care îm
plinea p.ș.tru?.țci de ani, ziua 
primului spectacol cu Vlaicu 
Vodă, dramă . istorică în cinci 
acte, inspirată de oameni și fap
te ale trecutului nostru. ■ Anii 
fac să se deducă un îndelungat 
proces de acumulări, al cărui 
rod, aparent tîrziu. i-a adus con
sacrarea ; se explică astfel, în
tr-o bună măsură, și faptul că 
după Vlaicu Vodă n-a urmat o 
altă creațiune dramatică. Se cu
noaște intenția lui Davila de . a 
scrie o trilogie intitulată Mir- 
ciada, în care Vlaicu Vodă în
semna doar prima realizare.

Vlaicu Vodă, operă literară 
cu o construcție desăvîrșită, în 
care totul are logică și înțeles, 
parfum de epocă, și înaltă poe
zie, impresionează prin suflul 
patriotic care-i este propriu. 
Din dragostea de țară Davila a 
făcut ideea de bază a dramei, 
idealul celor mai nobile perso
naje, motorul, acțiunilor; comu
niunea cu țara este dătătoare de 
putere, de partea ei stă biruința.

Ciocnirea dramatică trăiește 
cu putere prin personajele care 
reprezintă o parte sau cealaltă, 
și în primul rînd prin Vodă 
Vlaicu și Doamna Clara. Aceste 
două personaje ar fi suficiente 
pentru a demonștra posibilitatea 
lui Davila de a crea tipuri dem
ne prin ..adevărul psihplpgic și 
calitatea existenței literare să 
figureze (p. galeria. personajelor 
dramatice excepționale, sînț 
concludente în privința forței 
dramaturgului' dea însufleți Ca
ractere cu perspectiva întruchi
pării lor scenice. Ideea centrală 
se degajă din întreaga operă, 
dar este susținută și exprimată 
în primul rînd de Vlaicu, per
sonaj care îi dă glas printr-o 
concluzie asupra forței care l-a 
purtat, pe el și pe alții asemenea 
lui, de-a lungul întregii piese. 
,.Sfînt se face orice mijloc pen
tru a țării apărare", zice Vlaicu 
și vorba lui trezește imagine 
după Imagine, tot ce a făcut el 
pentru țara-apărată, cu renun
țări și jertfe împotriva uneltiri* 
lor, a focului și cotropirii.

G. Călinescu, care considera 
că : „unica dramă a lui Davila... 
e o capodoperă", socotea că 
Vlaicu „nu este numai un om 
de voință și un fin diplomat., ci 
și un voevod român, pus adică 
în niște condițiuni politice tra
gice, în care e nevoie mai ales 
de răbdare și de înfrînare a 
mîndriei..." Cînd în cumpănă îi 
e patria și viitorul ei. eroul 
renunță la aspecte care țin de 
preocupări și sentimente perso
nale. are tăria să treacă peste 
fericirea celor mai apropiați. și 
dragi lui. dacă, prin sacrificiu, 
poate aduce siguranță și liniște 
țării. Personalitatea eroică a lui 
Vlaicu este rezultatul unor dez
bateri conștiente, determinate 
de concluzii și acțiuni. în aceas
tă privință, minunatul și zgu
duitorul său monolog din actul

al V-lea rămîne din multiple 
puncte de vedere un adevărat 
monument de artă teatrală. El 
are valoarea de premisă și con
cluzie pentru înțelegerea eroului 
care, conștient inițial de adevă
ratele mari probleme ale vieții 
in general și ale unui conducă
tor de oameni în special, s-a 
putut dărui cu totul țării. A 
știut că trebuie și a avut pute
rea să înfrîngă „chinurile" sale, 
deoarece văzuse, înțelesese 
.chinuri" nespus mai mari și nu 
tie unui om numai, ci ale unui 
itreg popor. De altfel in piesă,

lui Vlaicu, ale lui 
Dragomir, se dezvol- 
ode ale înțelepciunii

Tiradele 
Miked sau 
tă ca niște__ ___ ____
și bărbăției, sînt chemări înălță- A
toare, pătrunse de simțămîntul ™
dragostei pentru țară. '

Poet și dramaturg, Alexandru a 
Davila a scris într-o limbă fer- V 
mecătoare, nouă și veche în ace
lași timp, o adevărată comoară 
în care se împerechează neolo- A 
gisme și arhaisme, care-i dau 
plasticitate, culoare și parfum 
de epocă. Limba posedă inepui- A 
zabile .resurse de frumusețe pro- ” 
prie, are bogăția și puterea de

Moment dintr-unul din spectacolele cu piesa „Vlaicu Vodă

personajul numit Român Grue, 
aflat permanent lîngă domn, 
prezență simbolică, n-are valoa
re numai în sensul prezenței 
poporului alături de Vodă, la 
marile încercări ale țării, ci și 
în celălalt sens, de la el către 
popor. Legătura se dezvăluie în 
zguduirea profundă încercată de 
domn la moartea lui Grue, care 
s-a jertfit ca să-l salveze pe 
Vlaicu, și, prin el, țara primej
duită.

Printre eroii piesei pentru ca
re responsabilitatea față de țară 
se arată a fi sfîntă îndatorire 
este și Anca, care cu sufletul 
înlăcrimat își jertfește dragos
tea spre a da țării un aliat de nă
dejde. De asemenea înțeleptul 
ban Miked ale cărui replici ex
primă adeziunea totală la dru
mul urmat de Vlaicu. Sfaturile 
sale au rezonanța profundelor - 
adevăruri, de la el pornește a- 
cea minunată și nemuritoare ti
radă a datinei. Prin Miked gră
iește patriotul înțelept și vor
bele sale se înalță, prin Drago
mir vorbește primul oștean al 
țării și vorbele lui cutremură. 
Marea tiradă a lui Dragomir 
este frumoasă ca un cîntec de 
vitejie, cu rădăcini în virtuțile 
tradiționale ale poporului nos
tru, crescut în cinste-și demni
tate, cu respectul adevăratelor 
valori, disprețuind falsa stră
lucire.

expresie a graiului popular, este 
firească și limpede ca cristalul, 
dar are și ceva din rafinamentul 
intelectual al lui Davila, cel a 
care o folosește și într-un fel o ™ 
creează.

Vlaicu Vodă a fost și va ră- a 
mîne un triumf al literaturii V 
dramatice românești prin con
ținutul său patriotic, prin faptul 
că pune în lumină tradiția de A 
pace și înțelepciunea poporului 
nostru ; ea va fi mereu căutată 
pentru eternul potențial de înr.o- A 
bilare. Vlaicu Vodă rămîne prin- ” 
tre capodoperele literaturii ro
mânești dar și ale celei de pre- a
tutindeni, prin calitățile ei dra- W
matice si poetice, prin desăvîr
șire. Este încă • un titlu al exis
tenței noastre în universalitate 
eu o operă profund românească, ™ 
o capodoperă prin valabilitatea........ .
nemuritoare a ideilor, prin di- A
mensiunile problematicii și prin 9
demonstrarea capacității carac
teristic umane de depășire.
Vlaicu Vodă se ridică pe plă- A 
nurile artei pînă la capacita- 
tea de a sugera forța poporului 
nostru de a dăinui peste veacuri A 
în condiții istorice grele prin fiii ™ 
săi, bărbați și femei, oameni de 
rînd sau aflați în frunte care au a 
înțeles marele adevăr că „sfînt ™ 
se face orice 
țării apărare" 
slujească.

în frunte care au

mijloc pentru a 
și au știut să-1

DIALOGURI îbl

UN PARADOX
(Urmare din pag. I)

cidența socială a cazului este 
neînsemnat de redusă. Crima 
șoferului de la Iași, îmbrăca
tă în recuzită modernă și fă
cută, fără merit romantică, de 
peripețiile descoperirii, este, 
din același punct de vedere, 
mult mai periculoasă tocmai 
prin răspîndirea ei, tocmai 
prin posibilitatea, nelimitată 
practic, a repetării ei. Cîți soți, 
îmbătîndu-se, își ucid soția P 
Dar cîți șoferi nu se urcă to
tuși, îndobitociți de băutură, 
la volan P Reducînd problema 
la absurd, după un simplu 
joc al probabilității matema
tice, rezultă că posibilitatea 
ca un pieton să fie victima u- 
nui iresponsabil este infinit 
mai mare decît aceea ca o so
ție să cadă sub loviturile unui 
scelerat.

Concluzia P Cel mult încer
carea de a folosi această — 
fortuită poate — paralelă ca 
punct de pornire al unei me
ditații asupra sensului profi
lactic al pedepselor.
. .. ...................................

C.P.D., Covasna : „Vă rog să mă credeți că nu 
scriu aceste rînduri de dragul de a scrie. Am nevoie, 
da, am nevoie într-adevăr de un sfat, și încă de 
un sfat părintesc. Necazurile mele sînt de ordin fa
milial. Cred că singurul meu avantaj față de alți 
tineri orfani este că am o mamă și un tată. Dar aceș
tia sînt pentru mine ca și inexistenți. Tatăl meu po
sedă o serie întreagă de vicii. Pînă la vîrsta de opt 
ani am fost sortită să suport scandalurile pe care le 
făcea cînd venea acasă în stare de ebrietate (aproape 
mereu) și ne alunga pe mine și pe maică-mea de 
acasă noaptea, indiferent de timp. Apoi, tatăl meu 
și-a găsit o amantă (avînd un copil și cu aceasta), 
lăsîndu-ne fără nici un sprijin. Mama nefiind sala
riată ne-a întreținut foarte greu. Tatăl meu m-a 
convjns să merg la noua lui „soție". Mama a 
acceptat. Ducîndu-mă acolo și stînd două zile, 
această „mamă" (mă obliga să-i spun așa) a încer
cat să mă otrăvească. Poate era mai bine dacă nu 
supraviețuiarn acestei otrăviri deoarece nu mai 
eram apoi obligată să suport și altele. De atunci 
n-am mai călcat pragul acelei femei care, după pă
rerea mea, nu este demnă de a trăi în secolul XX. 
După șase ani de absență, tatăl meu s-a reîntors la 
noi. A venit, după părerea mea, cu intenția de a 
mă disțruge definitiv, obligîndu-mă să-l recunosc de 
frate pe fiul celei care a încercat să mă omoare, 
ceea ce este și va fi imposibil. De atunci n-am mai 
avut nici o zi fericită.

Acum am 17 ani. Grosolăniile tatălui n-au încetat. 
Recent mi-a dat cîteva palme pe drumul public, 
iar acasă a urmat o scenă pe care nu sînt în stare 
să v-o descriu. Mama, care de nenumărate ori a spus 
că nu se mai împacă cu acest om, actualmente este 
alături de el. In fiecare zi sînt persecutată și mi se 
spune să plec. Unde să plec ? Sînt elevă în clasa 
X-a ? Somnul meu este întrerupt în fiece noapte de 
diferite injurii care îmi provoacă un tremur groaz
nic. La școală îmi sînt necesare diferite lucruri. Pe 
acestea mi le procur muncind vara. In afară de 
aceasta sînt nevoită să mănînc pe furiș, să nu se 
cunoască de unde am luat. Ce să mă fac eu oare ? 
Cum se va sfîrși această tragedie ?

Vreau să vă spun că la școală par veselă. îmi place 
să învăț. Am talent la muzică. In privința distracțiilor 
nici nu mai discut. N-am voie să merg nicăieri. Ce-aș 
putea eu face in asemenea împrejurări ? Vă rog 
să-mi dați un sfat".

TOMA NICOLAE, Str. Ștefan cel Mare nr. 178, 
Brăila : „Tristețea sufletului meu mă îndeamnă să 
cer și la dumneata o mină de ajutor. De doi ani 
de zile soția mea Toma Paraschiva. salariată la sta
ția de Salvare Brăila are un concubin pe care a în
cercat că mi-l strecoare și în casă. Cu ajutorul cole
gilor ei de la stația de Salvare și a oamenilor de 
bună credință am depistat acest om murdar care îmi 
necinstea casa și l-am îndepărtat. Insă prea tîrziu. 
Acum el mă amenință zi de zi să-i dau lucrurile 
mele, munca mea de atîta timp, ca să plece cu soția 
mea în altă localitate. Am un fiu student la Galați, 
pentru el am muncit toată viața mea și acum acest 
concubin al soției mele vrea să-mi distrugă casa, 
să-mi rămînă unicul fiu pe drumuri. Mă amenință 
CU toporul și în tot chipul chiar față de martori. El 
spune că vrea sa'mă omoare și să vină în casa mea. 
Am anunțat Miliția și Procuratura. Stația de Salvare 
a luat măsuri, căci tot colectivul a dat declarații sin
cere, arătînd că și concubinul are doi copii și că în 
felul acesta s-ar distruge două familii. Vă rog să 
mă ajutați și să publicați și din scrisoarea mea ceea 
ce credeți de cuviință și să-mi dați un sfat ca pentru 
unicul dumneavoastră tată".

