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N
 e aflâm/azi, la hotarul dintre 
ani, în aceasta vreme frumoasa, 
de iarnă adevărată, venită parcă 
de demult, din poveștile timpu
lui, și gîndurile noastre duc ain 
azi spre mîine.

Dinamic, energic, plurivalent, populat cu 
bătălii omenești care presupun aspirații înal
te, victorii și împliniri, chiar dacă nu întot
deauna lucrurile au putut merge prea ușor, 
— cercul anului 1969 este astăzi închis, trece 
din realitate prezentă în amintire. în vîrsta 
nobilă a țării el va rămîne fără îndoială 
încrustat cu majuscule : a fost anul celui 
de-al X-lea Congres al partidului, anul săr
bătoririi primului sfert ae veac de libertate 
a pămîntului românesc. Să ridicăm deci, 
paharul pentru timpul care a permis 
acestui popor al nostru să străbată, sub con
ducerea comuniștilor, pași noi în definirea 

aspirațiilor sale socialiste, să gîndească mai 
bine asupra propriului destin, asupra locului 
său în lume 1 Să-i recunoaștem — ca timp 
simbolic — lui 1969 marea sa calitate : el 
ne-a adus tuturora nu numai multe bucurii, 
dar și mai multă înțelepciune, știință și clar
viziune în organizarea viitorului. De la tri
buna aflată în principala sală de congrese 
a țării, au pornit în acest an, care își des
prinde ultima filă din calendar, izvoare 
ae gîndire vie, penetrante pînă în cele mai 
nebănuite domenii, și ale căror urmări ferti
lizatoare germinează deja prin măsurile 
gospodărești cu care țara a încheiat acest 
frumos decembrie carpatic.

E legătura pe care 1969 ne-o lasă pentru 
1970, și nu numai pentru el, pentru viitorime.

Întotdeauna popoarele au reținut ca pe pa- 
gini.de veritabilă istorie momentele cristali
zării unor concepte esențiale pentru destinele 
lor, iar pentru noi 1969 a fost un asemenea 
an. Din toate județele veștile despre înde
plinirea sarcinilor sînt transformate în tele
grame ale adeziunii față de partid, senti
mentul muncii și al dragostei față de țară 
răzbătînd deopotrivă din participarea, ală
turi de întregul popor, a generației tinere. 
O cupă, deci, de vechi vin românesc 
pentru timpul care deschide porțile altor 
timpuri, noi, mai harnice, mai fructuoase I

Mîine, .1970 va bate în geamurile noastre 
cu crengi de cireș înghețate zadară, sosind cu 
urători răspîndiți pe străzile orașelor și ulițele 
satelor. E-n datina visării noastre populare 
să ne închipuim, în această zi, palate de 
cleștar si să auzim aievea clopoțeii anunțîn- 
du-ne de la an la an mai-binele... Să ne 
gîndim.la sensul real al împlinirilor pe care 
le conține anul ce începe : în 1970 economia 
noastră națională va înregistra un real pas 
înainte, obținînd succesele cele mai mari din 
anii actualului cincinal. Producția de fontă 
va spori cu 21 la sută, cea de oțel cu 18 la 
sută, materialele de construcții vor spori cu 
13,1 la sută, ritmul cel mai ridicat de creș
tere revenind și în anul viitor industriei chi
mice : 21 la sută. Sporesc preocupările pen
tru fructificarea fiecărei bogății naționale, 
pentru utilizarea fiecărei instalații industriale, 
în așa fel îneît este așteptat ca productivi
tatea muncii să înregistreze cifre pînă la 8,8

Primirea de către președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a șefilor misiunilor diplomatice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

g reședințele Consiliului de
tat al Republicii Socialiste Ro

mânia, împreună cu tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu și 
Vasile Vîlcu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adunări 
Naționale, au primit, marți la 
amiază, la Palatul Consiliului de 
Stat, pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați în România, 
care au prezentat felicitări cu 
prilejul Anului Nou.

Au luat parte Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, ad- 
juncți ai ministrului afacerilor 
externe.

Au prezentat felicitări amba
sadorii 1 R. D. Germană — 
Ewald Moldt, R. P. Albania — 
Iosif Pogace, Iranului — Soltan 
H. V. Sanandaji, Greciei — 
Jean Ch. Cambiotis, Turciei — 
Kâmuran Guriin, Argentinei — 
Rogelio R. Tristany, R. F. a 
Germaniei — Erich Strătling 
Belgiei — Jean Adriaenssen, 
R. P. Polone — Jaromir Oche- 
duszko, Japoniei — Toshio Mit- 
sudo Indoneziei Hamzah
Atomhandojo, R. P. Mongole 
— Damdinnerenghiin Bataa, Re
publicii Cuba — Jesus Barreiro 
Gonzalez, Marii Britanii —

Denis Seward Laskey, Franței
— Pierre Pelen, Indiei — Thîru- 
vengada Than, R. P. Chineze — 
Cian Hai-fun, Israelului — Ra
fael Benshalom, R.S.F. Iugo
slaviei — Iso Njegovan, Dane
marcei — Torben Busck-Nielsen, 
S.U.A. — Leonard Carpenter 
Meeker, R. P. Bulgariei — Spas 
Nicolov Gospodov, R. P. Ungare
— Ferenc Martin, R.P.D. Co
reene — Kang Iăng Săp, R. D. 
Vietnam — Nguyen Dang Hanh) 
însărcinații cu afaceri ad-inte- 
rim ai Republicii Chile — 
Fernando Contreras, Republi
cii Irak — Jamil Al Win- 
dawi, Republicii Arabe Uni
te — Mananny Nakhla Fikry, 
U.R.S.S. — Vadim Stepanovici 
Tikunov, Braziliei — Jadiel Fer
reira de Oliveira, Finlandei — 
Erkki Juhani Tiilikainen, Olan
dei — Arnold Peter van Wal- 
sum, Austriei — Rudolf Bogner, 
Republicii Islamice Pakistan — 
Amin Jan Naîm, Suediei — 
G. E. Lonnmar, Venezuelei — 
Edgar Conde Barrios, Elveției
— Guy Ducrey, Italiei — Pas
quale Antonio-Baldocci, R.S. Ce
hoslovace — Jaroslav Hana, 
Republicii Vietnamului de Sud
— Tran-Kien, precum și șeful 
Reprezentanței consulare și

(Continuare în pag. a VII -a)
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Combinatul side
rurgic Hunedoara: 
se lucrează biogra
fia unei noi șarje.

de GH. ISTRATE

Vin sărbătorile în jurul meu 
Ca niște continente de izbîndă 
Deasupra cărora voi fi mereu 
Un suveran cu gîndurile-n pîndă

Vin sărbătorile în jurul meu
Ca niște oaspeți falnici de onoare 
De pașii cărora atîrnă greu 
Țărînile desprinse din tipare.

Vin sărbătorile în jurul meu
— Cadrane-n care viața mea se-arată 
Sori zmulși din matca unui curcubeu 
Rotită peste lumea mea mirată...

Vin sărbătorile în jurul meu — 
Mari pagini de poruncă și îndemne 
Și cu statura unui tînăr zeu
Purtînd efigiile mele demne.
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Tradiționalele urări de Anul Nou 

adresate de pionieri și școlari 
conducătorilor de partid și de stat

Ieri dimineață, în fața sediu
lui Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, un 
mare grup de pionieri și școlari 
bucureșteni a venit cu tradițio
nalul Plugușor pentru a ura 
conducătorilor partidului și sta-

tului sănătate și fericire cu pri
lejul Noului An.

Ieșind în întîmpinarea urăto
rilor. tovarășii. Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe- 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorglie Radulescu, Virgil Tro-
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SENTIMENTUL
CERTITUDINII

X
A rămas în tradiția de inimă a 

poporului român ca în cumpăna 
nopții care primește calendarul, 
oamenii — fiii națiunii noastre 
socialiste — să-și ureze, cu gînd 
sincer și suflet generos, îndepli
nirea tuturor dorințelor de bine 
și fericire, în vîrsta ce vine să se 
adauge prin ei vîrstei vetrei lor 
natale. Acestei tradiții, reflex 
neîndoios al optimismului speci
fic poporului nostru, i s-a alătu
rat, pornind din certitudinea ce 
ne însoțește eforturile, o tradiție 
gazetărească: desfășurarea, atît 
cit poate permite spațiul unei 
pagini de ziar, a răspunsurilor 
strînse sub întrebarea: CARE 
SÎNT DORINȚELE DUMNF.A-

VOASTRĂ ESENȚIALE PE 
CARE VREȚI SĂ LE ÎNDE
PLINIȚI IN ANUL VIITOR ?

Cititorul va înțelege lesne că 
nu banala curiozitate profesiona
lă ne-a îndemnat să aflăm răs
punsurile tinerilor — de diferite 
vârste și profesii — anchetați, ci 
dorinfa de a schița aici o diagra
mă a temperaturii morale, de a 
stabili ritmul respirației spirituale 
cu care tînăra generație, alături 
de întregul popor, în noul an 
care începe mîine, va purta șta
feta progresului românesc pe ul
tima treaptă a actualului cincinal. 
Semnele ce se răsfrîng în oglinda 
interioară a tinerei generații sînt 
toate semne bune, semne ale în-

noirii, semne care anticipează 
progresele remarcabile ce le va 
înscrie poporul nostru în noul 
an 1 Să nu anticipăm lectura 
dumneavoastră ? Inutil ar fi pre
cauțiile reporterilor, căci anul 
1970 a fost anticipat prin parti
ciparea entuziastă a tinerilor, 
alături de întregul popor, la rea
lizarea bilanțului pe care-l în
scriem azi anului 1969, trecîndu-l 
din cotidian în istorie. Dimensiu
nea certitudinii cu care pășim în 
noul an este sporită de cuvînta- 
rea rostită la recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R. de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Prin 
cuvîntul secretarului său general. 
Partidul Comunist Român nu fă
găduiește, cum făceau politi-

înodinioară, că 
va curge de neun-

SEMNIFICAȚII

ÎN EPOCĂ...