CHEȘCU CONSTANTIN, județul Constanța: 
„Acum nouăsprezece ani aveam doi ani. In afară de 
mine părinții mai aveau doi copii. Intr-o zi casa noa
stră a luat foc. Ne-am văzut la un moment dat. pe 
drumuri. Mama, care suferise traumatisme în timpul 
incendiului, după cîteva luni a murit. Tata a fost pus 
în grea cumpănă. Trebuia să aibe grijă de trei copii, 
dintre care, cel mic avea doar trei luni. Silit de 
aceste împrejurări, a apelat la serviciile unei case de 
copii din lăți, care l-a luat, spre îngrijire. După un 
timp, tata s-a recăsătorit. Mama noastră nouă a fost, 
într-adevăr, o mamă. Ne-a crescut în așa.fel~înCît, 
nici eu și nici sora mea nu am. simțit Că tiu :ne e... 
mamă bună. Nu am să-i reproșez nimic. A ritmat 
un timp în care părinții mei și-au reconstruit casa. 
Cînd din nou viața noastră și-a recăpătat echilibrul, 
părinții mei au vrut să-l aducă pe Dănuț alături de 
noi. El de la casa de copii a fost înfiat de un căpitan 
de miliție. De aici a încercat tata să-l readucă. Nu a 
reușit. Noii lui părinți îl iubeau mult de tot. Ultima 
dată l-am văzut cînd avea șase anișori. Purta alt nume 
decît al nostru, îl chema Vasile Dănuț. Era fericit. 
Spre nenorocul lui. părinții adoptivi, din motive ne
cunoscute de mine, s-au despărțit. Dănuț a rămas 
la tatăl adoptiv, care după scurt timp s-a recăsătorit. 
Noua mamă a lui Dănuț nu a fost la fel de iubitoare
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„Interlocutorul" meu de astăzi 
este dr. J. Allen Hynek, șeful 
Departamentului de astronomie 
și directorul Centrului de cerce
tări astronomice Lindheimer, de 
la Northwestern University, con
silier științific al U. S. Air For
ce în problema O.Z.N. din anul 
1948. Am reprodus, cuvînt cu cu- 
vînt, opiniile exprimate de dom
nia sa într-un articol publicat în 
„Buletin of the Atomice Scien
tists", April 1969.

— Stimate domnule profesor, 
aș dori să vă precizați de la în
ceput părerea despre „Studiul ști
ințific asupra obiectelor zbură
toare neidentificate", cum se inti
tulează oficial Raportul Condon.

— Este un ciudat soi de mate
rial științific, care nu respectă 
promisiunea conținută în titlul 
său. Pînă și coperta în culori a 
documentului (care, probabil, n-a 
fost avizată de Condon) induce 
în eroare.

— La ce vă referiți ?
—- în loc să înfățișeze una din 

relativ puținele fotografii care 
rămîn neidentificate, reproduce 
o imagine imediat identificabilă 
a unei reflexii strălucitoare de 
lentilă.

-r Raportul include multe lu
cruri „imediat identificabile", 
Dar poate că voia să demonstre
ze tocami procentul foarte mare 
de confuzii...

— Obiectul unui studiu ca a- 
cela întreprins de dr. Condon nu 
ar fi trebuit oare să fie de a 
stabili ce este adevărat în rela
tările cu adevărat uimitoare — 
și nu în cazurile vădite de con
fuzii flagrante ?

— După cum văd, puneți Ia 
îndoială modul de selecționare a 
cazurilor. Totuși, domnul Thurs-

de ION HOBANĂ
Manning, vicepreședinte 

problemele academice al

ca prima. Ea l-a îndemnat pe tatăl lui Dănuț să-l 
retrimită la o casă de copii, ceea ce a și făcut. Cînd 
am împlinit vîrsta de 17 ani (eram absolventul unei 
școli profesionale) am pornit în căutarea frățiorului 
meu. Doream din tot sufletul să-l simt aproape. Am 
încercat prima dată la casa de copii din Iași, unde 
fusese dat de căpitan. Aici mi s-a spus că a fost mutat 
la o instituție similară din Huși. Cei din Huși nu au 
fost în măsură să-mi dea nici un răspuns. Același răs
puns l-am primit și de la Miliția orașului Huși. Am 
încercat și alte procedee, dar toate au avut același 
rezultat. Doresc din tot sufletul să-l regăsesc. Vă rog 
să-mi faceți publică această dorință. Poate este cineva 
care să mă poată ajuta. II cheamă Vasile Dănuț și are 
19 ani. Dragă Dănuț, dacă citești aceste rînduri, te 
rog din tot sufletul să-mi scrii. Adresa o afli prin 
intermediul tov. Băieșu. Să știi că fratele tău, pre
cum și ceilalți ai tăi, te așteaptă de ani de zile. Nu 
întîrzia. Cu drag, Costică".

R. S., Cluj : „Sînt născută în anul 1952 și sînt de 
prin părțile Zalăului. De mic copil am trăit tot prin 
necazuri. In primul rînd, tatăl meu, lucrînd 18 ani 
numai pe șantiere depărtate, era mult timp plecat de 
acasă, iar în plus între părinții mei 
multe lucruri urîte, adică se certau, 
băteau. Toate au durat pînă în anul 1958 cînd s-au 
despărțit. Uitasem să spun că în urma acestor 
certuri mă băteau și pe mine, moi ales mămi
ca, din această cauză fiind acum bolnavă, adică 
mă doare capul tot timpul. Tata și-a găsit o a 
doua femeie cu care trăiește, iar mama își cîștigă 
pîinea de toate zilele cum poate. Eu sînt la 
o rudă care mă întreține. Vă spun din toată inima

se petreceau 
se înjurau, se

nește 24 de ani, n-ar fi căutat să ne răpească liniș
tea, să ne despartă de tăticul nostru bun și drag. De 
atunci tata a început să se răcească de noi. Mama a 
căutat întotdeauna să-l convingă de calea greșită pe 
care o urmează, dar nu a ajuns la nici un rezultat 
și de cele mai multe ori izbucnea cearta. Mama ține 
foarte mult să învățăm bine, să ajungem oameni. Tot 
timpul tristă, cu ochii plini de lacrimi, ne ocrotește, 
face totul pentru noi să nu simțim greutățile, să în
vățăm. Eu învăț ; dar cînd mă gîndesc la cele pe
trecute, la viitorul nostru, nu mai rețin nimic din tot 
ce am citit. Pînă acum am fost premiantă în fiecare 
an, nu știu de acum încolo cum voi mai învie1** 
Mama a început să bată pe la ușile policlinicilor 
este din ce în ce mai slabă. încerc s-o fac să uite, 
dar îi fac mai rău cu asta și în cele din urmă îmi dau 
și mie lacrimile. A încercat să se despartă de fața 
acestui pămînt, de soarta crudă și tirană ce i-a fost 
hărăzită. Am intervenit la timp, a înțeles că nu are 
în grija cui să ne lase. Ah, cîtă recunoștință îi port 
mamei care a îndurat atîtea pentru noi I Dar tăticu ? 
Tăticul nostru scump și bun, de ce ne-ai părăsit ? 
Avem atîta nevoie de tine, oprește-te I

Am apelat la toate rudele acestei fete care ne-a 
răpit liniștea, dar nu am primit nici un ajutor. Nici 
părinții ei nu au acționat în nici un fel pentru a în
lătura fapta rușinoasă a fiicei lor, ci, din contră, 
sînt mulțumiți. Tov. Băieșu, vă rog să-mi publicați 
in întregime scrisoarea pentru ca, citind-o cei în cau
ză, să-și dea seama de calea greșită pe care au apu-

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

că aș vrea ca mămica și tăticu să se împace, să fie 
și casa noastră casă. Tătictil meu mi-a trimis vreo cî
teva pachete și scrisori tot timpul, însă cu mămica 
nu știu ce mai este. Vă rog frumos să-mi dați ajutorul 
pentru a-i determina pe părinții mei ca să-și înteme
ieze căminul lor din nou, măcar pentru mine și fra
tele meu, pînă ce vom putea să ne facem și noi un 
rost în viață, ca să nu rămînem ai nimănui. Le 
promitem că la rîndul nostru îi vom răsplăti pentru 
gestul pe câre-l vor face pentru noi și cred că nici 
lor nu le va părea rău cînd ne vor vedea mai tîrziu 
oameni, nu vagabonzi. Cred și gîndesc că nu au gre
șit unul față de altul atît de grav, ca să nu se ierte 
o singură dată, li iubesc și-i voi iubi întotdeauna, sînt 
părinții mei și le-aș dori numai și numai sănătate".

cat-o, iar tata să se întoarcă din nou la noi, cei doi 
copii lipsiți de ocrotirea sa de mai mult timp. Poate 
și L. S. își va găsi bărbat pe seama ei și-l va lăsa 
pe tăticu să ne crească și să ne iubească la fel ca 
înainte, gîndindu-se că intre ea și el este o diferență 
de 21 de ani.

Nu-mi dau adresa ; mi-e rușine să audă colegii că 
noi nu mai avem tată. Nu voi uita niciodată să vă 
mulțumesc pentru ajutorul primit“.

GH. GH., județul Brăila : „Sînt elevă la liceul teo
retic. M-a impresionat mult cazul elevului Dinică 
Valeriu, care, rămas fără mamă, este nevoit să în
frunte singur greutățile vieții, lipsit de căldura părin
tească. Citind mai multe din asemenea cazuri, am 
ajuns la concluzia că unele femei sau chiar fete, în 
loc să-și făurească un viitor de care să nu roșească 
niciodată, caută să distrugă familii, de pe urma că
rora. copiii au mult de suferit. „Voi ajunge și eu ca 
Valeriu P Oare și mica mea surioară care abia a îm
plinit nouă ani va trebui să îndure aceiași soartă 
tristă ?“ Aceste gînduri mă frămîntă și mă neliniștesc 
tot timpul. Dar să dau glas celor petrecute în familia 
notrstrp.

Am locuit opt ani la Galați In acest timp, în casa 
noastră a domnit liniștea. învățam bine și eram 
fericită că părinții se bucură de rezultatele obținute 
de mine. După opt ani ne-am mutat într-o comună 
unde școala se afla la patru kilometri depărtare. De 
aceea am fost nevoite să facem naveta; eu de la 
vîrsta de zece ani, iar sora mea de la șase ani și 
jumătate. în condițiile acestea, învățăm de cinci ani. 
Și totuși nu ar fi fost nimic (spun așa pentru că so
cotesc factorul esențial din viața unei familii înțelege
rea) dacă L. S., o fată care la 23 ianuarie 1970 împli-

Scientific Study of Unidentified plying 
Objects, a report by Da. Edwaso 
U. Condon, Director of the Uni
versity of Colorado Project. Bantam 
Books, New York, in association 
with the Ntw York Times. 965 
pr.wi. meh dine index. $1.95 paper.

Cititorii vor fi observat, 
desigur, că rubrica noastră 
de astăzi este în întregime 
ocupată de cîteva cazuri 
triste ale vieții de familie. 
Am făcut-o anume. Am a- 
les din vraful de scrisori 
strigătele unor oameni, 
mai ales copii, amenințați 
de singurătate, de brutali
tate, de neînțelegere, de 
cinism, de iresponsabilitate 
civică, de nepăsare. Am 
transcris toate aceste scri
sori cu sufletul încărcat de 
o grea mîhnire. Mai ales 
atunci cînd întîmplările ne
fericite de acest gen sînt 
povestite de copii rămîn 
uluit și șocat de tristețea 
rece și acută cu care a- 
ceștia sînt obligați să-și 
judece părinții și să-i che
me la ordinea firească a 
lucrurilor.

Rubrica noastră nu în
cearcă să fie un arbitru, 
un judecător. Nici măcar 
un acuzator. Cu modestele 
noastre posibilități, încer
căm doar să atragem aten
ția opiniei publice (ale că
rei posibilități de interven-

ție și influențare sînt în
totdeauna binevenite) a- 
supra unor fenomene, — 
Singulare, desigur — care 
atacă instituția familiei, 
celulă prețioasă a unei so
cietăți care-și apără sănă
tatea morală prin toate 
mijloacele. Mulțumind ge
neroșilor noștri cititori pen
tru intervențiile lor opor
tune și-i invităm în conti
nuare să ne trimită opiniile 
lor pe marginea cazurilor 
înserate mai sus.