întregul nostru popor, partici
pant activ, responsabil, 1? ela
borarea obiectivelor cuprinse în 
planul de stat al economiei na
ționale, se pregătește să treacă 
pragul anului 1970, însuflețit de 
sentimentul patriotic că se află 
în fața unei etape de muncă pe 
frontispiciul căreia, mai adine și 
mai expresiv decît oricînd, stau 
gravate imperativele efortului 
îndîrjit, creator. La scara timpu
lui istoric, un an are dimensiu
nea unei clipe, dar demnitatea 
clipei istorice de a se integra 
armonic, plenar în epocă — în 
cazul României socialiste — 
rezidă în densitatea de împli
niri cuprinse în clipa respecti
vă și, mai cu seamă, în măsura 
în care aceste împliniri sînt su
perioare clipei anterioare, con
stituind totodată o trecere fi
rească spre momentul următor, 
o premisă propice și eficientă 
pentru noi parametri, în 
dialectic superiori.

Sub acest raport, anul 
moment final al planului
nai, se prefigurează în epocă a- 
semenea unei punți de legătură 
între două etape bine distincte 
ale dezvoltării socialiste a țării, 
îndeplinirea sarcinilor rezervate 
lui constituind, așa cum se arată 
în cuvîntul rostit de către to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la încheierea lucrărilor re
centei Plenare a C.C. al P.C.R. : 
„...înfăptuirea deplină a mărețu
lui program trasat de Congresul 
al IX-lea și pregătind totodată 
condițiile necesare trecerii la 
realizarea hotărîrilor Congresu
lui al X-lca al Partidului".

mod

1970, 
cinci-

denii de 
anii ce vin 
de lapte și miere, ci ne îndeam
nă sincer, bărbătește la eforturi 
tenace pentru a ridica, în con
tinuare, edificiul industrial mo
dern al unei țări cit mai trainic 
ancorate în civilizația secolului 
nostru.

Așadar, care este zestrea mo
rală cu care tînăra generație va 
aduce în noul an, contribuția sa 
la realizarea obiectivelor stabi
lite de ultima etapă a actualului 
cincinal ?

(CITIȚI RĂSPUNSURILE 
ANCHETA NOASTRĂ 
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fin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescr 
Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorglie 
Stoica, Vasile Vilcu, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Mihai Gere, Ion Iliescu, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu au pri
mit cu multă căldură și dra
goste pe reprezentanții pionie
rilor șt școlarilor patriei.

în decorul alb al iernii au 
răsunat versuri dînd glas sim- 
tămintelor de dragoste ale celor 
mai tinere vlăstare pentru pa
tria socialistă, recunoștinței 
fierbinți față de partidul nostru 
comunist care le asigură o co
pilărie fericită, le făurește vii
torul de lumină și bucurii :
Ne-a trimis părintele nostru 

poporul 
Cu sorcova vesela și plugușorul 
în sănii de aur și mărgăritare 

trase 
De telegari cu coama de mătase 
în frunte cu Prîslea călare

pe cal, 
De la Palatul Pionierilor pînă la 

. Comitetul Central
va sintem spre șfirșit

de Cincinal 5>i crește ți crește și crește 
prin ani măreția 

In țara ce se cheamă frumos 
_. România.Și-am ajuns la Comitetul

Central în prag 
Unde flutură roșul steag,

tricolorul steag, 
înde bate inima țării fierbinte 
Și unde drumul timpului
, „ duce-nainte.ta Comitetul Central comuniștii
r „ . • , gîndesc
va binele tau, popor românesc.
Și prin sufletul nostru de copii 

limpede trece 
Lumina înaltă, a Congresului

zece. 
Viitorul e-al nostru, cu marele-i

țel» 
Și vom fi demni totdeauna de el’. 
Chiar dacă sînt azi căciulile 

mai mari decît noi, 
Mnne vom crește. 
Vom fi în muncă eroi, 
Cu minți luminate și cugetul 
„ . . , stăpînPentru etapele comuniste
, de mîine.
Așa precum ne crește Partidul 

nostru Comunist Român. 
Adrestndu-se secretarului ge

neral al partidului, unul din co
lindători spune : 
Și-acum copiilor, cu suflet 
ri-x_ . de văpaieiram tovarășului Ceaușescu

Nicolae
(Continuare în pag. a Vll-a)
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Spicuiri din.

Agenda 
simfonică

Spicuiri din..

Sumarul

• LA ÎNCEPUTUL lu
nii septembrie, Bucureș- 
tiul va redeveni pentru 
trei săptămîni capitala 
muzicală a lumii, sediu] 
celui de al V-lea Concurs 
ți Festival internațional 
„George Enescu" spre 
care îți vor îndrepta a- 
tenția iubitori ai artei de 
pe întregul glob.

• DIN PRIMELE luni 
ale noului an, cîteva 
prestigioase manifestări 
vor fi dedicate „Titanu
lui muzicii", aniversării 
bicentenarului nașterii lui 
Ludwig van Beethowen, 
compozitorul care a fău
rit o răscolitoare și pate
tică operă muzicală cu- 
prinzînd în desenul por
tativelor marile probleme 
ale destinului uman.

In cinstea bicentenaru
lui, orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii va 
organiza la 15. 22 și 29 ia
nuarie trei „Festivaluri 
Beethoven", în care vor 
putea fi ascultate Simfo
niile I, III, V și IX, Con
certele pentru pian și or
chestră nr. 4. 5. Dirijate 
de Iosif Conta, festivalu
rile se vor bucura de par
ticiparea unor prestigioși 
soliști ca pianiștii Magda 
Tagliaferro (Franța) și 
Fausto Zadra.

Interesante opusuri be- 
et.hoveniene au fost cu
prinse și în viitoarele 
luni ale stagiunii Filar
monicii ..George Enescu". 
Amintim: Concertul nr. 3 
(solist Aldo Ciccolini), 
Missa solemnis (dirijor 
'lircaa Basarab), concer- 
i’ nr. 2 (solist Corneliu 
^eorghiu), concertul nr.
(solist Valentin Gheor

ghiu).
• OASPEȚI STRĂINI 

PE ESTRADA ATENEU

LUI In primele luni ale 
noului an: dirijorii Kurt 
W6ss (Austria), Alfred 
Salter (Olanda), Leif Se- 
gerstam (Suedia), Louis 
de Froment (Luxemburg), 
trompetistul Robert Na
gel (S.U.A.), pianistul 
Aldo Ciccolini (Franța), 
violonistul Regis Pasa- 
quier (Franța).

• EVENIMENTE „MU
ZICOLOGICE": apariția
a două monografii de 
mulți ani așteptate: Geor
ge Breazul despre D. G. 
Kiriac și Bach de Albert 
Schweitzer.

• PRINTRE PARTITU
RILE ROMANEȘTI CARE 
VOR VEDEA LUMINA 
TIPARULUI în 1970 a- 
mintim: operele „Amo
rul doctor" de Pascal Ben- 
toiu), Mariana Pineda (de 
D. Popovici), simfonii 
semnate de A. Zoltan, Di- 
mitrie Cuclin. Andreas 
Porfetye, concerte pentru 
orchestră de Aurel Stroe, 
Șteîan Zorzor, concerte 
instrumentale de D. 
Constantinescu și A. 
Vieru, suite, variațiuni, 
poeme, studii pentru or
chestră de T. Rogalski, 
L. Feldman, L. Glodeanu, 
C. D. Georgescu, M. Mol
dovan, T Olah. C. Boldi-
sar.

• REMARCABILE E- 
VENTMENTE mai înscrie 
stagiunea lirico-coregrafi- 
că T.V. După spectacolul 
cu „Elegia pontică" de T. 
Grigoriu vor fi montate 
operele „Traian și Do- 
chia" de D. Cuclin, 
„Geamgii din Toledo" de 
T. Olah, baletul ,,Nunta" 
de D. Popovici ți Opera 
radiofonică „Zamolxe" de 
L. Glodeanu în viziune 
coregrafică.

I. S.

Spicuiri din...

Agenda 
universitară

• Festivalul Național al 
Artei Studențești

Pentru a asigura con
tinuitatea și un caracter 
stimulativ activității ar
tistice studențești din fa
cultăți, institute și cen
tre universitare, pentru 
a prezenta publicului larg 
creațiile studenților și 
arta lor interpretativă. 
Comitetul Executiv al 
U.A.S.R. organizează din 
doi în doi ani, cu carac
ter competitiv. Festivalul 
National al Artei Studen
țești.

„Ediția 1970“ a Festiva
lului se va desfășura în 
luna aprilie, după urmă
torul program ■

• Festivalul teatrelor 
dramatice și de poezie 
(montaje literare) — BRA
ȘOV. 3—4 aprilie.

<, Festivalul național al 
formațiilor studențești de

estradă și muzică ușoară 
— TIMIȘOARA, 10—12 a- 
prilie.

• Festivalul și coloc
viul național de folclor — 
CLUJ, 17—19 aprilie.

• Al Il-lea Colocviu de 
creație literară a studen
ților - BUCUREȘTI. 
23—26 aprilie.

• Salonul studențesc 
de primăvară, ediția 
1970—1971. Expoziție stu
dențească de artă plastică 
și decorativă.

COLOCVIU 
STUDENȚESC

în luna martie 1970, în 
București urmează să aibă 
loc lucrările colocviului 
național studențesc cu 
tema : „Rolul filozofiei 
marxiste și al culturii 
umaniste în formarea vii
torilor intelectuali". Par
ticipă studenți de diferite 
specialități de la institu
tele din întreaga țară.

editorial
• In anul 1970, EDITU

RA POLITICĂ va tipări 
printre altele :

L. PATRAȘCANU : 
„Probleme de bază ale 
României", L. PATRAȘ
CANU : „Sub trei dicta
turi : DOBROGEANU
GHEREA : „Neoiobăgia"; 
COLECTIV: „Al doilea 
război mondial"; M. MĂ- 
NESCU : „Cibernetica e- 
conomică" ; A. PANTAZI: 
„Filozofia marxistă în 
România" ; OVIDIU 
TRAZNEA: „Știința po
litică"; MIRCEA MALI- 
TA: „România socialistă 
în O.N.U.".

TRADUCERI
LUIGI LONGO: „Popo

rul italian ia armele"; L. 
ALTHUSER: „Citiți „Ca
pitalul"; »*• V. I. LENIN: 
„Opere alese" (ediție bi
bliofilă) ; V. I. LENIN : 
„Opere complete", voi. 53, 
54, 55 (se termină seria" ; 
C. MOCANU: „Răspândi
rea ideilor leniniste în Ro
mânia".