P. S. — Fac o propune
re corespondentei C. P. D. 
din Covasna : redacția 
noastră dispune de mai 
multe oferte din partea u- 
nor familii oneste și bine
voitoare care doresc să a- 1 
dopte copii și tineri neferi- • 
ciți de propriii lor părinți. 
Dacă sînteți decisă să vă 
părăsiți familia din pricină 
umilințelor și privațiunilor 
la care sînteți supusă 
scrieți-mi. Vă promit aju
torul meu pentru obținerea 
transferului la școala difi 
localitatea în care vă veți 
stabili.
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ton E. 
pentru 
Universității din Colorado, scrie, 
în prefața Raportului : „Cititorul 
trebuie să țină seama că acest 
studiu constituie prima încerca
re a unui grup de oameni de ști
ință și specialiști de înaltă cali
ficare de a examina Ia rece și 
fără patimă..."

— Ce anume ? Interpretări e- 
ronate ale planetei Venus, ateri
zarea prezisă (prin telepatie) a u- 
nui O-Z.N., bruierea evidentă a 
unui radar, o farsă cu un balon 
meteorologic făcută de studenți 
(recunoscută la numai cîteva ore 
de la primirea relatării de către 
Comitet), un cerc de fum prove
nind de la o explozie atomică 
simulată la o bază militară, apa
riția nocturnă a planetelor Ve
nus și Saturn, întreruperea cu
rentului electric provocată de 
un scurt circuit însoțit de lumini 
puternice, observarea timp de do
uă sau trei secunde a unei lu
mini strălucitoare, care era în 
mod aproape cert un meteor ? 
Chiar și un examen preliminar al 
acestor incidente ar fi trebuit să 
arate că analiza lor era doar o 
pierdere de timp.

— înțeleg că timpul ar fi tre
buit să fie cheltuit mai cu folos. 
Ați putea concretiza această idee 
implicită ?

— Unul din aspectele uimitoa
re ale anumitor relatări O.Z.N. 
este un efect electric care, potri
vit martorilor, întrerupe aprin
derea și deconectează motorul și 
luminile unui automobil în mers. 
Numai unul dintre aceste cazuri 
a fost examinat în raport. Con
cluzia : „Nu există o explicație 
satisfăcătoare a unor asemenea 
efecte, dacă ele s-au produs în-

tr-adevăr". Acest raționament pa
re să încerce să rezolve problema 
prin ignorarea ei. Se poate pune 
întrebarea : nu era oare sarcina 
investigatorilor de a stabili 
evenimentele relatate s-au 
dus într-adevăr ?

— Ați spus .,numai unul 
tre aceste cazuri". Există 
multe ?

— Au fost semnalate peste 100

dacă 
pro

din- 
mai

$ Reviewed by
J. ALLEN HYNEK

,li cn UFOi Ic the U.S.
Air Force for fflora than 20 yoars, Dr. 
Hynek hoi exominod thouiandt of re
port! of "flying toucort" and invettf. 
gated many: of them pernnally. At

dclightfully in hi.< chapter on the re
cent history of the UFO.)

It is unfortunate that, almost cer
tainly, popular history will henceforth 
link Dr. Condon's name with UFOs, 
and only the arcane history of physics 
will accord him ins true place and 
record his brilliant career in contribut
ing to the understanding, with mathe
matical elegance, of the nature of the 
physical world. These contributions 
UFOs cannot take away from him, 
even though his work with this prob
lem is analogous to that of a Mozart 
producing an uninspired pot-boiler, 
unworthy of his talents.

dcncs, etc.) somethin’ that cannot be 
dismissed as a mis-idcntification of 
known phenomena.

One of the contributors, Dr. Wil
liam K. Hartmann, an astronmer at 
the University of Arizona, sums up 
the overall situation as fo’lows: "The 
present data arc compatible with but 
do not establish either the hypothesis 
that (1) the entire UFO phenomenon 
is a product of mis-identifieation, poor

An unidentified flying object (UFO, 
pronouncod OOFO) is here defined 
as the stimulus far a repart made 
by one or more Individuals of some
thing seen in the sky (or an ^object 
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RAPORTUL CONDON
Șl O.Z.N.-URILE

de cazuri de interacțiune electri
că sau electromagnetică între 
O.Z.N.-uri și automobile, dar Ra
portul Condon declară : „în 
cursul perioadei de cercetare pe 
teren, ni s-a atras atenția asupra 
unui singur caz de defectare a 
motorului unui automobil. Aceas
tă relatare putea să fie privită cu 
scepticism, deoarece era făcută 
de un diabetic care băuse și se 
înapoia acasă de la o petrecere, 
la ora 3 noaptea". Cazul de mai 
sus nu face parte din grupul la 
care mă refer eu și, ținînd seama 
de împrejurări, nu trebuia să fie 
luat în discuție.

— Studiind Raportul, am în- 
tîlnit deseori formula „fenomen 
natural, greșit interpretat",

— Pentru orice caz O.Z.N., 
dacă este luat în sine, fără să 
se țină seama de corelația cu alte 
cazuri într-adevăr uimitoare din 
S.U.A. și din alte țări, se poate 
găsi totdeauna o explicație natu
rală, deși indirectă. Acest lucru 
este adevărat dacă acționăm ex
clusiv pe baza ipotezei că toate 
rapoartele O.Z.N., prin însăși na
tura lucrurilor, așa cum le cu
noaștem noi, trebuie să rezulte 
din cauze bine cunoscute și ac- 
oeptate. Decurge ca un corolar 
că grupului Condon i-ar fi fost 
imposibil să considere că vreo 
relatare are alte cauze decît un 
fenomen natural, o farsă sau o 
halucinație.

— Și totuși, nu i-a fost impo-

sibil!... Mă refer Ia unele conclu
zii parțiale, care, cu toate măsu
rile de precauție luate de auto
rii lor...

— Cartea conține același rezi
duu oiudat, inexplicabil, de feno
mene necunoscute, constatat 
timp de douăzeci de ani de an
chetatorii U. S. Air Force. De 
fapt, procentajul de „necunoscute" 
din Raportul Condon pare să fie 
mai mare chiar decît acela de
clarat de Air Force (Proiectul 
„Cartea albastră") — care a de
terminat inițial ancheta Condon.

— De peste zece ori mai ma
re !... Dar mi se pare că v-am 
întrerupt.

— Fiecare colaborator al Ra
portului constată, în sfera lui spe-

cială de cercetare (fotografii, ob
servații radar-vizuale, dovezi fi
zice etc), ceva ce nu poate fi ex
plicat ca o interpretare greșită a 
unor fenomene cunoscute.

— De pildă ?
— în ultimii douăzeci de ani, 

unele dintre cazurile cele mai ui
mitoare sînt cele implicînd con
tacte radar și, simultan, observa
ții vizuale ale aceluiași obiect. 
Raportul Condon nu rezolvă a- 
ceastă veche problemă. în legă
tură cu un asemenea caz, Gor
don D. Thayer, membru al per
sonalului Proiectului Colorado, 
observă : „Acesta trebuie să ră- 
m'înă unul din cele mai uluitoare 
cazuri radar și, în momentul de 
față, nu se poate trage nici o 
concluzie"...
tr-un raport al personalului, se a- 
rată : „în concluzie, deși explica
țiile convenționale sau naturale 
nu pot fi excluse cu desăvîrșire, 
posibilitatea lor pare redusă în 
cazul de față și probabilitatea ca 
cel puțin un O-Z.N. autentic să 
fi fost implicat pare destul de 
mare".

— Sînt niște declarații aproa
pe incredibile.

— Marea majoritate a raportu
lui cîntărește mai greu decît ele. 
Dar cazurile la care se referă 
declarațiile sînt izbitoare, repre- 
zentînd o sfidare fățișă a curio-

De asemenea, în

zității umane, piatra de temelie 
a progresului științific.

—— Cum se explică atunci re
comandarea esențială a dr-ului 
Condon : „un studiu ulterior ex
tensiv al O.Z.N.-urilor nu poa
te fi justificat, probabil, de spe
ranța că astfel știința ar progre
sa" ?

— Să presupunem că un comi
tet de oameni de știință din se
colul al XIX-lea ar fi fost soli
citat să cerceteze fenomenul au
rorei boreale în cadrul 
gur proiect... Problema 
aurora boreală putea 
Câtă în termenii fizicii 
al XIX-lea. S-ar putea 
menul O.Z.N. să fie la fel de 
inexplicabil în termenii fizicii se
colului al XX-lea. Din acest 
punct de vedere, oare slujește 
Raportul Condon știința, atunci 
cînd sugerează ca un fenomen 
care a fost relatat de multe mii 
de oameni, în decursul unei pe
rioade atît de îndelungate» nu es
te demn de o cercetare științi
fică ulterioară ?

— Comparația De care ați fă
cut-o mă determină să vă în
treb dacă socotiți că fenomenul 
OZN. are o origine naturală, ca 
și aurora boreală.

— Atît publicul, cît- și perso
nalul Comitetului, au confundat, 
pare-se, problema O.Z.N. Cu i- 
poteza I.E.T. (inteligența extra
terestră). Această chestiune poate 
prezenta cel mai mare interes 
pentru masele largi, dar nu des
pre asta este vorba. Este vorba 
dacă există 
real O.Z.N.

— Fiind 
cu acest fel 
vă solicit o 
legătură cu tema dialogului nos
tru.

— Aprecierea finală asupra ac
tivității Comitetului Condon — 
care nu a fost un studiu asupra 
adevăratelor Obiecte Zburătoare 
Neidentificate, ci, în mare măsu
ră, un studiu al unor obiecte u- 
șor de identificat — va fi dată 
de însuși fenomenul O.Z.N. Ex
periența trecutului arată că acesț 
fenomen nu poate fi neglijat.

unui sin- 
este dacă 
fi expli- 
secolului 
ca feno-

A.

sau nu un fenomen

întrutotul de acord 
de a vedea lucrurile, 
ultimă apreciere în



HOTĂRlRI ALE CONSILIULUI DE MINIȘTRI Z
PRIVIND GENERALIZAREA EXPERIMENTĂRII NOULUI SISTEM • 

DE SALARIZARE SI MAJORARE A SALARIILOR ÎN UNITĂȚILE* 
DL TRANSPORTURI FEROVIARE, AUTO, NAVALE SI AERIENE e

Pe baza unor hotărîri ale Con
siliului de Miniștri a fost apro
bată generalizarea experimen
tării noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor, cu înce
pere de la 1 ianuarie 1970, în 
unitățile de transporturi : căi 
ferate, auto, aviație civilă și 
pentru personalul din navigația 
civilă.

Potrivit prevederilor acestor 
hotărîri salariile lucrătorilor din 
ramura transporturi se majorea
ză în medie cu 9 la sută ; îm
preună cu majorarea salariilor 
mici și corectarea salariilor per
sonalului de la siguranța circu
lației și al docherilor efectuate 
în anul 1967 se asigură pe an
samblu o creștere medie de 13,1 
la Sută., De aceste sporuri ale 
salariilor beneficiază aproape 
200 de mii de salariați ale căror 
venituri anuale vor fi mai mari 
eu peste 580 milioane lei față 
de cele realizate înainte de 1 
august 1967.

Noul, sistem de salarizare în 
aeeste activități ține seama ca 
și la celelalte sectoare, de speci
ficul lor, urmărindu-se o mai 
bună corelare a salariilor ce
feriștilor și a celorlalți lucrători 
Cu rezultatele înregistrate de 
unitatea în care lucrează, pre- 
cuni și cu cele obținute de fie
care salariat în' parte. Astfel, 
retribuirea muncitorilor din 
transporturile feroviare, navale 
și aeriene se face potrivit unor 
rețele specifice cu salarii tari
fare pe categorii cu trepte, iar 
lș docheri pe clase de salariza- 

• '-grupe de mărfuri manipulate 
și după greutatea muncii. Pen
tru șoferi, salariile tarifare sînt 
stabilite pe grupe de autovehi
cule, în funcție de tonaj, număr 
de locuri ete. și pe categorii de 
calificare. La personalul na
vigant din transporturile navale 
și aeriene (comandanți de nave, 
șefi mecanici, ofițeri, piloți, na
vigatori, radiotelegrafiști etc) 
salariile sînt stabilite pe funcții

ACENDÂ
Virteri s-a înapoiat de la Roma 

delegația Partidului Comunist 
Român. condusă de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Partidu
lui Socialist Italian, a făcut o vi
zită în Italia-

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
ACTORII

(Urmare din pag. I)

în lumina conspectului pe care 
ti l-a oferit festivalul, aș spune 
vâ arta actorului român se ca
racterizează, înainte de toate, 
printr-o puternică intuiție, care-i 
îngăduie accesul în domeniile 
nrofunde ale conștiinței umane, 
în teritoriile inefabile și mis
terioase ale sufletului. Din 
adîncuri, el scoate la suprafață 
încordarea sublimă a patimii, tre- 
murul aproape insesizabil al sen
timentului, înfiorarea existenței o- 
menești în relația ei cu universul. 
De aici se naște și explicația 
predispozițiilor poetice, în sensul 
superior al cuvîntului, ale artei 
celor mai mulți dintre actorii 
noștri. Aș fi voit să mă feresc de 
categorisiri, care sînt — prin for
ța lucrurilor — simplificatoare,

DEDUCȚII
(Urmare din pag. 1)

Sper să ajung pînă la urmă 
la o concluzie conformă cu 
titlul rubricii și de aceea pre
lungesc această judecată cu 
un aer cam primitiv : deose
birea dintre muzica ușoară 
și muzica grea este exact 
deosebirea dintre adjectivele 
care o însoțesc, deși uneori 
ele ar părea a fi arbitrar 
folosite ; dar ușor și greu 
marchează exact diferența 
dintre impresia pe care o lasă 
în cuget un șlagăr și o sim
fonie, marchează exact dife
rența între zonele spirituale 
pe care le solicită prin com
parație un șlagăr și o sim
fonie. Fiindcă deși fulgeră
tor și fără prea multe con
diții, muzica ușoară ne so
licită totuși sentimente de 
suprafață, ea atinge o rețea 
sensibilă superficială, care in
tră repede în stare de 
alertă dar, tot atît de 
repede se și liniștește, în 
timp ce muzica grea, 
dificil dar durabil, so
licită zone profunde ale sub
conștientului, intră chiar in 
determinări de caracter și de 
modus vivendi. Ce vreau să 
spun ? Că operînd în zone 
sentimentale și psihice de su
prafață, dar accesibile din 
cauza asta și de largă în
tindere, muzica ușoară este, 
prin solicitare, un generator 
excepțional de stare afectivă 
energică, și chiar dacă în do
meniul ei de activitate acea
stă energie nu se poate uti
liza ci rămlne în sine, o for

cu gradații, ele fiind diferenția
te după capacitatea navelor și 
aeronavelor pe care lucrează. 
Ca și pînă acum, personalul na
vigant din transporturile aerie
ne va beneficia de indemniza
ție pentru orele de zbor, care 
a fost îmbunătățită și reașezată 
în raport cu răspunderea fiecă
ruia. în ce privește mecanicii de 
locomotive salariile lor sînt di
ferențiate și după categoria lo
comotivei conduse. Personalul 
operativ din transporturi ca și 
cel tehnic-administrativ, este 
salarizat pe funcții cu gradații.

Diferențierea salariilor tarifa
re la lucrătorii din ramura 
transporturi potrivit, muncii pe 
care o desfășoară asigură o re
tribuție corespunzătoare califi
cării. aportului în realizarea 
sarcinilor, greutății muncii și 
răspunderii ce revine fiecărui 
salariat.

O dată cu introducerea noului 
sistem de salarizare se realizea
ză și o mai justă așezare a ni
velului cîștigurilor, acordîndu-Se 
creșteri mai importante unor 
categorii de angajați ale căror 
salarii erau rămase în urmă, ca 
de exemplu lucrători de la în
treținerea căii ferate, piloți din 
aviația utilitară. în transportu
rile auto, prin aplicarea tarife
lor cu caracter republican pen
tru lucru în acord s-a asigurat 
o retribuire egală a tuturor șo
ferilor pentru aceeași muncă.

Lucrătorii din transporturi la 
fel ca și ceilalți salariați din 
ramurile unde s-a introdus noul 
sistem de salarizare. primesc 
gratificați! la sfîrșit de an, pre
mii în cursul anului pentru re
zultate deosebite în activitate. 
Unii lucrători din transporturi
le auto beneficiază în continua
re și de premii pentru economii 
de combustibil și anvelope. 
Muncitorii din activitatea por
tuară primesc în continuare 
premii și pentru reducerea tim
pului de staționare a navelor,

Vineri dimineața s-a îna
poiat în Capitală delegația de 
activiști ai P.C.R., condusă de 
tovarășul Bujor Sion, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., care, 
la invitația Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, a făcut o 
vizită de schimb de experiență 
în această țară.

Vineri dimineața, la Liceul nr. 
3 din Oradea a avut Ide o solem
nitate In cadrul căreia s-a atri
buit acestui liceu numele de

dar cred că în această zonă tre
buie căutat secretul mereu uimi
toarei forțe dramatice a Olgăi 
Tudorache (deopotrivă în Balta
gul și în Maria 1714), al înaltei 
tensiuni psihologice din jocul Sil
viei Ghelan (în Visul), al pasiunii 
pline de încrîncenare a lui Ion 
Fiscuteanu (în Acești îngeri 
triști), al înfiorării magice a Iri- 
nei Răchițeanu-Șirianu (în De 
viață, de dragoste, de moarte), al 
temperamentului vulcanic al Ele
nei Gurgulescu (în Nu sînt Turnul 
Eiffel), al dispozițiilor multilate
rale ale ljii Alexandru Drăgan (în 
Cronica personală a lui Laonic), 
al rafinamentului elegiac al lui 
Tudor Gheorghe. Sau, în varianta 
comică, aici se află, în principal, 
secretul jocului de mare intensi
tate umoristică al Dragai Olteanu 
și al Ilenei Stana Ioriescu (în 
Coana Chirița), al lui Marin Mo- 
raru (în Transplantarea inimii 
necunoscute), al lui Sebastian 
Papaiani (în Croitorii cei mari 
din Valahia).

mă a plăcerii și desfătării es
tetice, muzica ușoară poate 
totuși folosi ca punct de ple
care in aflarea unor moda
lități de utilizare reală a e- 
nergiei tineretului. Nu-mi 
pot închipui că nu există 
forme similare de sensibili
zare și emoționare care aflîn- 
du-se sub alt semn decît al 
notei muzicale și sub altă 
cheie decit a dominantei fa, 
să nu aibă același efect sti
mulator de puternică energie. 
Vreau să spun că se poate 
sau că ar trebui să se poată 
cinta și la altceva decît la 
ghitară pentru ca entuzias
mul să se iște cu tot acel 
potențial de energii folosi
bile, utilitare. Vreau să spun 
că tineretul poate fi ciștigat 
mult mai efectiv și mai prac
tic pentru chiar cauze con
crete în care entuziasmul să 
devină o energie folosibilă 
ca vintul, ca lumina și apele. 
Vreau să spun că adolescen
ța nu este numai metaforă ci 
și realitate, o realitate puter
nică, necesară, dar o reali
tate care trebuie cercetată 
după propriile ei forme de 
existență și nu cu mijloace 
preconcepute, o realitate' de 
care trebuie să ne apropiem, 
o realitate de care trebuie să 
ne folosim social și moral. 
Fiindcă acolo unde muzica 
ușoară deschide aripi, exact 
acolo pot crește aripi pentru 
cuvinte vorbite și scrise, pen
tru puterea exemplului. Dar 
exact acolo, exact în punc
tul benevol și firesc de ac
ces.

la operațiunile de încărcare-des- 
cărcare. £

De'asemenea, ca și în celelalte “ 
ramuri ale economiei naționa
le și lucrătorii din transporturi 
beneficiază de sporul lunar pen- " 
tru veehime neîntreruptă în a- 
ceeași unitate. Pentru muncito- * 
rii, mecanicii de locomotivă și V 
personalul operativ din exploa
tarea căilor ferate care prin 
munca pe care o desfășoară par- A 
ticipă în mod direct la siguran- w 
ța circulației, se prevede a- 
cordarea în continuare a sporu- A 
lui de vechime după împlinirea ” 
unui an de muncă. Cota lunară 
de spor pentru vechimea neîn- 
treruptă în aceeași unitate a- V 
tribuită acestor salariați este 
la nivelul celei aprobate mine- 
rilor care lucrează în subteran A 
și este superioară cotei din ce
lelalte ramuri ale economiei. 
De aceleași prevederi se bucu- A 
ră si muncitorii din activitatea w 
portuară — docheri, conducători . 
de utilaje și operatori de dane. A

Se mențin, de asemenea, u- " 
nele sporuri cum ar fi cel pen
tru navigație fluvială pe timp 
de noapte, pentru zboruri în 
condiții deosebite, pentru lucrări 
sub apă și altele.

Introducerea noului sistem de 9 
salarizare și majorarea salari
ilor vor constitui pentru cefe
riști și ceilalți lucrători din A 
transporturi, un nou și puternic 
stimulent pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcini’or trasate A 
de partid și de stat în domeniul V 
creșterii volumului de transpor-
turi. a productivității muncii în 
condițiile utilizării mai eficiente w 
a mijloacelor de transport și a 
sporirii siguranței circulației, a 
în același timp ea va contribui ™ 
la mobilizarea tuturor celor ce-și 
desfășoară activitatea în această _ 
ramură deosebit de importanță Q 
la asigurarea și satisfacerea în 
mai bune condiții a nevoilor de 
transport ale economiei naționa- A 
le în plină dezvoltare.

„ALEXANDRU MOGHIOROȘ", în 
semn de prețuire a memoriei ce
lui care a fost unul din vechii 
militanți ai mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră, ac
tivist de frunte al partidului și 
statului nostru socialist.

La solemnitate au participat 
Nicolae Pantea, prlm-vicepreșe- 
dinte al Consiliului popular jude
țean Bihor, Ștefan Szanto, prim-
secretar al Comitetului municipal
de partid, primar al munlciptBlui 
Oradea, membri ai familiei lui ™
Alexandru Moghioroș, reprezen

Ceva mai rari, sînt actorii de 
factură intelectuală, a căror spon
taneitate este rezultatul unei în
delungi și conștiente elaborări, a 
căror prezență este gîndită minu
țios și tocmai de aceea capabilă 
să lumineze, la rîndul ei, mișca
rea febrilă a gîndului. Nu e vor
ba, evident, de o conceptualizare 
excesivă — după cum nici în ca
zul celor dintîi nu era vorba de 
primordialitatea tiranică a in
stinctului — ci de pasiunea luci
dă a jocului lor care îngăduie an
gajarea în numele unor idei, apte 
de a fi transmise cu limpezime și 
autoritate. Radu Beligan (în 
Transplantarea inimii necunoscu
te), G. Ionescu-Gion (în Absența) 
Anca Neculce-Maximilian (în 
Acești îngeri triști), Varga Vil- 
moș (în recitalul Baladă particu
lară), Csiky Andras (în Al patru
lea anotimp), Octavian Cotescu 
(în Tandrețe și abjecție) și alții 
cîțiva au reprezentat, pe scenele 
festivalului, această prețioasă spe
cie actoricească fără de care 
confruntările de idei ale teatrului 
modem n-ar putea exista.

Actorul român este apoi, de 
cele mai multe ori un excelent 
profesionist. Indiferent de factu
ra textului sau de dimensiunile 
rolului, el are o concepție limpe

AVA TARURILE
(Urmare din pag. I)

me zilele în trindăvie, o intole
ranță la efort, un refuz efectiv 
al participării. Formal, tînărul 
figurează pe statele de plată ale 
întreprinderii. Dar efectiv ? 
Contribuția lui la munca colec
tivului este nulă, orele de ser
viciu se consumă într-o apatie 
totală.

„Sînt oameni care nu iubesc 
munca, îmi spunea un maistru 
de la „Clujeana". Am și eu în 
sector cîțiva dintre aceștia. 
Muncesc că n-au încotro, dar 
vai de treaba pe care o fac 1“

„Plictisul a venit pe lume o- 
dată cu lenea" spunea Ea Bru- 
yere. Nimeni n-are nevoie de o 
asemenea activitate întreprinsă 
în silă. Migrația de oameni de 
la o întreprindere la alta, din- 
tr-un oraș într-altul se datorește 
tocmai acestei lipse de obișnuin
ță în fața efortului. Căci ce alt
ceva exprimă în ultimă instan
ță fișele pline „ochi" aflate în 
cartotecile oficiilor forțelor de 
muncă, decît căutarea asiduă a 
unui serviciu ușor, a unei vieți 
aparent legale, care să rezolve 
un deficit pecuniar, fără mari 
investiții de efort ? Consecințele 
pentru societate ale unei ase
menea activități sînt ignorabile, 
iar pentru indivizii în cauză nu 
rezolvă aproape nimic. Dragos

tanți ai organelor locale de partid 
Si de stat.