• REDACȚIA LITERA
RĂ POLITICA PENTRU 
TINERET. Dintre lucră
rile sub tipar sau în curs 
de pregătire amintim: 
„Pagini din istoria
U. T.C.", „Generația tînă- 
ră și morala comunistă", 
„Locuri de neuitat" de 
DUMITRU A L M A Ș, 
„Scriitori în dialog cu ti
nerii", „Pregătirea tineri
lor pentru viața de fami
lie".

• în cadrul „EDITURII 
ȘTIINȚIFICE" vor fi 
lansate două colecții noi :

• „PSICHE" — menită 
să pună la îndemîna spe
cialiștilor și nespecialiști- 
lor lucrări interesante din 
domeniul psihologiei. Pri
mele lucrări anunțate : 
„Laboratorul uzinal de 
psihologie, sociologie și 
pedagogie" (de un colectiv 
de autori) șî „Invitație la 
cunoașterea de sine" de
V. Pavelcu.

• „LOGOS" — avînd ca 
obiectiv informarea citito
rilor asupra elementelor 
fundamentale ale logicii 
și epistemologiei contem
porane. Colecția va debu
ta cu lucrarea lui Petre 
Lucaciu •. „începuturi ale 
logicii românești"

în afara acestor colecții 
vor mai apare : D. D. Roș
ea : „Studii și eseuri filo
zofice AI. Graur : „Opere 
alese", A. Oțetea : ,.Tu
dor Vladimirescu" DIC- 
ȚION/XRE Ana Cartianu: 
„Dicționarul literaturii 
engleze". Emil Boldan : 
„Dicționar de terminolo
gie literară". N. Lazăr t 
„Dicționarul de rime al 
limbii române". Tradu
ceri : Benedetto Croce i 
„Breviar estetic". Mon
taigne : „EseuTl", voi. TI, 
Cl. Levi-Strauss : ,,Gîn- 
direa sălbatică". J. Le 
Goff : ..Civilizația oc
cidentului medieval" etc.

• La editura „Univers" 
Dante ; „Opera minoră", 
G. Apollinaire : „Versuri 
și proză". Frații Goncourt: 
„Jurnal", M. Druon : „Re
gii blestemați". Lautrea- 
mont : „Ciuturile lui Mal- 
doror" etc.

Spicuiri din...

Anul
cinematografic

Spicuiri din...

Repertoriul 
teatral

Jeanne Moreau în „Jurnalul 
unei cameriste"

Intr-o ordine a progra
mării lor pe ecrane, vede
tele anului cinematografic 
1970 sînt :
• BARBARA BRYLSKA 

în filmul Istoric „Pan Wo- 
lodyjovski" regizat de 
Jerzy Hoffman ; MARINA 
VLADY și IA SAVINA tn 
filmul lui Serghei Iutkle- 
vici, despre viața lui Ce- 
hov, „Subiect pentru o 
schiță" ; ALEXEI BATA
LOV revine pe ecrane în 
ecranizarea piesei „Ca
davrul viu".

• „Jurnalul unei came
riste" de Bunuel aduce în 
distribuție pe JEANNE 
MOREAU și MICHEL PI- 
CCOLI (actor văzut de noi 
anul trecut în filmul „Com
partimentul ucigașilor"). 
JEANNE MOREAU va fi șl 
vedeta filmului iul Truffaut 
„Mireasa în doliu" alături 
de JEAN-CLAUDE BRIA- 
LY și CLAUDE RICH, pre
cum șl a filmelor „Proce
sul" (ecranizare după ro
manul lui Kafka în regia 
lui Orson Welles) și „Po
veste nemuritoare" în care 
va apare alături de actri
țele ROMY SCHNEIDER șl 
MADELEINE ROBINSON.

De asemenea, vom reîn- 
tîlni în filmul regizorului 
englez Joseph Losey „Pen
tru țară și rege- pe TOM 
COURTENAY, iar pe KA
THERINE HEPBURN și pe 
regretatul SPENCER TRA
CY în „Ghicește cine vine 
la cină". Filmul regizoru
lui Terence Young. „Aven
turile lui Moll Flanders" 
are în distribuție pe : KIM 
NOVAK, RICHARD JOHN
SON VITTORIO DE SICA 
și LILLI PALMER.

„Ziua cucuvelei" un film 
despre întunecatele afaceri 
ale Mafiei, are în distribu
ție pe CLAUDIA CARDI
NALE și FRANCO NERO, 
Iar filmul de spionaj „Cap
cana" are ca vedetă pe fo
togenica SENTA BERGER.

MONICA VITTI va fi 
prezentă pe ecrane în fil
mul de mare succes „Fata 
cu pistolul", comedie mu
zicală regizată de vetera
nul Mario Monicelli. Tot o 
comedie italiană, „Viața 
acră", regizată de Carlo 
Lizzani, are în distribuție 
pe UGO TOGNAZZI și 
GIOVANNA RALLI. Acto
rul american WARREN 
BEATTY (căruia „Bonnie 
și Clyde" i-a prilejuit o 
formidabilă ascensiune) va 
fi protagonistul filmului 
lui Elia Kazan „Splendoare 
în iarbă".

In sfîrșit, popularul co
mic LOUIS DE FUNES va 
apare în rolurile principa
le în nu mai puțin de trei 
filme „Jandarmul se în
soară", „Marile vacanțe", 
și „Hibernatus".

Ce filme românești 
vom vedea în 1970?
Se găsesc în stadiul de 

finisare șase filme : „Prea 
mic pentru un război atît 
de mare" avînd ca regizor 
pe Radu Gabrea, „Castelul

condamnaților" în regia lui 
Mihai Iacob, „Doi bărbați 
pentru o moarte" pregă
tit de Gheorghe Naghy, 
„Admirabilul domn R« de 
Tudor Popescu în regia îui 
Ștefan Roman, „Sentința" 
o producție româno-slova- 
co-maghiară la al cărui 
scenariu colaborează din 
partea română Nicolae Țic 
și Gheorghe Domokos, 
„Mihai Viteazul" în două 
serii. Filmele lui Dinu Co
cea „Săptămîna nebunilor" 
și „Haiducii lui Șapte Cai" 
după un scenariu de Eu
gen Barbu, M. Opriș și D. 
Cocea sînt în pregătire. In 
perioada de pregătire a 
filmărilor se găsesc și „E- 
clipsa" regizat de Mircea 
Moldovan și „Cîntecele 
mării- coproducție româ- 
no-sovietică în regia lui 
Krancisc Munteanu. Cinci 
scenarii regizorale — „Dru
mul", „O lumină ciudată", 
„Păcală", „Orbul și picătu
ra de ploaie", „Brigada mă
runțișuri" și Pilotul de 
pe Dunăre" sînt pe masa 
de lucru a producătorilor.

Ce proiecte regizorale 
aveți pentru ’70 ?

Gheorghe Vitanidis :
Pregătesc un film de ac

tualitate : „Porțile" în co
laborare cu Alexandri)

Claudia Cardinale și Franco Nero în „Ziua cucuvelei"

Ivasiuc. O intenție mal 
veche sper să se realizeze 
în prima parte a anului 
viitor îndată ce Nicolae 
Breban va avea timp, (adi
că un scenariu !) tot de 
actualitate ; sper să-l reali
zez cu același colectiv cu 
care am făcut „Răutăciosul 
adolescent".

Sergiu Nicolaescu :
In ’70, prin terminarea 

celor două serii ale filmu
lui „Mihai Viteazul" voi 
încheia și capitolul produc
țiilor istorice. în continua, 
re am să pregătesc scena
riul unui film de actualita
te care va dezbate proble
mele a două generații dife
rite.

Mihai Iacob :
Un film aproape termi

nat dar la care mai am de 
lucru „Alb și aur" este in
spirat de piesa lui Ion O- 
mescu „Săgetătorul" tratînd 
pe o structură dramatică 
foarte bine construită dra
ma puterii.
Festivalul internațional 
al filmului de animație 

— Mamaia 1970
Intre 23 și 28 iunie anul 

viitor, la Mamaia se va 
desfășura Festivalul inter
național al filmului de ani
mație la care vor participa 
30 de țări. Se așteaptă la 
acest festival o mai mare 
participare din partea pro
ducătorilor străini, pentru 
prima oară vor fi prezenți 
regizori din Tunisia și El 
veția. Festivalul va avea loc 
ziua în sala cinematogra
fului „Republica" din Con
stanța, iar seara la Teatru] 
de vară din Mamaia. Para
lel cu filmele din concurs 
vor rula și filme hors-con- 
curs în sălîlele din Con
stanța. Regizorii noștri au 
pregătit pînă acum o serie 
de filme ca „Tîrgul de 
fete", de Angela Buzilă 
„Dl. Goe" de Liana Ghiorț, 
„Legenda ciocîrliei" de 
Laurențiu Sîrbu și altele.

I. P.

Ne-am adresat criticului 
B. EI.VIN, secretarul lite
rar al Teatrului Național 
„I. L. Caraglale", cu rugă
mintea de a ne împărtăși 
cîteva din proiectele pri
mei scene a țării, care în 
1970 își va inaugura noul 
lăcaș din Piața Universi
tății.

— Pentru începutul anu
lui 1970, Teatrul Național 
va oferi publicului patru 
noi titluri originale, tn pre
mieră absolută — roadele 
unui mare efort de pros- 
pecție în zonele esențiale 
ale dramaturgiei româ
nești. Le vor urma două 
piese din literatura moder
nă occidentală (intr-uns 
din ele, protagonistul va fi 
Radu Beligan). Pe lîngă 
spectacole, teatrul va dia
loga cu spectatorii săi și 
prin intermediul caietului, 
program, care apare tn 
primele zile ale anului, în- 
tr-un format șl într-o pe 
rlodlcltate nouă, precum și 
prin intermediul biblioteci) 
de literatură dramatică 
.,Thalia" pe care o vom 
inaugura în colaborare cu 
Editura „Univers".

Criticul EMIL RIMAN 
Inspector în Direcția Tea
trelor din C.S.C.A., ne în
găduie o privire asupra 
proiectelor altor teatre din 
Capitală șl din țară :

Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra- ne va prilejui 
reîntîlnirea cu trei dintre 
regizorii săi de frunte : 
Liviu Ciulei (cu Leonce și 
Lena de G. BGchner), Crin, 
Teodorescu (cu Harfa de 
iarbă după Truman Capo
te) și David Esrig (cu Fur
tuna de Shakespeare). La 
Teatrul Mic, în primele 
Zile ale anului, va avea loc 
premiera noii piese a lui 
Al. Mirodan, Primarul lu
nii și iubita sa, în regia 
lui Ion Cojar, iar apoi E- 
migrantul din Brisbane de 
Georges Schehade (regia 
Valeriu Molsescu) și Dan
sul sergentului Musgrave 
de John Arden (regia D. D. 
Neleanu). La Teatrul de

Comedie. Dinu Cemescu I 
va monta Mătrăguna, de 
Machiavelli, iar Cornel To- 
dea va semna regla unei 
noi piese originale : Come
dia întrebărilor de Șt. Ha- 
ralamb și H, Salem. Tea
trul „C. I. Nottara- va

In 1970, artistul 
poporului Radu Beli
gan prezintă „Serile 

de comedie ale 
Teatrului radiofonic"

Incepînd din luna 
ianuarie, se vor difuza 
săptămînal „Serile de 
comedie ale teatrului 
radiofonic", pe care le 
va prezenta artistul 
poporului Radu Be
ligan. Ciclul se va 
deschide luni, 5 Ia
nuarie, cu premiera 
comediei „Crltis" de 
Radu Stanca. In con
tinuare, vor fi aduse 
Ia microfon cele mal 
reprezentative comedii 
din dramaturgia ro
mânească și universa
lă, clasică și contem
porană, dintre care 
amintim premierele : 
„Răpirea frumoaselor 
sabine" de Leonid An
dreev ; „Mitică Rîmă- 
torian" — dramatizare 
după N. Filimon. „Fii 
cuminte, Crlstofor" de 
Aurel Baranga, „Doi 
eroi și o fericire" de 
S. Maugham, „Chant- 
ecler" de Ed. Rostand. 
..Un individ suspect" 
de B. Nuslci și altele.

De asemenea, ciclul 
va cuprinde și alte 
comedii realizate de 
„Teatrul radiofonic" 
în ultimele deeenil, 
care vor prilejui au
ditorilor reîntîlnirea 
cu vocile unor mari 
Interpret! ai scenei 
românești ca : G. Ti- 
mică, V. Maximilian, 
Jules Cazaban. Sonia 
Cluceru șl alții.

prezenta un OarnaMs 
(Conu Leonfta tațâ CT 
reacțiunea, în regia lui Pe
tre Ionescu) și două dra
matizări: Crimă și pedeap
să după Dostoievsky (re
gia Sanda Mânu) șl O lună 
la țară după Turgheniev 
(regia Ion Olteanu). Tea. 
trul Gtuleștl va oferi în
delung așteptata Nuntă a 
lut Figaro de Beaumar
chais. în viziunea lui Dine 
Cernescu, si va găzdui pri
ma întîlnlre a dramatur
gului D. R. Popescu cu pu
blicul bucureștean (A- 
cdștl Îngeri triști, in regla 
lui Geo Saizescu). Piesa 
lui D. R. Popescu va fi 
pusă în scenă șl la teatrele 
din Timișoara și Brașov.

In țară, multe alte pre
miere interesante. Bunăoa
ră la Teatrul Național d» 
Cluj, Vlad Mugur va mon
ta Visul unei nopți de 
vară de Shakespeare. Spec
tatorii clujeni vor mai ve
dea, printre altele, Evan
taiul Lady-ed Windermew 
de Oscar Wilde șl O fami
lie îndoliată de Nuștci. Ea 
lași, încă o premieră a li
nul autor tînăr : Tango la 
NIssa de N. R. Iacoban. 
Secția maghiară a Teatru
lui din Tg. Mureș va pre
zenta Cel doi Bolyai de 
Nemeth T.aszlo. La Con
stanța șl-a început cariera, 
încă din ultimele zile ale 
acestui an, premiera pe 
țară cu Țărmuri pustii, 
piesa scriitorului sovietic 
Mar Baidjiev. In sfîrșit 
consecvent cu tradiția sa 
Teatrul Tineretului din 
Piatra Neamț va juca o 
nouă piesă românească. 
Arca bunei speranțe de 
I. D.Sîrbu, în regla Iul Că. 
lin Florian, alături de spec
tacolul lui Radu Penciules- 
cu cu Woyzeck de Bfichner 
șl probabil, de cel al Iul 
Andrei Șerban cu Visul u- 
nei nopți de vară.

s. e.

URARE

• In colecția „Bibliote
ca pentru toți" vom citi : 
Ion Barbu — „Versuri", 
M Proust : „în căutarea 
timpului pierdut" (conti
nuare. 2 volume), Jules 
Romains : „Oameni de 
bunăvoință", V. Maiakov- 
ski „Poeme", „Antologia 
poeziei americane" etc.

• Debuturi : Al. Piru 
„Cearta" (roman). Radu 
Petrescu „Matei Iliescu", 
Adriana Iliescu : „Fata cu 
miozotis" (roman) etc.

• Antologii: „Antologia 
tinerilor scriitori de lim
bă maghiară din Româ
nia". „Antologia tinerilor 
scriitori de limbă ger
mană din România"

e Studii și eseuri : 
Mircea Eliade : „Aspecte 
ale mitului", A. Marino 
„Modern, modernism, mo
dernitate", Matei Călines- 
cu „De la romantism la 
simbolism", Toma Pavel 
„Racine", Silvian Iosi- 
fescu „Construcție și 
lectură". Ion Ianoși „Via
ța unui oraș" (Peter
sburg — Leningrad)

• l iteratura română în 
lume — traduceri : M. 
Preda „Risipitorii" (Japo
nia) Titus Popovici i 
„Străinul" (Argentina), N. 
Labiș „Primele iubiri" 
(Franța). Ștefan Bănules- 
cu : „Iarna bărbaților" 
(Elveția) etc.

Spicuiri din...

Programul
T. V.

VIITOR UL UI
(Urmare din pag. I)

la sută, cea mai mare din cincinal. Satele, 
ca urmare a unor foarte raționale măsuri, 
de curînd adoptate, trec, ca și industria la o 
mult mai bună organizare a producției a- 
gricole.

Anul pe care îl începem va fi, deci, pentru 
tineri ca și pentru vîrștnici, un an în care 
urările noastre cele mai bune îndeamnă spre 
pricepere gospodărească, spre muncă perse
verentă, spre responsabilitate fața de între
gul popor. Aceasta este și hotărîrea cu care 
generația tînără, cei peste 2 200 000 de 
membri ai U.T.C., toți tinerii trec pragul a- 
nului cinci al cincinalului.

Noi toți știm că bucuriile pe care ni le 
dorim nu pot veni decît din adînci brazde 
trase pe ogoarele unde noi înșine semănăm 
și culegem. Sîntem, ca popor muncitor, se
mănători și culegători cu toții : de munca 
noastră depinde belșugul caselor, sănătatea 
copiilor, frumusețea sărbătorilor. O cupă, 
deci, din același vechi vin românesc, pentru 
anul pe care îl începem cu asemenea drepte 
și înțelepte hotârîri !

Conduși de partid, bucuriile dorite își află 
temeinice asigurări, depline certitudini. Nu
mărul mai mare de case noi (94 730 aparta

mente în 1970), creșterea veniturilor popu
lației, sporirea numărului de săli care dă
ruiesc lumină (peste 3 000 clase noi în 1970, 
cu 1 270 mai multe decît prevederile), efor
turile pe care statul le face ca milioanele de 
tineri ai țârii sâ-și sporească gradul de pre
gătire (1 330 lei pentru cei de la școlile ge
nerale, 3 600 lei pentru fiecare elev de liceu 
și 13 200 lei pentru fiecare student — în 1970) 
— sînt tot atîtea dovezi că răsplata muncii 
noastre se află în strînsă interdependență cu 
propriile eforturi, așteptate și necesare.

Să ridicăm, deci, cupele, la acest hotar 
dintre ani și, prețuind cîștigurile pe care ni 
le-a lăsat primul pătrar de veac socialist 
încheiat în 1969, să închinăm viitorului țării, 
prosperității ei, poporului care-și dorește 
timpuri de pace și prietenie cu toate popoa
rele, — gîndurile noastre cele mai înaripate, 
dorința de a fi slujitorii de nădejde ai pă- 
mîntului românesc !

La mulți ani bogatului arc carpatic, cîm- 
piilor mănoase ale Dunării !

Multi ani fericiți celor 20 000 000 de locui
tori, români și de alte naționalități, partici
pant! egali la împlinirile viitoare 1

Urare caldă, din inimă de tiu, Partidului 
Comunist conducător. României socialiste, 
patria noastră I

VASILE DONOSE — led 
tor șef, emisiunile muzi
cale.

Pentru anul 1970, vor fi 
extinse și permanentizate 
inițiativele privind Stagiu
nea lirică și coregrafică 
TV. în cadrul căreia voi 
fi montate în premieră pe 
țară opere și balete româ
nești și din repertoriul u- 
niversal.

De asemenea, vor fi intro
duse alte emisiuni noi, sau 
perpetuate cele existente 
în ciclurile . Temă și va
riațiuni, Studio Dans XX 
Ipostazele muzicii, Capodo 
pere, Interferențe stilistice 
Inedit, Noutăți din viața 
muzicală șl Cronica muzi
cală. In domeniul folcloru
lui se va mări durata pro
gramului și valorifica fol
clorul autentic îrr cicluri 
de emisiuni ca : DATINI 
ȘI LEGENDE, JOACA FE
TE ȘI FLĂCĂI, RAPSO
DIA ROMANĂ șl ATLAS 
FOLCLORIC.

SPECTACOLUL DE VA
RIETĂȚI și de MUZICA 
UȘOARĂ va fi prezentat 
<u o mai mare regularita
te în viziuni telegenice a. 
leevate, iar în transmisii 
directe vom fi prezenți la 
A IlI-a ediție a „Cerbului 
de Aur“ și la AI V-J.ea 
Concurs și festival „Geor
ge Enescu". Cu ocazia na
nului BEETHOVEN" majo
ritatea operelor sale voi 
figura în programele noas
tre.