PROGRAM 
tOFlPHlTlONAL
• BASCHET. Campionatul 

masculin programează ultima 
etapă a turului. Sîmbătă, în 
sala Giulești, de la orele 17, 
au loc, în continuare, partide
le Rapid — Politehnica Galați 
și Voința — I.C.H.F. Duminică 
dimineața, în aceeași sală, In- 
cepind de la orele 10,30, Poli
tehnica București primește re
plica formației Comerțul Tîr- 
gu Mureș.

• POPICE. Se încheie, și la 
popice, prima jumătate a cam
pionatului Diviziei naționale 
A. Sîmbătă, la arena Gloria, 
de la orele 16 : Gloria—Voința 
Constanța (fem.) ; la arena Giu
lești, de la orele 16: Kapidi — 
Voința București (fem.). Du
minică, la arena Constructo
rul de la orele 8 : Constructo
rul — Flacăra Cîmpina (mase); 
la arena Voința, de la orele 8 : 
Voința — O.F.R. Timișoara 
(mase.).

• ȘAH. Sala Constructorul 
din Capitală <strt 13 Decem
brie) găzduiește — pînă la 30 
decembrie — două turnee re
zervate celor mal buni 12 ju
niori, și 12 junioare din țară. 
Se joacă zilnic, începînd de la 
orele 16.

• TENIS. Ultimul concurs 
al anului — „Cupa 30 Decem
brie" rezervată juniorilor — 
are loc în sala Steaua, cu 
participarea a 32 de juniori Și 
16 junioare. întrecerile conti
nuă sîmbătă și duminică, în
tre orele 8—20.

• MINI BASCHET Sala Flo
reasca, de sîmbătă și pînă 
marți (inclusiv) este gazda ce
lei de a IH-a ediții a „Cupei 
federației". 16 echipe de băieți 
și 14 de fete, calificate în 
urma preliminariilor, îșl dis
pută trofeele puse în joc. Me

ciurile au loc pe două tere
nuri dispuse de-a latul terenu
lui mare, în fiecare zi, înce
pînd de la orele 8. Intrarea 
liberă.

de asupra răspunderii de mese
riaș pe care și-â asumat-o escala- 
dînd scena. Nici o partitură nu-i 
creează dificultăți insurmontabi
le, nici o sarcină, oricît de inso
lită, nu-1 excedează. O temeinică 
educație profesională, dobîndită 
mai ales cu un mare efort indivi
dual (căci, în această privință, în- 
vățămîntul teatral de la noi are 
încă destule lacune), îi îngăduie 
să se adapteze cu relativă ușurin
ță la orice întreprindere artistică. 
Chiar atunci cînd antrenamentul 
său nu este satisfăcător, chiar 
atunci cînd concepția autorului, 
a regizorului sau — eventual —- 
a sa proprie nu-i este foarte lim
pede, el știe să găsească în in
strumentul său (care este propria 
sa ființă) resortul ascuns care de
clanșează imaginea potrivită a 
personajului. Intuitiv sau intelec
tual, actorul român este un ar
tist deplin și matur. ?

Acestui artist, dramaturgia ori
ginală îi procură, cum s-a văzut 
în festival, prilejuri din ce în ce 
mai substanțiale. Dincolo de 
imperfecțiunile unor texte, din
colo de cusururile unor spectaco
le, această osmoză care se reali- H 
zează tot mai vizibil între scrisul 
dramatic și arta teatrală româ
nească este o garanție fermă 
pentru viitorul amîndurora.

tea pentru muncă, înțelegerea 
conștientă a necesității unei a- 
nume activități rămîne o ches
tiune de educație. Mentalitatea 
de parazit se perpetuează la 
unii dincolo de limitele inacti
vității, urmările ei devin vizi
bile chiar după ce fostul se
dentar s-a căpătuit cu o carte 
de muncă. Bunăoară, numai în 
orașul Cluj există cîteva sute 
de, tineri care se plimbă fără ru
șine de la o unitate Industrială 
la alta, poposid timp de o lună 
sau două la Tehnofrig, părăsin- 
du-I apoi pentru Macart ș.a.m.d. 
Cine se face vinovat de această 
stare de lucruri ? Nu tot para
zitismul ?

★
Ne oprim deocamdată aici. A- 

ceastă tară socială pe care 
putem s-o numim oricum dar 
care este în ultimă instanță lip
sa de ocupație, se soldează cu 
urmări nefaste atît pe plan in
dividual cît și din punct de ve
dere al întregii colectivități. E- 
xistă încă, din păcate un 
climat familial care facili
tează viața fără muncă și 
o îngăduință socială care o to
lerează. Seria cauzelor și a con
secințelor pe care le generează 
absența oricărei activități ră
mîne deschisă. Ne propunem 
să o completăm în numerele vii
toare.

CLUBUL PRIM PLAN

SUPORTERILOR ECHIPEI
NAȚIONALE DE FOTBAL

„Momentul acesta, al întâlni
rii cu lotul național, îl consider 
nu numai fericit, unic, inedit 
chiar în felul lui, ci mai mult : 
este sau mai degrabă ar putea 
fi istoric. îmi pare rău că nu se 
înregistrează pentru posteritate 
pe peliculă chipul, portretul fie
căruia dintre noi, cei aflați, as- 
tă-seară, in sala Floreasca. Din
tre noi, cei prezenți, s-ar putea 
constitui nucleul viitorului club 
al suporterilor echipei naționale 
de fotbal..." '

Aceste cuvinte au fost rostite 
la un „dialog" organizat de zia
rul „Scînteia tineretului*, — a- 
cesta făcînd parte dintr-o suită 
mai mare de „întâlniri cu spor
tivii preferați" — cu Iotul na
țional de fotbal la începutul pri
măverii, cînd tricolorii se pre
găteau pentru cele 4 meciuri 
decisive din preliminariile C.M., 
fiecare, indiscutabil, obstacole- 
pisc în marea și spectaculoasa

Foto : VIOREL RABA

AZI, VÂ PREZENTAM
noutAți din
Pe stradă iama și-a făcut apariția mai mult ca

lendaristic adică și meteorologic, sporturile de iarnă se află deja 
angajate într-o intensă activitate. Dacă schiorii sau boberii sînt 
la discreția capriciilor timpului, patinatorii și hocheiștii, datorită 
patinoarelor artificiale sînt mai puțin legați de zilele geroase.

Pentru a afla noutăți din această disciplină a eleganței și supleții, 
ne-am adresat tovarășului Florin Gămulea. secretarul Federației de 
patinaj', una dintre cele mai tinere federații, numărind un singur 
an de activitate deși peste doi ani patinajul din țara noastră va 
deveni centenar.

— Cea mai interesantă noutate, 
dacă se poate spune așa, pe care 
v-o pot comunica, este
„Olimpiada de iarnă a e-
levilor", o splendidă iniți
ativă a C.C. al U.T.C- care
va antrena un mare număr de 
pionieri și elevi în concursuri 
de patinaj viteză, săniuțe și schi, 
întrecerile se vor desfășura pe 
clase, școli, localități și județe, 
deocamdată fără a programa o 
etapă finală și sîntem convinși 
că se vor bucura de un imens 
răsunet în rîndul școlarilor, 
creînd o frumoasă tradiție și o- 
cupînd un loc important în acti
vitatea sportivă de masă. De alt
fel, Federația va organiza în co
laborare cu Consiliul Național al 
Pionierilor în 4 și 9 ianuarie, pe 
lacul Ciucaș din Tușnad, și, în 
aprilie, la București, concursuri 
de patinaj viteză și, respectiv, ar
tistic. dotate cu „Cupa Cuteză
torii". Paralel cu cel de viteză 
va avea loc și „Cupa Speranțe
lor" pentru juniori și copii. Este 
un neprețuit sprijin pe care a- 
ceste organizații îl acordă spor
turilor de iarnă.

— Dacă sîntem Ia capitolul 
patinai viteză să continuăm cu 
cite ceva despre activitatea com- 
petițională.

— Debutul este programat tot 
la Tușnad în zilele de 27—28 
decembrie cu „Cupa 30 Decem
brie", dar asta depinde și de 
vreme. Campionatele naționale 
intenționăm să le organizăm la 
Poiana Brașov. Organele locale 
și Federația au luat inițiativa să 
reamenajeze pista de viteză, de 
la Poiana pe care nu s-au mai

• în curînd la București, o întîlnire inedită între fotba
liștii lotului național și... membrii fondatori ai „CLUBULUI 
SUPORTERILOR".

• Tineri, iubiți fotbalul ? Vreți să deveniți prietenii și su
porterii „tricolorilor" ? înscrieți-vă în „CLUBUL SUPOR
TERILOR ECHIPEI NAȚIONALE DE FOTBAL !".

ascensiune spre platourile me
xicane. Deci, atunci, intr-un 
cadru potrivit — era poate pri
ma întîlnire de acest fel — s-a 
lansat ideea înjghebării unui 
club al suporterilor echipei na
ționale de fotbal. Idee fericită, 
răsărită din ambianța acelei seri, 
generată de consistența dialo- 
logului, de schimbul direct, sin
cer, de impresii — a fotbaliștilor 
despre tribune, a tribunelor des
pre fotbaliști și fotbal — ideea, 
în fine, a izbucnit ca o necesita

desfășurat competiții din 1951, 
deși compoziția apei și altitudi
nea o fac să se numere printre 
cele mai bune din lume. O dată 
sigură nu am stabilit, în orice 
caz vor avea loc între 25 ianua
rie și 15 februarie. Să fim bine 
înțeleși, în patinajul viteză con
dițiile atmosferice contează e- 
norm și faptul că nu am fixat 
o dată precisă reflectă tocmai do
rința noastră de a ține concursul 
în condiții cît mai bune.

— Capriciile vremii observ că 
ocupă un loc de seamă in grijile 
Federației de patinaj...

— Din păcate în patinajul vi
teză au existat la noi chiar ani 
lipsiți de activitate. Se discută 
despre rentabilizarea pe timp de 
iarnă, a instalației frigorifice a 
Halelor Obor prin crearea în 
preajma lor a unei piste de pa
tinaj. Ar însemna un enorm pas 
nu numai pentru activitatea com- 
petițională ci mai ales pentru 
răspîndirea patinajului, deoarece 
aici ar putea patina zilnic 
3—4000 de oameni. S-au făcut 
planuri, proiecte, s-au publicat 
si în ziare, dar deocamdată aș
teptăm, întrucît beneficiarul, în
treprinderea de agrement, nu 
se prea grăbește.

— Despre activitatea interna
țională la patinai viteză, ce ne 
puteți spune ?

— Începînd cu 3 ianuarie vom 
lua parte la o serie de întreceri 
la Inzell (R.F. a Germaniei), In
nsbruck (Austria), Madonna și 
Cortina d’Ampezzo (ambele în I- 
talia). Juniorii se vor alinia la 
startul „Criteriului speranțelor 
olimpice" care va avea loc la 

te impusă de acel moment care 
a dovedit, neașteptat, că între 
„idolul" din arenă și „omul din 
tribună" poate fi stabilit un pact 
nescris de colaborare rodnică în
dreptată spre întronarea disci
plinei în arena și salvgardarea 
spiritului de sportivitate, un 
pact de aderență comună la idei 
într-atîta de generoase.

Dacă în seara aceea, recepta
rea ideii și traducerea ei în 
practică, dat fiind faptul că ne 
aflam înainte de ...marea ofensi
vă părea, oarecum, efemeră, ia
tă că acum, „tricolorii", prin 
performanța lor — calificarea la 
Turneul final al C.M. din Mexic 
— ne oferă îndemnul la acțiune 
și argumentul implacabil pentru 
instituirea imediată a clubului 
suporterilor și aprobarea lui u- 
nanimă.

Ce-ar vrea să fie acest club ? 
După opinia noastră, și a nume
roși specialiști consultați in a- 
cest sens, intr-o definiție mai 
largă, clubul suporterilor, ar 
vrea să fie — și prin aceasta-i 
declinăm principala funcție, 
principalul scop — un sprijin, 
un suport moral al echipei na
ționale, de care, întotdeauna, ea 
ca și fotbalul nostru, s-a dove
dit că are nevoie. Mai exact, 
clubul ar avea răspunderi mora-, 
le față de „tricolori" — prin 
instaurarea în tribune de către 
membrii săi a unui climat de 
sportivitate, a unei atmosfere 
de spectacol — iar ei față de 
club, prin comportări revelato- 
rii, pe gazon, printr-o etică spor
tivă exemplară atît pe teren cît 
și în afara lui. Acestea, deocam
dată sînt deziderate, dar ele pot 
deveni principii, consemnate in
tr-un statut, odată clubul Iuind 
ființă. întâlnirile membrilor clu
bului cu echipa națională, între 
altele, s-ar putea solda Cu... di
rective de etică.