în anul 197Q, pe lîngă e- 
misiunile și filmele reali 
zate de televiziune, vom 
căuta să achiziționăm cît 
mai multe filme muzicale 
din străinătate cu concer
tele unor mari formații 
soliști și dirijori. Alte 
noutăți — pentru că vor fi 
— veți putea afla urmă
rind emisiunile de televi
ziune de-a lungul celor 365 
de zile ale anului 1970.

ANDREI COVRIG — re

dactor șef, emisiunile pen
tru copii șî tineret.

Va continua ciclul de e- 
misiuni CONFRUNTĂRI 
iar emisiunea BUNĂ SEA
RA, FETE ! BUNĂ SEARA 
BĂIEȚI ! intenționăm să o 
introducem săptămînal. Se 
va introduce o nouă emi
siune caleidoscop (nu i-am 
găsit încă titlul) ce va avea 
un caracter de informații 
deosebite. Vom relua a. 
venturile echipajului VAL 
VÎRTEJ, iar concursul 
CHEIA ORAȘULUI, inten
ționăm să-l continuăm sub 
o altă formă. Teatrul a- 
dresat tineretului va fi și 
el prezent fie în montări 
proprii sau în transmisiuni 
directe. Iată cîteva titluri 
de piese ce vor fi transmi
se în anul 1970 : TRISTAN 
ȘI ISOLDA de Alex. Ml- 
tru, EVADARE de Leoni
da Teodorescu: OMULEȚ
de Victor Eftimiu ; BĂ
IATUL CU CARTEA ÎN

MÎNĂ NĂSCUT de Dan 
Tărchilă și UNDE FUGIM 
de-ACASA dramatizare de 
Paul Anghel după Marin 
Sorescu.

SOFIA STOICESCU - 
secretar literar, redacția- 
teatru.

Repertoriul anului 1971 
va ține seama de experien
ța dobîndită în 1969, cînd 
s-a lucrat pe baza unei sta
giuni teatrale elaborate pe 
principii științifice.

în anul 1969 s-au difuzai 
105 spectacole de teatru 
dintre care 32 au fost pre
miere ale televiziunii îr 
montare proprie. Pentru 
1970 redacția de teatru va 
redeschide ciclul montări
lor cu piese scurte într-un 
act. Vor avea loc patru 
premiere pe lună — tre: 
cu o durată de peste 9C 
de minute și una cu o du 
rată de 30—45 minute. S-at 
contractat trei scenarii o- 
riginale scrise special pen
tru TV. și se preconizează 
dramatizarea unul roman și 
adaptarea a 8 piese mal 
vechi sau mai noi. Dintre 
titlurile pieselor anului ’70 
TEATRU CU BILE de Do- 
rel Dorian SAMY de Paul 
Quentin, YrOYTZEC de 
Buchner, PERȘII. PLOȘ
NIȚA, LORENZACCIO 
DON CARLOS, TABLOUL 
de Eugen Ionescu. FEME
IA MĂRII de Ibsen, MO 
KIMPOTT de Peter Weiss.

ION PASAT

Programul
B. T. T.

...Mai întîl, să adău
gați anului 1970 trei ze- 
ro-uri; acesta este nu
mărul (1.970.000) de tineri 
antrenați la acțiunile tu
ristice ale anului aștep
tat. 1.880.000 de ti-neri vor 
participa numai la acțiu
nile organizate la nivelul 
județelor și al centrelor 
universitare. Peste 60.000 
de tineri vor fi antrenați 
la acțiunile centrale ale 
B.T.T. în excursii după 
cum urmează: montane 
(Hațeg, Valea Jiului, Pa
ring. Cibin, Făgăraș, Bu- 
cegi, Apuseni), nautice 
(Delta Dunării), tematice 
(nordul Moldovei, Țara 
Moților, circuitul Româ
niei).

în taberele tineretului 
tși vor petrece zile de va
canță peste 11 000 de ti

Spicuiri . din..>

BĂTĂLIA PENTRU ROMA 
(două serii) : rulează la Patria (o- 
rele 13; 16,30; 20; în ziua de 31 
decembrie orele 8,30; 12; 15,30; 19). 
București (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : rulea
ză la Republica (orele 9; 11,15).

VÎNATORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Republica (orele 13,30; 
16; 18,30; 21). în zilele de 31 decem- 
brie-1 ianuarie 1970 PRERIA (ore
le 13,30; 16; 18,30; 21). în zilele de 
2—3 ianuarie 1970 ULTIMUL MO
HICAN (orele 13,30; 16; 18,30; 21). 
în zilele de 4—5 ianuarie 1970 
AVENTURI IN ONTARIO (orele 
13.30; 16: 18.30; 21).

TAINA LEULUI î rulează la 
Melodia (orele 9; 12,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45). Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Festival 
(orele 8.30: 11: 13,30: 16: 18,30: 21).

INTR-O SEARA, UN TREN : 
rulează la Capitol /"orele 9,15; 14; 
16,15; 18,45; 21).

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE î 
rulează la Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20,30).

IUBIRE STRICT OPRITA î ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

LA RĂZBOI CA LA RĂZBOI : 
rulează la Central (orele 9,30: 
11.45; 14; 16.15; 18,30: 20,45).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Lumina (orele 8,45— 
16,45 în continuare ; 19,45), în zU 
lele de 1, 2, 3 și 4 ianuarie 1970 
BĂIEȚII DIN STRADA PAL (o- 
rele 9,15—15.45 în continuare ; 
18.45; 20,45).

VIRID1ANA î rulează la Dotna 
(orele 18,15; 20.30). Program pen
tru copii (orele 9—16 în conti
nuare).

101 DALMAȚIENI : rulează la 
Timpuri Noi (orele 15.15—21). Pro
gram de filme documentare de la 
orele 9—15.

VALEA PĂPUȘILOR j rulează

la Feroviar (orele 9; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30), Tomis (orele 9,30; 
14,30; 17,20), Flamura (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30).

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

MY FAIR LADY : rulează la 
Grivița (orele 9; 12,30; 16,15; 19,45).

BECKET (două serii) : rulează 
la Miorița (orele 9,45; 13; 16,30, 20).

CĂLDURĂ : rulează Ia înfrăți
rea (orele 15,15; 17,45; 20).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ î ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18;
20.30) .

BERU ȘI COMISARUL SAN AN
TONIO : rulează la Dacia (orele 
8—20,45 în continuare).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează la Bucegi (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,30), Floreasca (o- 
rele 9, 11,15; 13.45; 16; 18.15, 20,30).

BALADA PENTRU MARIUCA : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) .

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18, 20,15). Vitan (orele 
15,30; 18; 20,15).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA 
rulează Ia Drumul Sării (orele 15: 
17,30; 20).

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Ferentari (orele 15.30; 18; 20,15). 
Munca (orele 16; 18; 20).

IN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Gîulești (o- 
rele 15,30; 18; 20.30).

GALILEO GALILEI : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18: 2Q.30).

BALTAGUL : rulează la Pacea 
(orele 15.45; 18; 20.15).

LUPII ALBI : rulează la Crîn- 
gași (orele 15,30: 18: 20.30).

BLAW-UP : rulează la Volga 
(orele 10—15 în continuare : 17.45;
20.15) .

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
la Viitorul (orele 15.30; 19).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Moșilor (orele 15ț30; 19).

AMERICA, .AMERICA : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,30).

O/v
Miercuri, 31 decembrie 1969: 

ora 21,00 — joi 1 ianuarie, ora 5,00. 
Studioul de televiziune vă invită 
să netreceți împreună cu realiza
torii „REVELION ’70" — REVE
LION LA TELEVIZIUNE !

JOI 1 IANUARIE

• 10,30 Deschiderea emisiunii 
La mulți ani năzdrăvani ! Emi
siune muzical-distraetivă pentru 
copii • 11,30 Film seria] pentru 
copii „Sebastien printre oameni4 
(I) • 12,00 Program de muzică 
.populară cu Marioara Tănase 
Viorica Muscalu, Ileana Sfetcu 
Pop Simion, Nicu Moldovan, Con 
stantin Cocriș, Vasile Dragomir ț
12.30 Emisiune în limba maghiara
• 13,30 închiderea emisiunii de 
dimineață • 16,30 Deschiderea e- 
misiunii. Concurs internațional dt 
sărituri cu schiurile. înregistrare 
de la Garmisch Partenkirchen •
17.30 Anul nou, cu bucurie ! Obi 
ceiuri de iarnă • 17,50 Film ar 
tîstic: „Stan și Bran nomazi" • 
19,00 Telejurnalul de seară « 
19,15 Balul operei — spectacol 
muzical-coregrafic • 19,40 Mar: 
ansambluri folclorice — „Perini- 
ța" • 20,00 Gala artiștilor fran
cezi la Circul Bouglione cu Louis 
de Funes, Nicole Croisille, Phi
lippe Avron, Jean-Pierre-Cassel 
Jean Lefebvre, Mvlâne Demon- 
geot, Vittorio de Sica, Bernard 
Blier, Antoine o 21.25 Muzică cu 
baneză © 21,40 „Moara de pe 
Floss" (I) — o producție a televi
ziunii britanice, ecranizare după 
romanul scriitoarei George Elliot
• 22,35 Telejurnalul de noapte « 
22,45 Varietăți. Partea a doua a 
spectacolului din Sala Palatului 
prezentat în ziua de 28 decembrie 
1969 • 24.00 închiderea emisiunii

Muzica ușoară
Și pentru Iubitorii muzi

cii ușoare, anul 1970 se a- 
nunță deosebit de fructuos 
Antoaneta Botez, redactoi 
la emisiunile de muzică u- 
șoară de Radioteleviziune 
ne-a dezvăluit cîteva din 
surprizele ce vor fi ofe
rite ascultătorilor în anul 
viitor. în primul rînd, o 
serie de NOI EMISIUNI : 
„Dialog cu..." (bilunar cu 
o durată de 30 minute, în 
care se vor purta discuții 
însoțite de muzică, cu cei 
mai cunoscuți interpreți și 
formații românești de mu
zică ușoară) . „Melodiile 
săptămînii" (inaugurată cu 
puțin timp în urmă, va fi 
totuși o realizare a anului.. 
1970) ; „De la 3 la 7" (în fie
care sîmbătă, pe programul 
l, între orele 15—19 ; va fi 
construită pe principiile 
îndrăgitei emisiuni „De la 
1 la 5" : „varietate în cali
tate" ’.) ; „Clasamentul cla. 
samentelor" — un „top" al 
soliștilor formațiilor și me
lodiilor românești de mu
zică ușoara , o emisiune 
specială dedicată jazz-uluL 
în care vor fi prezentate cu 
ilustrări muzicale, curente 
și stiluri tn jazz-ul interna
țional. cu referiri la for 
mâții și interpret! cunos 
cuți de pretutindeni. De a 
semenea. vor fi populari
zate și transmise în direct 
cele mai importante mani
festări muzicale ale anului 
1970, ca . ediția a Tii;a a 
Festival ului internațional

de la Brașov , ediția a Il-a 
a Festivalului național al 
formațiilor studențești de 
muzică ușoară, ș.a. în ge
neral, redacția de muzică 
ușoară din Radio își pro
pune să satisfacă în con
tinuare, prin emisiunile și 
programele sale, toate gus
turile și... vîrstele.

Anul 1970 va fi, se pare 
de bun augur pentru mu
zica ușoară românească și 
în concertul internațional 
La sfîrșitul lunii ianuarie 
va apare în R.D.G. un disc 
intitulat „Convorbire mu
zicală cu Edmond Deda" 
care va cuprinde patru 
piese în acompaniamentul 
orchestrei Radioteleviziunii 
din R.D.G. ,Of. inîmioa 
ră", „N.am nici o vină* 
(ambele cîntate de Dagmai 
Frederic), „Mă mai gin- 
dese la dumneata" și .Con
vorbire muzicală". De alt
fel. melodia ..Of, inimioară* 
se bucură de un frumos 
succes peste hotare, ur- 
mînd să fie înregistrată pe 
discuri în Franța și R.F 
a Germaniei.

La magazinul „Muzica" 
ml s-a spus că, Tn mod 
cert, anul 1968 a fost mai 
bogat în discuri de cali
tate dfecît cel care s-a scurs 
(foarte bine s-au vîndut to
tuși cele două discuri ale 
formației „Phoenix" pre
cum și cele ale lui Con
stantin Drăghici. Marga
reta Pîslaru. Dan Spătaru 
Luminița Dobrescu șl Mi-

neri, la : Predeal, Pîrîul 
Rece, Isvorul Mureșului, 
Timișul de Sus, Costi- 
nești,

în excursiile externe 
vor fi invitați circa 5 000 
de tineri, pe trasee ce 
cuprind: U.R.S.S., Iugosla
via. Cehoslovacia, Fran
ța, Ungaria, Anglia, Ita
lia, Austria, Polonia. R.F. 
a Germaniei, Elveția, 
Finlanda, Norvegia, Da
nemarca, Bulgaria, Sue
dia, Olanda, Turcia, R.D. 
Germană, Japonia și... 
Mexic.

I. A.

P. S. La cererea unor 
colective de tineri, B.T.T. 
organizează excursii de 
scurtă durată (1—3 zile) 
în țările socialiste ve
cine.

haela Mihai), „Alertat" se 
pare, de această constatare 
(într-adevăr vitrina maga
zinului ,Muzica" este atît 
de săracă în noutăți, in
cit. pentru a crea impresia 
de „la zi" în vitrină au 
fost expuse 3—4 discuri cu 
„Phoenix"...), Electrecor- 
d“-ul va scoate în primul 
trimestru al anului 197G 
mult așteptatele DIS'CURÎ 
cu : formația .Mondial" 
Dorin Anastasiu. Florin 
Bogardo. Festivalul natio
nal de la Constanța. al 
8-lea disc din seria ,,Jazz‘ 
(,,Dixieland"), un disc L.P 
cu piese ele muzică ușoară 
românească, unul cu melo
dii interpretate de Marieta 
Bătrînu și Barbu Constan
tinescu și altul cu compo
ziții ale lui Aure] Giro- 
veanu. După discul Giglio- 
lei Cinquetti (care, apărut 
recent, se bucură de un 
frumos succes de vînzare), 
muzica ușoară străină va 
fi reprezentată, din păcate, 
doar de un al treilea (pînă 
cînd vor continua să apară 
aceste mediocrități aurite, 
ne întrebăm ?) disc cu...
,Noi șlagăre mondiale"... ! 
„Electrecord“-ul ar putea 
face vînzare — fără a face 
însă concesii — editînd 
discuri în atît de regliienta 
serie ..Beat" sau un L.P. 
al Festivalului concura al 
formațiilor studențești.

OCT. URSCLESCU
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.OMANIEI SOCIALISTE 1070 : anul eficientei. Fiecare gest al marilor brațe metalice, ascultînd supuse gestul de comandă al omis- 
lui României contemporane, trebuie să aducă un nou spor la tezaurul avuțiilor țării

Fotografiile paginii ION CUCU

Q
aj 
încercare 
de 
portret

...liar cum -se poate desena, în 
înfățișarea lui intimă, chipul u- 
nui an care va fi ? Dincolo de 
intuiția elementară și dincolo 
de prefigurările concepute afec
tiv, unde trebuie căutate trăsă
turile dominante ale anului 1970, 
liniile lui specifice, contururile 
care-1 disting de anul care se 
încheie, de toți ceilalți ani ai 
acestui cincinal, și de cel ante
riori, dîndu-i dreptul Ia un loc 
numai al său în galeria de preț 
a celor 25 de ani scurși de la 
fundamentare^ istoriei socialista 
a țării ?

Vom porni de la cîteva din 
cifrele de căpătîi ale planului 
de stat, lege a activității între
gului nostru popor în noul an. 
Ele prevăd sporuri însemnate în 
toate sectoarele de activitate 
ale țării i 11,3 la sută, pe în
treaga industrie, față de 1969 ; 
cu 1,5 miliarde lei mai mult, în 
agricultură, față de nivelul ma- 

, xim prevăzut în cincinal ; o 
creștere a venitului național cu 
12 la sută în raport cu anul 
trecut; un spor al salariului 
real cu 8,8 la sută față de 1969 ; 
o creștere de peste 7 miliarde, 
tot față de 1969, a valorii mărfu
rilor destinate populației ; fon
duri destinate acțiunilor social- 
culturale, mai mari și ele cu 7.3 
la sută față de 1969 — toate a- 

' este sporuri convergînd către 
-fealtul coeficient de dezvoltare 
generală a țării însemnat cu 
cifra 22... Iar toate aceste pre
vederi — cărora le sînt asigura
te condiții cit mai bune spre a 
deveni realitate — sînt destina
te pentru spațiul unui an soco
tit de specialiștii economiei ca... 
,,nespectaculos“. el necuprin- 
zînd, ca mulți, din anii anteriori, 
serii de premiere ale unor o- 
biective industriale-gigant sau 
abordări impresionante ale u- 
nor domenii inedite. Desigur, 
1970 își are rezervată și el zes
trea — preconizată științific, în 
raport cu această etapă a cin
cinalului — de noi obiective și 
capacități (vor fi date în ex
ploatare în întreaga țară, circa 
740 asemenea obiective, iar la 
alte 250 se vor deschide lucră
rile) dar pentru acest an cu ade
vărat spectaculoase se prezintă 
ritmurile de dezvoltare, sporu
rile față de perioada anterioa
ră și, mai cu seamă, felul in 
care se preconizează atingerea 
acestor parametri, stilul general 
de muncă, alcătuit dintr-un 
complex de noi deziderate, asu
pra cărora a insistat cu precă
dere recenta Plenară, imperati
ve cristalizate în aprecierea fă
cută de secretarul general al 
partidului : „O caracteristică 
principală a planului pe 1970 
este punerea unui accent deose
bii pe ridicarea eficienței între
gii activități economice, con- 
•centrînd eforturile ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor 
spre folosirea cit mai rațională, 

*cu randament maxim, a capaci
tăților de producție, spre micșo
rarea consumurilor de materii 
prime și combustibil, ridicarea 
într-un ritm mai intens a pro
ductivității muncii și reducerea 
costurilor de producție".

Prin prisma limpede a acestei 
caracterizări care aduce în prim 
plan eficiența, chipul anului 
1970 ni se prefigurează în tră
sături mature, dominate de gîn- 
dul nobil al responsabilității, de 
îndîrjirea calmă, chibzuită a 
gospodarului inteligent, hotărît 
să nu precupețească nimic pen
tru a-și valorifica la maximum 
eforturile, resursele materiale și 
de experiență.

1970 : start românesc spre „deceniul chimiei". Cele 21,4 procente, 
mareînd ritmul de dezvoltare a industriei noastre chimice, ritm 
record, vor trece și prin arterele acestei arhitecturi luminate de 
hărnicia și priceperea unor oameni al căror destin cunoaște îm
pliniri la fel de spectaculoase ca și acelea din uriașele retorte

Echilibru 
si 
armonie

„Prin ce se va caracteriza Ro
mânia anului 1970 ?“. Am adre
sat această întrebare unor spe
cialiști ai industriei. Unul din
tre ei — Alex. Dombi, directo
rul Uzinei de reparat , locomoti
ve Diesel și electrice, întreprin
dere unică, una din cele mai ti
nere unități industriale ale țării 
— ne-a _ răspuns : „în primul 
rînd, prin echilibru. Prin armo
nia distribuirii, pe întreg cu
prinsul țării, a obiectivelor și 
sarcinilor specifice. Nu exista, 
cred, în întreaga țară, nici o lo
calitate, nici o unitate industria
lă în care să nu fie programat, 
pentru 1970, un element nou, 
cerut în mod dialectic de conti
nuarea dezvoltării eficiente nu 
numai a întreprinderii respecti
ve sau a centralei, dar și a în
tregii ramuri și uneori mareînd 
chiar o interacțiune între diver
se domenii mai largi. întreprin
derea noastră, ea însăși o nece
sitate ivită în urma dezvoltării 
producției de mașini Diesel șl 
electrice, deși foarte tînără, s-a 
înnoit recent cu un element im
portant : standul de probă, ele
ment cu care întreprinderea 
noastră nu fusese dotată prin 
proiect și care ne va înlesni, 
în noul an, prin eliminarea unor 
colaborări inutile, un ritm de 
producție mult sporit, un ritm 
nou, pe măsura sarcinilor nou
lui an. Dar acesta e numai un 
exemplu. Ele pot fi furnizate cu 
miile. încercați următorul „joc“l 
închideți ochii și puneți degetul 
oriunde pe harta țării. Peste tot 
veți da de un semn al noului".