Constituirea lui n-ar fi o nou
tate în materie : în multe țări 
din lume există asemenea clu
buri care pe lingă beneficiile 
materiale pe care le aduc — și 
care se investesc în dezvolta
rea activității fotbalistice — ele 
aprind flacăra pasiunii pentru 
susținerea echipei naționale, în 
masa largă a spectatorilor. Pen
tru că să nu uităm : „microbiș
tii" noștri, își au corespondenți 
în Franța, în acei „mordus", în 
Italia, „tifossi", care însoțesc 
peste tot echipa națională sau 
echipele de club — Inter, Mi
lano, Napoli ; i-am văzut cu

Interviul nostru cu: 
tov. FLORiN GĂMulEA, 
secretarul general al Federației 

române de patinaj

Berlin, țin să menționez, pe o 
pistă artificială. Aici vor parti
cipa tot elevi și aș vrea să amin
tesc cîțiva foarte talentați : Ro- 
dica Nimereală și Sanda Băr- 
bulescu din București, Adriana 
Pleșan și Ladislau Coroș din Tg. 
Mureș, Roxana Salade din Cluj, 
Laurențiu Căplescu din Brașov 
și alții.

— Iată-ne ajunși și la patina
jul artistic atit de îndrăgit de 
toți.

— Aici activitatea a și început, 
săptămînile trecute disputîndu-se 
la Brașov și București „Cupa 
României" pentru toate categori
ile de clasificare. Tot luna aceas
ta, la Brașov, are loc o întâlnire 
cu patinatorii din Cehoslovacia 
și R.D.G. cu care ocazie patinoa
rul din Poiană va primi botezul 
concursurilor internaționale. Bea
trice Huștiu și Gh. Fazekaș, a că
ror pregătire este orientată spre 
participarea la Campionatele E- 
uropene ce se vor desfășura în 
februarie, la Leningrad, vor mai 
participa pînă atunci la cîteva 
concursuri peste hotare.

în țară, în luna martie se va 
desfășura a IV-a ediție a Con
cursului internațional pentru co
pii, deschis competitorilor pînă 
la vîrsta de 12 ani, concurs care 
și-a ciștigat deja un frumos pres
tigiu internațional.

VALENTIN MANOIU

caschetele în cujorile drapelului 
național — purtînd spre victo
rie echipa Angliei.

Firește, acest club — care ar 
urma să funcționeze pe lingă 
Federația de fotbal — va trebui 
să aibă o denumire — pe care 
ar putea-o oferi un concurs a 
înșiși suporterilor — un comi
tet de conducere, cu un preșe
dinte de onoare, ales dintre per
sonalitățile sportive marcante, 
ca și un restrîns aparat admi
nistrativ alcătuit pe bază de vo
luntariat. înscrierea în clubul 
suporterilor s-ar putea face pe 
bază de adeziune, prin care do
ritorii consimt să îndeplinească 
unele clauze și să plătească co
tizație. Cineva a și făcut suges
tia ca primele carnete de mem
bri ai clubului să aparțină jucă
torilor echipei naționale califi
cată pentru Mexic

Sigur, cei care doresc să 
facă parte din acest club, sint 
curioși să afle și alte amănunte. 
Nu este greu de subînțeles că 
se vor putea emite insigne, afi
șe și chiar timbre speciale — u- 
nele cu caracter comemorativ — 
se vor confecționa fanioane, bre
locuri, se vor organiza excursii 
de însoțire a echipei naționale, 
se vor Jace trageri la sorți pen
tru a cwsemna un număr de su
porteri care să plece Ia meciu
rile de peste hotare ale „trico- 
rilor". Cu timpul, clubul ar pu
tea să organizeze serate pe teme 
sportive, să organizeze gale de 
filme sportive, să angajeze spec
tacole pentru membrii săi. Nu 
e greu de întrevăzut posibilita
tea procurării unor mijloace de 
transport, confecționării de șepci, 
cravate, ecusoane pentru cei ca
re însoțesc echipa națională. 
Membrii clubului ar putea avea 
asigurate bilete de intrare la 
meciurile echipei naționale iar 
unii — prin tragere la sorți — 
vor putea beneficia de gratui
tăți.

Ideea în sine este prea gene
roasă, perspectiva prea frumoa
să, ca să nu-și recruteze sute, 
mii de adepți. Și întrucit știm că 
în rindurile tineretului fotbalul 
a făcut cuceriri statornice, zia
rul își asumă răspunderea ini
țierii acestei acțiuni, bucurîn- 
du-se, anticipat, de a se numi
— pro memoriam — fondatorul 
primului club al suporterilor 
din țara noastră. în acest scop, 
cu avizul și asentimentul Fede
rației — unde după cite știm ar 
exista preocupări în acest sens
— va organiza, in primele zile 
ale anului 1970, o nouă întîlnire 
a „tricolorilor", cu suporterii lor 
din București, și poate tot în 
sala Floreasca, in cadrul căreia, 
elucidindu-se și mai bine lucru
rile pînă atunci, vom pune pia
tra de temelie, și. simbolic vor
bind, cei prezenți vor semna 
„actul de naștere* al clubului.

VASILE CĂBULEA

HANDBAL:
MECIURILE ROMÂNIEI 

IN C. M.
Comitttul de organizare a 

campionatului mondial mas
culin de handbal a alcătuit 
programul de disputare a 
jocurilor din grupe. Cele 42 
de întâlniri vor fi găzduite 
in 25 de orașe franceze. în 
primul joc, la 26 februarie, 
echipa ROMÂNIEI va întâlni 
la Paris echipa Franței (jo
cul va începe la ora 21,30, 
ora României) La 28 februa
rie, în orașul Amiens, RO
MÂNIA va juca cu ELVEȚIA 
(ora 22,00). în orașul Caen, 
la 1 martie, echipa ROMÂ
NIEI va întâlni formația R.F. 
A GERMANIEI (ora 18,00). 
Pupă cum se știe, echipa 
ROMÂNIEI a fost repartiza
tă să joace în grupa C. Iată 
componența celorlalte grupe: 
A : U.R.S.S., R. D. Germană, 
Suedia, Norvegia ; B. : Ceho
slovacia, Iugoslavia, Japonia, 
Canada ; D. : Danemarca, 
Ungaria, Polonia, Islanda.

MERIDIAN
• IN PREZENT se află in tur

neu în Spania echipa bulgară de 
fotbal Cerveno Zname Sofia. In 
primul joc, fotbaliștii bulgari au 
învins cu scorul de 5—1 (3—1) e- 
chipa Valenoia.

O ECHIPA de fotbal Dinamo 
Zagreb a susținut un joc amical 
cu echipa locală A. S. Vlgo. Me
ciul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate (1—1) (1—0).

• SELECȚIONATA de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. și-a conti
nuat turneul în Canada, jucînd la 
London (Ontario) cu formația 
„London Knights". Hocheiștii so
vietici au obținut victoria cu sco
rul de 14—2 (4—0, 5—1, 5—1).

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 52 

Etapa din 28 decembrie 1869

1. Bari — Lazio 1
2. Brescia — Fiorentina X
3. Cagliari — Milan X
4. Inter — Verona 1

5. Palermo — Napoli X
6. Roma — Juventus X
7. Sampdoria — Bologna 2
8. Torino — Lanerosi 1

9. Catania — Varese I
10. Mantova — Foggia X
11. Modena — Genoa 2
12. Perugia — Catanzaro X

13. Pisa — Atalanta X

f
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luminarea medaliei jubiliare 
„A 25-a Aniversare a Eliberării

Emil Drăgănescu

Patriei14 unor cetățeni sovietici
La Ambasada României din 

Moscova a avut Ioc vineri so
lemnitatea înmînării medaliei ju
biliare „A 25-a aniversare a Eli
berării Patriei", conferită de Con
siliul de Stat al Republicii So
cialiste România unor cetățeni so
vietici, pentru contribuția adusă 
la dezvoltarea prieteniei frățești 
româno-sovietice.

Printre cei cărora li s-a înmînat 
medalia jubiliară au fost șefi 
și adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.U.S. și alți activiști 
de partid, foști ambasadori și re
prezentanți diplomatici ai 
U.R.S.S. în România, lucrători 
din M.A.E. al U.R.S.S., membri 
ai conducerilor Asociației de prie
tenie sovieto-română și Uniunii 
Asociațiilor sovietice de prietenie 
și relații culturale cu țările străi
ne, reprezentanți ai unor ministe
re, instituții centrale și organiza
ții economice și obștești, condu
cători de întreprinderi, oameni de 
știință, artă și cultură, ziariști.

In numele președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cei decorați 
au fost felicitați de ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S., Teodor Marinescu.

în numele celor decorați, V. I. 
Gorșkov, prim-vicepreședinte al 
Prezidiului Uniunii Asociațiilor 
sovietice de prietenie și relații 
culturale cu țările străine, a mul
țumit pentru înalta prețuire dată 
de conducerea de partid și de 
stat a României activității depu
se de cei distinși pentru dezvol-

tarea și întărirea prieteniei dintre 
cele două popoare. El a urat, tot
odată, poporului român noi 
succese în construcția socialistă.

Manifestare 

consacrată 
aniversării 

Zilei 
Republicii

La Casa Uniunii Artiștilor 
Plastici din Moscova a avut 
loc o festivitate organizată de 
Asociația de prietenie sovie
to-română, cu prilejul împli
nirii a 22 de ani de la pro
clamarea Republicii în Româ- 

. nia.
Au participat Anna Țukano- 

va, prim-vicepreședinte al a- 
sociației, A. V. Grebnev, re- 
dactor-șef adjunct al ziarului 
„Izvestia", scriitorul Irakli 
Andronikov, vicepreședinți ai 
Asociației, funcționari superi
ori din Ministerul Afacerilor 
Externe al Uniunii Sovietice.

Anatoli Antosiak, candidat 
în științe istorice, a vorbit 
despre însemnătatea actului 
istoric de la 30 Decembrie 
1947.

a sosit la
BELGRAD 26. — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Vineri dimineața a so
sit la Belgrad Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, pentru a participa Ia 
întîlnirea președinților celor două 
părți în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economi
că. La sosirea în gara Dunav, 
oaspetele român a fost salutat de 
Dușan Gligorievici, membru al 
Vecei Executive Federale a Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, și de alte persoane ofi
ciale. Au fost prezenți Vasile 
Șandru, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad, și 
membri ai ambasadei.

în aceeași zi au început lucră
rile Comisiei mixte româno-iugo- 
slave de colaborare economică. 
Delegația guvernamentală româ
nă este condusă de Emil Drăgă-

Belgrad
nescu, iar delegația guvernamen
tală iugoslavă de Dușan Gligo
rievici. Sînt examinate posibilită
țile de lărgire și de diversificare 
în continuare a colaborării și coo
perării economice și tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări, prin 
folosirea unor forme și metode 
noi, în primul rind a cooperării 
în producția industrială.

★
Președintele Vecei Executive 

Federale a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Mitia 
Ribicici, a primit vineri pe Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România. Cu a- 
cest prilej a avut Ioc o convor
bire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească. 
La primire au participat Dușan 
Gligorievici, membru al Vecei 
Executive Federale, și Vasile Șan- 
dru, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Belgrad.

Raiduri ale bombardierelor 

americane asupra 
Vietnamului de Sud

• Forțele Guvernului Revoluționar Provizoriu 
respectă încetarea focului

Alegeri

SAIGON. — Bombardierele stra
tegice americane „B-52" și-au re
luat vineri dimineață raidurile pe 
întreg teritoriul Vietnamului de 
Sud, la numai șase ore după ex
pirarea armistițiului de 24 de ore 
anunțat de comandamentele ame
rican și saigonez, a anunțat un 
purtător de cuvînt militar ameri

can, citat de agenția France 
Presse.

Pe de altă parte, coresponden
ții de presă atrag atenția că for
țele Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu continuă să respecte în
cetarea unilaterală a focului pe 
durata de 72 de ore comunica
tă anterior.

Demonstrații în S. U. A.

în Japonia și Canada împotriva războiului

R. P. POLONA. — Noi locuințe la Lublin

Lansarea in U. R. S. S

Rod al colaborării unor state socialiste
Potrivit programului de cola

borare a țărilor socialiste în ex
plorarea și folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice, la 25 
decembrie 1969 a fost lansat, din 
Uniunea Sovietică, satelitul ar
tificial al Pămîntului „Intercos
mos—2".

Satelitul „Intercosmos—2" este 
destinat cercetării Caracteristi
cilor ionosferei Pămîntului, con
centrării electronilor și ionilor 
pozitivi, temperaturii electroni
lor în apropierea satelitului, 
precum și concentrării medii de 
electroni între satelit și puncte
le de recepție terestre.