...Așadar, ni se propune o me
ditație în fața hărții. Ne-o pu
tem imagina, în preajma anului 
nou, așa cum ne îndeamnă inter
locutorul nostru, ca pe un „joc". 
Un joc de datină nouă, tineresc 
și, totodată, un mijloc de a in
vestiga, cît de sumar, spații și 
realități ale căror dimensiuni și 
semnificații n-ar putea fi cu
prinse altfel în rama strimtă a 
unui reportaj.

...Să presupunem că gîndul 
detector s-a oprit, la-ntîmplare, 
lingă Urzicenii de Ilfov. Aici, 
anul industrial 1970 răspunde i 
prezent printr-o nouă între
prindere. Mai departe... poate fi 
orașul Roman din județul Neamț! 
în primele luni ale lui 1970, Uzina 
de țevi de aici se va îmbogăți 
cu un nou laminor de 100 000 
tone anual... Iată acum Oradea t 
răsare aici o Centrală termo
electrică de 100 G. cal/h... Iată 
Tîrgul Secuiesc, arătîndu-se cu 
trei fabrici î textilă, de amidon, 
de șuruburi... Iată noua mină 
în văile de Ia Gura Băii... lată 
Constanța, cu primul grup al 
Termocentralei dat în primire 
în primele luni ale noului an... 
Și sadoveniana Vale a Frumoa
sei, convertită întru minerit... 
Și Deva, îndemnînd să raporte
ze încheiate lucrările Termocen
tralei de la Mintia... Și iată Sa
lina de Mureș, unde sarea este 
exploatată pentru prima oară, 
la noi, cu ajutorul sondelor... 
Iată Brazii, cu o nouă instala
ție de cocsare... Și platforma in
dustrială a Covasnei... Și Ca- 
roeștii de Gorj, cu o nouă in
stalație de brichetare (600000 
t/an)... Și Iașii, cu Uzina meta
lurgică ajunsă la o producție de 
țevi de 25 000 de tone anual... Și 
Cîmpulung-Muscel... Și Moldo- 
va-Nouă... Și Aiudul... Și Ișal- 
nița...

Fiecare loc de pe harta țării 
numește o rampă de lansare 
spre viitor, orice punct geogra
fic venind să ilustreze, harnic și 
cu mîndrie, cuvîntul secretaru
lui general al partidului nostru i 
„...în conformitate cu linia ge
nerală a partidului nostru de 
industrializare socialistă a țării 
vom acorda și în anul viitor o 
atenție deosebită dezvoltării in
dustriei".

Drumuri 
prielnice

O atenție deosebită. O aten
ție izvorîtă din statornicia unei 
politici înțelepte, îndrăznețe, 
capabilă să mobilizeze milioane 
de voințe, să restructureze vaste 
peisaje naturale șl să reconsi-

Un reportaj de PETRE DRAGU

dere condiția socială și profilul 
spiritual al unor ample colecti
vități umane... La Porțile de 
Fier, în 1970, „cei 10 000 de la 
Gura Văii" vor da, la Baraj și 
Uzină, lupta premergătoare bă
tăliei finale, prevăzută pentru 
primul an al viitorului cincinal.

...Aici stăruim cîteva clipe, 
spre a-1 asculta pe electrotehni- 
cianul Mike Petre, secretar al 
Comitetului coordonator U.T.C. 
de pe marele șantier s „în cel 
de-al doilea trimestru al noului 
an, ne-a răspuns el Ia întreba
rea privitoare la chipul Româ
niei în 1970, constructorii noștri, 
și alături de ei întreaga țară, 
vor trăi febra, emoțiile și apoi 
momentul festiv al intrării în 
funcțiune, cu cădere redusă, a 
primelor două grupuri, ca ur
mare a posibilităților menține
rii cursului Dunării, în amonte, 
la o cotă de 52 de metri. Zgo
motul motoarelor productive, 
așteptat de atîția ani de con
structorii noștri, „auzit" de 
mulți dintre ei și în somn 
încă de pe cînd făceam primele 
săpături, va fi atunci, în 1970, 
o realitate, ca un semnal că 
lunga noastră bătălie cu Dună
rea se va apropia de sfîrșit..."

...Aceasta se va întîmpla în 
1970, în timp ce o altă bătălie 
cu apele se va afla abia la în
ceput. Este vorba de Someșul, 
chemat și el spre rosturi ener
getice și putînd fi notat de pe 
acum, pe harta acestei călătorii 
imaginare, ca una din apele pe 
malurile căreia, începînd din 
1970, oamenii vor disloca pămînt 
și vor visa zumzet de motoare 
producînd energie. Vor fi aici 
cîteva mii de oameni, în majo
ritate tineri, mulți dintre ei în- 
tîlnindu-se pentru prima _ oară 
cu un șantier și o profesie, iar 
alții aducînd cu ei, o dată cu 

Un peisaj contemporan ca o prefață simbol la momentul România —1970 : rodul ogoarelor și, deopotrivă, recoltele de metal ale 
industriei înaintează impetuos fi armonic către deplina devenire socialistă a patriei

mîndria de a se numi „vete
ranii" și de a fi cei mai bogați 
în experință, în cutele hainelor, 
nisip din albia uscată a Dunării 
sau pulbere de piatră de pe 
culmile sălbatice de la Lotru...

...Acolo unde, tot în anul vii
tor, în paralel cu împlinirea 
lacului de acumulare de 340 de 
milioane m.c., se va prefigura, 
în preajma barajului lung de 
388 m și înalt de 122, a tune
lului străbătînd 14 km prin 
munte și a șoselei numită Eu
ropa 15, una din cele mai fru
moase stațiuni turistice ale țării.

Dar să ne continuăm zig-zagul 
pe hartă... Iată Oltul i în 1970 
el își va trăi tot mai nerăbdă
tor condiția de „rîu fără folos". 
Și vom începe să auzim tot mai 
des despre el, ridicat către pu
terea industrială pentru a se 
pregăti astfel drumul către a- 
tingerea parametrilor prevăzuți 
pentru viitorul cincinal (55—57 
miliarde KWh) și, apoi, a sar
cinilor pentru 1980 (80—85 mi
liarde KWh), adică de 3 ori cît în 
1970 și de... 45 de ori cît în 
1938 !...). Iar în 1970 la Dunăre se 
va rotunji tot mai evident arcul 
marelui pod... Timp în care pe 
Argeș și la Vîlcea se vor desfa

ce, larg, platformele petro-chi- 
mice, dialogînd cu Tîrgu-Mure- 
șul și Craiova, cu Săyineștii și 
Cîmpina,' cu Onești și cetățile 
noi ale lașului, sub semnul mîn- 
driei chimiștilor de a reprezen
ta, în ■ planul de stat, sectorul 
cu cel mai dinamic ritm de 
creștere din întreaga industrie : 
21,4 la sută față de 1969...

„Ce semnifică, pentru Româ
nia anului 1970, acest 21,4 ?“ 
l-am întrebat pe Ing. Gheorghe 
Flaișer, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Uzina de fibre sin
tetice din Iași, intrată în pro
ducție în 1969 și repede 
devenită notorie prin fibrele 
Terom. „Semnifică în pri
mul rînd, pregătirea indus
triei noastre pentru a parti
cipa cu forța cuvenită la com
petiția mondială a deceniului 
opt, denumit încă de pe acum 
deceniul chimiei. Tînăra noastră 
uzină, care-și va aniversa în a- 
prilie 1970 un an de la intrarea 
în producție, este ea însăși un 
element al acestei pregătiri. în 
perioada următoare vom intra 
în producție cu noi capacități 
și cu noi produse i fibre poli- 
esterice tip textile și tip tehni
ce. Faceți o relație între acest 
fapt și sporurile prevăzute în 
planul de stat, pentru 1970, la 
industria textilă și la export. 
Ridicați apoi situația de la noi 
la puterea tuturor unităților 
chimice din țară și veți avea 
una din semnificații. La fel, fa
ceți o relație între unitățile care 
produc îngrășăminte chimice și 
sporul de 180 000 de tone, față 
de 1969, rezervat agriculturii — 
și, de asemenea, ridicați situația 
uzinei noastre la dimensiunile 
marilor combinate de la Argeș 
și Vîlcea, care vor intra în pro
ducție în 1970, și căutați impli
cațiile de ordin demografic- 

profesional ale dezvoltării chi
miei. Iată un punct de pornire î 
într-un singur an, noi a trebuit 
să alcătuim un colectiv de 2 200 
de oameni, mulți dintre ei fiind 
pregătiți în școli profesionale, în 
întreprinderi similare mai vechi 
sau la locul de muncă. Pentru 
viitoarea perioadă, numai ca 
ucenici în cadrul uzinei, pregă
tim aproape 200 de tineri, în a- 
fară de cei care ne vor veni 
din școlile profesionale. Or, în 
cele două mari combinate, vă 
dați seama, a fost și va fi ne
voie de un efectiv de tineri mai 
mare, numărat cu ordinul mii
lor. Deci i în 1970, meseriile chi
miei vor apărea tot mai în prim 
planul nomenclatorului de pro
fesii — aceasta ar fi una din 
cele mai importante semnifica
ții ale lui 21,4 la sută".