„Intercosmos—2“ a fost plasat 
pe o orbită avînd următorii pa
rametri : distanța minimă față 
de suprafața Pămîntului (la pe- 
rigeu) — 206 km ; distanța ma
ximă de Ia suprafața .Pămintu- 
lui (la apogeu) 1 200 km ; perioa
da inițială a revoluției 98,5 mi
nute ; înclinația orbitei — 48,4 
grade.

Simultan cu măsurătorile ce 
se efectuează la bordul sateli
tului „Intercosmos—2", observa
toare din Bulgaria, Cehoslova
cia, Cuba, R.D. Germană, Polo
nia, România, Ungaria și Uniu
nea Sovietică efectuează obser
vații ionosferice.

Franța va lipsi de la reuniunea Consiliului
Ministerial al U. E. O.

ORIENTUL APROPIAT
• Reuniunea șefilor de stat 

Libia • Dezmințirile 
premierului iordanian • Incidente 

israeliano-arabe

ai R. A. U., Sudan și

TRIPOLI. — La Tripoli au 
continuat vineri lucrările reuniu
nii tripartite la nivel înalt, la 
care iau parte șefii de stat ai Li
biei, R.A.U. și Sudanului. Potrivit 
cotidianului egiptean „Al Ahram", 
convorbirile de la Tripoli au ca 
scop stabilirea unei mai strînse 
colaborări între cele trei țări în 
domeniile politic, economic, cul
tural și militar. Agenția M.E.N. 
relatează că au fost examinate o 
serie de propuneri care au ca 
scop crearea unui Comitet co
mun format din miniștrii apărării, 
de externe și ai economiei.

AMMAN. — Intr-o declarație 
făcută ziariștilor la Amman și di
fuzată de agenția Reuter, primul 
ministru al Iordaniei, Bahjat Al 
Talhouni, a dezmințit relatările 
potrivit cărora în cadrul confe
rinței arabe la nivel înalt de la 
Rabat ar fi intervenit o sciziune 
între șefii statelor participante. 
Sintetizînd diversele opinii for
mulate în cursul acestei conferin
țe, premierul iordanian a arătat 
că unele state arabe au declarat 
în mod sincer că, deocamdată, 
nu pot contribui la pregătirile 
militare împotriva Israelului; al
tele au anunțat că nu pot depăși 
angajamentele pe care și le-au 
asumat anterior.

CAIRO. — Aviația israeliană a 
încercat din nou vineri să efec
tueze raiduri de bombardament 
asupra unor poziții egiptene si
tuate în zona Canalului de Suez 
— transmite agenția M.E.N. In 
cursul uneia din aceste acțiuni, 
artileria egipteană a atins un 
avion israelian, care s-a prăbușit 
în apele Golfului de Suez.

TEL AVIV. — După cum a 
anunțat la Tel Aviv^ un purtătoz 
de cuvînt militar, aviația israelia
nă a bombardat vineri mai multe 
obiective militare în R.A.U. și 
Iordania. Acțiunile avioanelor is
raeliene s-au soldat cu pierderi 
în rîndul forțelor egiptene și ior
daniene. După efectuarea raidu
rilor, a precizat purtătorul de 
cuvînt, toate aparatele de zbor 
israeliene au revenit la bazele 
lor.

Evoluții

argenti

mene

La 27 decembrie alegătorii japonezi se prezintă în fața urne
lor pentru a alege deputății în Camera inferioară a Dietei ja
poneze. Campania electorală desfășurată timp de 18 zile a pre
zentat o serie de caracteristici deosebite de alegerile precedente 
date fiind condițiile excepționale în care ea a avut loc. Terme
nul scurt a făcut ca pregătirile inopinate să acorde un evident 
avantaj Partidului liberal-democrat, de guvernămînt, care de
ține o majoritate confortabilă în ambele camere ale Dietei. Or
ganizate mai devreme și în scopul nemărturisit de a evita dis
cuțiile pe marginea termenilor ambigui ale recentei înțelegeri 
cu S.U.A. privind retrocedarea Okinawei în 1972 și statutul 
bazelor militare americane din insulă, alegerile care încep 
mîine ar putea să asigure — dacă este să luăm în seamă și son
dajele de opinie efectuate în Japonia în aceste zile — aproxi
mativ același număr de locuri liberal-democraților. Campania 
electorală, prin intensitatea cu care s-a desfășurat, a dezvăluit 
aspecte comune marilor campanii prezidențiale americane, pe 
lingă aspectul pitoresc. specific tradițiilor japoneze. Au fost 
trîmbițate pe toate portativele posibile, reușitele iiberal-demo- 
cjaților în răstimpul care a trecut de la cel de-al II-lea război 
mondial, și pîriă în prezent, în timp ce opoziția dezvăluie difi
cultățile ce persistă, denunță' politica oficială considerată imo
bilă, anacronică. Liberal-democrații se încred în efectul argu
mentelor economice asupra masei alegătorilor de la care se 
așteaptă „să închidă Ochii" asupra fricțiunilor interne cgi't au 
izbucnit pentru prima dată în public cu o astfel de ocazie vitală 
pentru partid cum sînt alegerile de astăzi. Este vorba și de o 
prevedere constituțională „uchigeba" care opune în timpul ale
gerilor candidați! aceluiași partid in circumscripțiile care pot 
trimite în Camera Reprezentanților intre 3 și 5 deputați. Parti
dul liberal-democrat, mai puternic, poate să desemneze mai 
mulți candidați pentru aceeași circumscripție, fiecare luptîn- 
du-se împotriva colegului de partid pentru a atrage cele mai 
multe voturi necesare reprezentării în Cameră. Acest aspect al 
alegerilor japoneze moștenit încă de la începutul acestui secol 
conferă alegerilor un plus. de tensiune, izvorîtă din luptele pa
ralele dintre candidați! aceluiași partid pe lîngă cele trans
versale între partide. Sistemul dezavantajează net partidele 
mici, voturile alegătorilor impărțindu-se nu numai între candi- 
dații desemnați de partide dar și cu cei așa-zișii independenți 
care nu au obținut desemnarea din partea vreuneia dintre cele 
12 fracțiuni principale ale Partidului liberal-democrat și care 
în cazul victoriei se aliniază imediat, așa cum au dovedit-o 
alegerile precedente, Partidului liberal-democrat. în prezent 
pe listele electorale au fost înscriși 945 de candidați între care 
326 ai P.L.D., 183.ai Partidului Socialist Japonez, 123 ai Partidu
lui Comunist Japonez, cîte unul pentru fiecare cirscumscripție 
electorală, 76 ai KOMEITO, 68 ai P.S.D., 37 din partea partide
lor minore și 132 de independenți. S-a remarcat cu ocazia acestei 
campanii electorale sumele mari cheltuite, un argument în plus 
pentru comparația cu campania prezidențială din S.U.A. Liberal- 
democrații au cheltuit peste zece miliarde de yeni, aproximativ 
o sută de milioane yeni pentru fiecare candidat nou pentru a 
ieși victorios. Sumele cheltuite de acest partid sînt incomparabil 
uriașe față de cele de care au dispus celelalte partide, socialist 
și comunist, pentru că nu trebuie uitat că cei mai bogați sus
ținători materiali ai partidului libera) democrat, reprezentanții 
monopolurilor varsă anual procente importante din veniturile 
lor în seifurile partidului de guvernămînt. Dar chiar în aceste 
condiții, unele sondaje indică posibilitatea creșterii numărului 
voturilor acordate comuniștilor

DOINA TOPOR

CONDUCTA PETROLIERA DIN
TRE TANZANIA SI ZAMBIA A 

FOST DINAMITATA

• CONDUCTA PETROLIERA 
care face legătura între Tanza
nia și Zambia a fost dinamitată 
de un grup de sabotori neiden
tificați — s-a anunțat vineri în 
capitala tanzaniană. Dar es Sa
laam. In urma exploziei, ce s-a 
produs pe teritoriul Tanzaniei, 
la aproximativ 300 kilometri de 
frontiera cu Zambia, conducta a 
fost grav avariată, iar transpor
tul petrolului a fost sistat.

Oficialitățile tanzaniene au 
deschis o anchetă în vederea e- 
lucidării împrejurărilor în care 
a avut loc explozia.

e 6 000 DE MINERI din bazi
nul carbonifer belgian Lițnbourg 
au declarat o grevă pe timp ne
limitat, în semn de protest îm
potriva respingerii de către

din Vietnam

Franța nu va participa la vii
toarea reuniune a Consiliului Mi
nisterial al Uniunii Europei Oc
cidentale, dare se va ține la 
Bruxelles în zilele de 9 și 10 ia
nuarie 1970, anunță agenția Fran
ce Presse, citind cercuri 
tente din Paris.

Guvernul francez —

compe-

adaugă

A •

A.F.P. — continuă examinarea a- 
numitor aspecte ale propunerilot 
formulate la 4 decembrie de mi
nistrul de externe al Belgiei, 
Pierre Harmel, președintele în 
exercițiu al Consiliului U.E.O., 
cu privire la reglementarea actua
lelor diferende din cadrul organi
zației.

AMMAN. — Trei formațiuni 
de avioane israeliene au bombar
dat vineri mai multe localități si
tuate în partea de nord a văii 
Iordanului — a anunțat un pur
tător de cuvînt militar iordanian. 
Avioanele israeliene s-au retras 
după intrarea în acțiune a arti
leriei iordaniene.

Cîteva mii de newyorkezi au 
organizat o demonstrație de pro
test împotriva războiului dus de 
Statele Unite în Vietnam. Coloa
nele de manifestanți s-au adunat 
în Parcul central din New York, 
unde a fost organizat un miting. 
Participanții s-au pronunțat pen
tru retragerea trupelor americane 
de pe pămîntul vietnamez și 
pentru renunțarea la așa-zisa „po
litică de vietnamizare a războiu

lui",- care este echivalentă cu 
continuarea acestuia.

Pe de altă parte, se anunță că 
și în capitala Canadei, Ottawa, 
au avut loc demonstrații de pro
test asemănătoare. Manifestanții 
au organizat un marș spre clădi
rea Parlamentului canadian, ce- 
rînd desolidarizarea guvernului 
de la Ottawa de politica dusă de 
Statele Unite în Asia de sud-est.

Times" 
toamnă 
nu a- 

pe pri-

R.D. VIETNAM. Fabrica de mașini-unelte pentru agricultură 
din Ha Tay.

„Financial 
observa în 
că „Uganda 
pare des 
mele pagini ale presei 
internaționale". Dar 
în acest decembrie 
despre care nu ne pu
tem plînge că ar fi să
rac în evenimente in
ternaționale, Uganda 
este o prezență ușor 
remarcabilă în coloa
nele ziarelor. Eveni
mentul ce a adus în 
actualitate această țară 
africană cu numai 
9 526 000 locuitori (în- 
tr-un deceniu s-a în
registrat o creștere a 
populației de trei mi
lioane, ceea ce re
prezintă un record de
mografic) l-a reprezen
tat atentatul de la 
Kampala. Președintele 
Milton Obote părăsea 
stadionul din capita
lă, ce găzduise un mi
ting popular, cînd îm
potriva sa s-au tras 
mai multe focuri de 
revolver. Obote a fost 
rănit dar fără gravi
tate : spitalizarea lui 
s-a redus la cîteva zi
le. Atentatul a obligat 
autoritățile să ia, 
prompt, măsuri severe 
— de la starea de ur
gență declarată în în
treaga țară pînă la in
terzicerea partidelor 
politice. D-pă șocul 
produs de împușcătu
rile de la Kampala, 
atmosfera a redevenit 
calmă. Observatorii 
încearcă, însă, să des
lușească mobilurile a- 
cestui act. Privirile se 
întorc către un trecut 
apropiat.

Pînă în primele luni 
ale anului 1966 Ugan
da reprezenta un pa
radox : era singura re
publică din lume con
dusă de... un rege. 
„Țara papirusului", 
cum obișnuiau repor-

terii, să o denumească, 
moștenise de la colo
nialism o 
ce favoriza 
nile. Tinăra 
era formată 
tru regate :
Toro, Bunyoro și An- 
kola. Regele Bugandei, 
Mutesa al II-lea, a de
venit președintele U- 
gandei independente 
păstrîndu-și nu numai 
un guvern propriu 
ci chiar și... o armată. 
Mutesa era posesorul 
unor domenii ce se în
tindeau pe 90 000 hec-

fărîmițare 
disensiu- 
republică 
din... pa- 
Buganda,

ția lui Mutesa de a or
ganiza o rebeliune 
(proiecta să creeze un 
gen de Katangă sece
sionistă) eșuează. Pa
latul său este luat cu 
asalt. Se descoperă de
pozite de armament și 
documente compromi
țătoare. Regele fuge la 
Londra (unde a murit 
recent datorită exce
selor alcoolice). Adep- 
ții săi sînt arestați. 
Despre ei am aflat în 
vara acestui an că 
au fost eliberați prin-

După atentatul
de la Kampala

tare, a cinci palate, 
mai multor castele de 
vînătoare, unui parc 
de automobile din care 
nu lipseau „celebrită
țile" epocii în nume
roase exemplare plus 
1 400 000 dolari pentru 
„zile negre".

Guvernul își vedea 
blocate tentativele de 
a crea un stat centra
lizat, modern, de a în
lătura tribalismul ge
nerator de antagonis
me artificiale, de a „e- 
libcra omul simplu de 
anacronismele servi- 
tuții feudale" — cum 
sublinia președintele 
Milton Obote. Oame
nii monarhiei creaseră 
chiar un partid opo- 
ziționist al cărui nume 
în traducere însemna 
„regele veșnic". In ten-

tr-o măsură de cle
mență.

A urmat o perioadă 
de liniște. Ziarele ui
taseră parcă „țara pa
pirusului". Uganda „a 
traversat în acești 
ultimi ani o peri
oadă nesenzațională 
dar extrem de im
portantă de conso
lidare" — scria „Fi
nancial Times". Preșe
dintele Obote a preco
nizat un program de 
prefaceri politice și e- 
conomice care să în
lăture moștenirea co
lonială. Problema e- 
sențială in noua etapă 
era cea a economiei. 
Multe decenii econo
mia țării își baza spe
ranțele pe bumbac și 
cafea. Soarta balanței 
comerciale depindea 
de fluctuațiile prețu-

rilor la bumbac și ca
fea. Se impunea diver
sificarea economică. 
„Financial Times" a- 
mintea „succesele rea
lizate in ultima vre
me prin exinderea cul
turilor experimentale 
de ceai, tutun, trestie 
de zahăr și prin dez
voltarea unei industrii 
a cărnii și laptelui". 
Dar ritmul dezvoltării 
era sub nivelul proiec
telor. Oricum, al optă- 
lea an de existență su
verană a găsit Uganda 
„eu o economie mult 
mai diversificată decît 
în 1962". Prospecțiuni 
au dus la descoperirea 
unor importante zăcă
minte de cositor, cu
pru, plumb, zinc, tung
sten etc. O companie 
creată de guvern a 
trecut la exploatarea 
resurselor subsolului.

Autoritățile au luat 
o serie de măsuri pen
tru punerea în valoa
re a potențialului și a 
resurselor economice 
ale țării. Aceste mă
suri au urmărit să dea 
posibilitatea tuturor 
cetățenilor — și mai 
ales tinerilor — să ob
țină o calificare și să 
presteze o activitate 
productivă. Elaborarea 
„cartei omului simplu" 
s-a realizat paralel cu 
proiectele privind sta
bilirea unui riguros 
control al statului în 
toate sectoarele econo
mice. Dar adversarii 
înnoirilor, mai puțin 
zgomotoși în anii din 
urmă, n-au dispărut. 
Atentatul de la Kam
pala este opera lor. 
Gloanțele nu pot, însă, 
opri procesele sociale. 
Este un adevăr care 
își găsește confirmare, 
încă o dată, și în U- 
ganda...

M. RAMURĂ

cercurile patronale a revendi
cărilor lor de majorare a sala
riilor.

„ESCADRONUL MORȚII" A 
ÎNCĂLCAT „ARMISTIȚIUL"

• „ESCADRONUL MORȚII" 
a încălcat „armistițiul" anunțat 
cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 
care urma să dureze pînă după 
Anul Nou. Potrivit unui comu
nicat al poliției braziliene, în o- 
rașul Sao Paolo au fost găsite 
miercuri seară cadavrele a încă 
două persoane „cu antecedente 
penale".

• GUVERNUL PERUVIAN a 
hotărît trecerea sub controlul 
direct al președinției republicii 
a Comandamentului comun al 
forțelor armate. Decretul pre
vede că, în caz de război, co
manda supremă a armatei va fi 
preluată de președintele țării.

în baza acestei măsuri, pre

ședintele Republicii Peru va 
controla de acum înainte în mod 
direct forțele armate terestre, 
navale și aeriene, măsurile de 
planificare și coordonare mili
tară, precum și forțele auxiliare 
(poliția).

• O BOMBĂ a explodat vi
neri lingă statuia din Dublin, 
ridicată în memoria lui Daniel 
O’Connell, unul dintre cei mai 
de seamă eroi ai Irlandei în lup
ta împotriva englezilor. Atenta
tul s-a soldat din fericire doar 
cu pagube materiale.

Agenția Reuter amintește că 
este cel de-al patrulea atentat 
de acest gen înregistrat în ulti
ma vreme în Republica Irlanda.

TRANSPLANTARE TRIPLA

• O ECHIPĂ DE CHIRURGI 
de la spitalul din New York a 
realizat joi o operație de trans
plantare a inimii și plămînilor

unui pacient suferind de em- 
fizem pulmonar. Un purtător 
de cuvînt al spitalului new-yor- 
kez a precizat că este pentru 
prima oară cînd se execută o 
asemenea transplantare triplă. 
Operația, care a durat peste 
trei ore, s-a desfășurat sub con
ducerea cunoscutului chirurg 
Walter Lillehei. Numele dona
torului, o femeie în vîrstă de 
50 de ani, și cel al pacientului, 
un bărbat de 43 de ani, nu au 
fost dezvăluite.

VIAȚA A EXISTAT ÎN AFARA 
PĂMÎNTULUI...

• DACĂ ar fi să dăm cre
zare unei noi analize chimice 
a meteoriților, viața a existat 
in afara Pămîntului. Doi chi- 
miști ai Universității engleze 
Bradford au anunțat că au iden
tificat în meteoriți substanțe 
chimice care se pot forma nu
mai în celule vii. Chimiștii 
Brooks și Shaw au detectat în 
meteoriți o substanță chimică 
pe care aceștia o cred că este 
sporopolenina, materialul bio-

logic care formează învelișul 
exterior al grăunțelor de polen. 
Diferite teste chimice au ară
tat că substanța din meteoriți 
se aseamănă cu sporopolenina 
atît din plantele de astăzi, cît și 
din plantele fosile.

Această constatare atestă că a 
existat viața în Univers înain
tea formării Pămîntului, deoa
rece meteoriții sînt cel puțin tot 
atît de bătrini ca Pămîntul. 
Fragmentele cercetate erau ale 
unor meteoriți mari căzuți Ia 
Orgueil, Franța, in 1864 și Muiji, 
Kentucky, în 1950.

• ARHEOLOGII ENGLEZ] 
vor să descopere cu ajutorul me
todelor moderne locul de reșe
dință al legendarului rege Ar
thur (prima jumătate a secolu
lui VI). Există o serie de indi
cii potrivit cărora curtea rege
lui s-ar afla în apropiere de 
localitatea Cadbury. Aici pă
mîntul este cercetat cu magne
tometre ultrasensibile. Datele 
obținute cu ajutorul acestor a- 
parate sînt prelucrate de către 
un computer.

Liderul biafrez despre 
o reglementare a conflic

tului nigerian
Intr-o 

cută la 
biafrez, 
megwu 
bliniat că Biafra dorește 
pacea și că va depune 
eforturi în vederea unei 
reglementări negociate a 
conflictului cu autorită
țile federale nigeriene.

declarație fă- 
Owerri, liderul 
generalul Odu- 
Ojukwu, a su-

E1 și-a exprimat, totodată 
regretul în legătură cu eșua
rea proiectului de reluare a 
tratativelor de pace dintre re
prezentanții guvernului fede
ral nigerian și delegația bia-

freză. După cum se știe, ase
menea tratative urmau să se 
desfășoare la Addis Abeba, 
capitala Etiopiei; delegația 
biafreză sosise aici gata să 
participe la negocieri, dar, în 
ultimul moment, guvernul fe
deral a renunțat să-și mai tri
mită reprezentanții, așa cum 
se angajase anterior.

Referindu-se la evoluția 
conflictului militar, Ojukwu a 
declarat că eșuarea tentativei 
de negocieri coincide cu o re
crudescență a activității ope
raționale, concentrată îndeo
sebi în sectorul Owerri.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteil", TeL 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele ae fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi *1 instituții. Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Scînteli'

La Casa Rozada — sediul 
prezidențial al guvernului 
Ongania — au fost adoptate 
recent cîteva măsuri ce au 
dat naștere la interpretări 
diferite. Unul din decrete, 
semnat de președintele Ar- . 
gentinei, acordă amnistie 
generală deținuților politici 
închiși în virtutea dispozi
țiilor legislației stării de ase
diu, promulgată în iunie a- 
nul-acesta. O altă măsură a- 
doptată se referă la anula
rea tuturor sentințelor de 
condamnare hotărîte de in
stanțele militare înființate 
în timpul ultimelor ciocniri 
sîngeroase din localitatea 
Cordoba. In sfîrșit, abroga
rea dreptului de intervenție 
a organelor guvernamentale 
în afacerile Confederației 
Generale a Muncii și o pasi
vitate curioasă a actualului 
regim față de intensificarea 
activității fostelor partide 
politice sînt alte elemente 
care, adăugate primelor, în
mulțesc supozițiile privind 
intențiile regimului de la 
Buenos Aires.

Unii observatori apreciază 
că noile hotărîri s-ar datora 
existenței unor fricțiuni în 
rîndurile armatei. Potrivit a- 
cestor cercuri, o parte din o- 
fițeri — ce-i adevărat, mino
ritară — printre care s-ar 
găsi și ministrul de interne 
Guillermo Borda ar fi reușit 
la un moment dat să-l con
vingă pe șeful statului, sub 
presiunea crescîndă a mani
festațiilor populare, de ne
cesitatea unor „reforme" (ca
racterul și profunzimea aces
tor reforme fiind greu pre
cizabile). Opoziția majorită
ții corpului de ofițeri supe
riori l-a împiedicat însă pe 
generalul Ongania — susțin 
unii — să treacă Ia îndepli
nirea proiectelor promise, în 
locul acestora, adoptîndu-se 
doar ultimele decrete. Pen
tru rezolvarea numeroaselor 
probleme economice, s-au 
căutat soluții care au evitat 
reformele de profunzime, 
recurgîndu-se în schimb Ia 
împrumuturi străine. Impu
nerea unor severe restricții 
privind majorarea salariilor 
a dus 
mulțumirii 
studenților 
case în 20 
sută).

Paralel cu agravarea șo
majului, cu operarea unor 
concedieri masive în centre
le muncitorești Tucuman și 
Santa Fe, cu închiderea u- 
nor rafinării de zahăr, auto
ritățile și-au înăsprit poziția 
față de mișcările revendica
tive, ordonînd intervenția 
armatei. Asemenea măsuri 
au determinat un climat po
litic fovorabi] sindicatelor 
„rebele" acelei ramuri a 
Confederației Generale a 
Muncii, recunoscută pentru 
nonconformismul ei față de 
politica oficială. îngrijorate 
de evoluția evenimentelor, 
autoritățile au dictat dizol
varea acestei organizații și 
arestarea lideriior ei. De pe 
urma acestei situații au pro
fitat imediat sindicatele 
„participaționiste", acei li
deri adepți ai „peronismului 
fără Peron", ce au pășit cu 
cîteva luni înainte pe calea 
cooperării cu 
guvernamentale, 
mentatori 
atribuie 
doptate 
tenției 
provoca 
rea sindicală, pentru a înlă
tura orice posibilitate de re- 
unificare pe scară națională 
a forțelor potrivnice întăririi 
regimului.

Acordarea 
nerale deținuților 
(se spune 
de lideri 
continuă să 
sub diferite 
nularea unor ședințe, retra
gerea reprezentantului gu
vernului din incinta sediilor 
sindicale, au dat satisfacție 
anumitor lideri sindicali, pe- 
roniști, provocînd chiar un 
oarecare reflux al mișcării 
revendicative. O chemare Ia 
greva generală a fost anula
tă în ultimul moment.

Măsurile adoptate recent 
au adus un moment de rela
xare autorităților. Cît va du
ra această „pauză" e greu de 
prevăzut.

la creșterea ne
muncitorilor și 

(costul vieții ur- 
de luni cu 40 la

autoritățile 
Unii co- 

sînt înclinați să 
ultimele măsuri a- 

la Buenos Aires in- 
guvernului de a 

noi fisuri în mișca-

amnistiei ge- 
politici 

totuși că 200 
muncitorești 

fie deținuți, 
motive) a-
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