...Reîntorcîndu-ne Ia hartă, 
aflăm despre un dialog pe care 
este chemată să-1 poarte, în 
1970, Constanța cu Piteștii i un 
dialog prin intermediul conduc
tei de 405 km — nou drum tu
bular al țițeiului, a cărui șer- 
puire între cele două localități 
va trece și pe la Ploiești... Și 
alte zeci și zeci de altfel de

drumurl se vor deschide în toa
tă țara. Drumuri de asfalt, priel
nice, printre altele, turismelor 
seria 1970, fabricate la Argeș... 
Și autocamioanelor ieșite, în 
producție sporită, de la Brașov... 
Ca și locomotivele de la Craio
va... Ca și vagoanele de Ia Arad 
și Severin... Iar Ia Brăila, pen
tru drumurile fără pulbere, Șan
tierul Naval va atinge, tot în 
1970, condițiile reparării a 150 
de nave anual... Drumuri. Tra
see ale țării, interferîndu-se îa 
uriașa și trainica țesătură a in
dustriei românești. Drumuri a 
căror semnificație valorică nu
mai cifrele de căpetenie ale 
planului de stat o pot exprima 
deplin. Drumuri subpămîntene i 
3,7 milioane de tone de cărbuni 
mai mult decît în 1969... Dru
muri verticale, de foraj 1 13,3
milioane de tone de petrol... 
Drumuri aeriene, de fire meta
lice ! 35 miliarde kWh... Toate 
însemnînd zestrea și sarcina in
dustrială a anului care ne ba- 
te-n prag. Dar numai o parte 
din ea. Căci mai sînt titanii 
noștri cei de toate zilele ! Gala
ții, și Hunedoara, și Reșița, și 
uzinele Turdei. Brașovului, Clu
jului, Timișoarei și atîtea alte
le. desenînd în linii sobre dar 
de profundă expresivitate chipul 
unui an desfășurat sub semnul 
gospodăririi înțelepte și al dîr- 
zeniei creatoare.

11000!
Continuîndu-ne incursiunea 

pe traseele anului ce vine, vom 
pătrunde pe ulița satului româ
nesc purtînd cu noi, ca pe un 
refren de urare, cifra de mai 
sus. Ea reprezintă numărul 
tractoarelor repartizate agri
culturii pentru bunul mers al lu
crărilor cîmpului în anul 1970.

Despre această uriașă armată 
motorizată, pregătită pentru 

fronturile de luptă ale belșugu
lui, ne-a vorbit, cu firească 
pasiune profesională, tractoris
tul Grigore Călimac de la sec
ția de mecanizare Vutcani, ju
dețul Vaslui i „11 000 I Este o 
cifră cu adevărat impresionan
tă. Dar mai impresionant decît 
numărul tractoarelor ni se pare 
nouă, tractoriștilor — ca de alt
fel și cooperatorilor pentru care 
lucrăm — calitatea și mai ales 
varietatea acestor mașini. Să 
aibă la îndemînă tractoare di
versificate pentru o gamă largă 
de lucrări și de terenuri e tot 
ce-și pot dori mecanizatorii și 
beneficiarii lor. într-un cuvînt i 
eficiență... Cît privește noile 
măsuri organizatorice, care ne 
leagă pe noi, tractoriștii, de 
cooperativele pentru care lu
crăm, făcînd si din noi, cum se 
soune, în sfîrșit, niște oameni a- 
dunați pe la casele lor, eu cred 
că urmările acestor măsuri pot 
fi și ele cuprinse sub același 
cuvînt: eficiență. Lucrul acesta 
se va simți chiar la primăvară. 
La primăvara pe care noi, trac
toriștii, abia o așteptăm !“

...La primăvară, înotînd în 
mustul zăpezii, tractoarele vor 
răscoli cu duduitul lor văz

duhul satelor pe care nl 
le putem imagina, de la un ca
păt la altul al țării, îndemnînd 
gospodărește — în noile condiții 
organizatorise, de normare și 
retribuție asigurate cooperati
velor agricole — pentru a îm
plini, la toamna cea bogată, pro
ducția agricolă preconizată _ de 
planul anual, adică, 1,5 miliar
de lei. Adică o producție însem
nînd belșugul pe care-1. vor in
voca tnîine, în urările lor, flă
căii veniți cu Plugușorul în ogră
zile gospodarilor. Sub alba du- 
lamă, privită de sus, de lîngă 
tîmpla muntelui, cîmpia română, 
și dealurile, și clinurile, lasă 
să se ghicească locurile unde 
s-a muncit și se va munci pen
tru ca pămîntul să devină mai 
bun. Sînt șantierele agriculturii, 
desfășurate, ca un semn al aces
tui timp, peste întreaga țară. 
Șantiere care — deși unele din
tre ele au fost începute cu doi- 
trei.ani în urmă — pot fi nu
mite „ale lui 1970“... Către Mare, 
la Carasu, vor fi irigate 174 000 
de ha. Mai sus, la Gălățuiu- 
Călărași, 84.000 de ha, ca și la 
Ștefan cel Mare-Pietrosu. unde 
vor fi cuprinse în sistem 54,000 
de ha. La Valea Ierului, în 
Banat, la Socoșul Turceso și 
Timișul Mort, vor învia locurile 
întru belșug datorită desecărilor. 
In nisipurile Olteniei, 50.000 de 
ha vor fi cuprinse în sistemul 
Sadova-Dăbuleni, iar dinspre 
Moldova podgorenii Nicoreștilor 
vor da veste că au irigat 13.840 
de ha, luîndu-se la întrecere cu 
Vrîncenii, porniți să corecteze 
eroziunile de pe 100.000 de ha 
și cu alți harnici moldoveni, 
învredniciți să dea curs folositor 
albiei Bîrladului. Vom mai primi 
chiote de izbîndă dinspre cea 
de-a doua terasă a Brăilei (50.000 
de ha desecate) și de la terasa 
Corăbiei (30.000 de ha) și de ase
menea, vom afla că s-au încheiat 
lucrările la sistemul Calafat- 
Băilești...

Satele dorm idilic sub albe 
chilimuri, dar e numai o părers 

că dorm... Se pregăteso cele 
12 ha ale serelor intercoopera- 
tiște de la Timișoara, se pun la 
cale planurile morii de furaje 
combinate de la Iclodu Clujului, 
ctitorită de 66 de cooperative, 
și ale atelierului mecanic de sub 
Feleac, construit prin unirea a 
118 unități. La Rîșcanî se pro
filează hala de păsări, la Vaslui 
și la Fîntînele-Teleorman se de
senează bogate crescătorii de 
porcine, la Ișalnița și Beharca 
stau să producă serele de pe 
200 de ha. Așezările din preajma 
Tîmpei, și de mai departe, trimit 
săteni la cursurile de la Brașov, 
organizate de Institutul pentru 
cultura cartofului și sfeclei de 
zahăr, iar Academia de studii 
agricole și silvice își va încheia, 
în 1970, primul an de la inaugu
rare, raportînd integrarea în
tregii sale activități în fluxul 
care merge direct către sporirea 
producției...

Traiectele satului românesc, în 
1970 ? Ca și în cazul industriei, 
fiecare drum străbătut cu gîndul 
pe harta țării duce către o 
rampă de lansare sigură spre 
viitor.»

Gong 
final: 
odă 
Cișmelelor 

Roșii
Unde se poate citi, definitiv și 

plenar, imaginea viitoare a țării? 
în. care din aceste realități și 
în care din semnificațiile lor, 
adîno rezonante în 20 de mi
lioane de inimi, să putem spune 
că se cuprinde întreg chipv’ 
României anului 1970 ?... Și curr. 
am putea spune că 1970 nu va 
fi un an spectaculos, cită vreme 
fiecare filă a calendarului său 
se anunță mai densă în valori 
materiale și spirituale decît ori
care din filele de calendar ale 
anilor trecuți ?... Iată, în acest 
sens, încă un fapt: la capitolul 
din plan rezervat acțiunilor so- 
cial-culturale, acolo unde se 
prevede alocarea de fonduri mai 
mari cu 7,3 la sută față de anul 
1969, întîlnim un adaus de 6,3 
miliarde Iei... Așa dar. In con
textul unui program care-și 
propune în principal dezvoltarea 
economiei și cu precădere a in
dustriei, care pune cel mai mar» 
accent pe factorul eficiență, do
meniul social-cultural nu numai 
că nu este lipsit de un ritm 
firesc de dezvoltare, dar pri
mește și o alocație suplimentară, 
fonduri însemnînd noi săli de 
clasă, noi cămine studențești, 
noi așezăminte culturale, noi 
spitale și creșe. continuarea lu
crărilor la cea mai mare cita
delă studențească a țării — 
Institutul Politehnio din Capita
lă, destinat pentru 15.000 de 
studenți — și la sălile teatrelor 
aflate în construcție.

...Urmărind, în ninsoarea uneia 
din ultimele zile ale anului, im
presionantul spectacol în aer 
liber pe care-1 dau fără oprire, 
constructorii teatrului din Ca
pitală, actorul Gheorghe Cozo- 
rici de la Naționalul bucu- 
reștean, ne-a spus : „In acest an, 
în care prima scenă a țării și-a 
consemnat o tristă comemorare 
— un sfert de veao de la distru
gerea vechiului lăcaș de către 
avioanele fasciste — și O aniver
sare glorioasă — 150 de ani de la 
prima reprezentație teatrală 
românească în București, pe 
scena de la Cișmeaua Roșie — 
noi cei din teatru ne-am gîn- 
dit mai mult ca oricînd la noua 
noastră „casă a sufletului" și 
ne-am spus nu o dată că oamenii 
de pe schele, de fapt spectatori 
ai noștri, ne dăruiesc, peste 
decenii, o nouă Cișmea Roșie, 
lăcaș menit să adăpostească un 
nou capitol de istorie teatrală 
românească. Dar nu una, ci trei 
Cișmele Roșii, ne sînt dăruite. 
Căci, o dată cu cea de-aici, 
se-nalță clădirile trainice ale 
teatrelor din Craiova și Tîrgu 
Mureș, ca trei cupole peste trei 
izvoare cu apă vie. Oamenii tea
trului, și toți iubitorii lui, pri- 
veso spre 1970 pătrunși de sem
nificația faptului că alături de 
atitea și atîtea edificii indus
triale se înalță, cu generozitate, 
sanctuare ale artei, ca încă un 
semn al dezvoltării armonioase 
a patriei noastre."

★
1970. Maturitate, echilibru, 

chibzuință gospodărească, îndîr- 
jire creatoare, eficiență. Specia
liștii economiei nu îl socoteso 
un an „spectaculos". Dar prin 
caracteristicile cu care-1 înves
tește înțeleaptă politică a parti-' 
dului, el se prefigurează, în gîn- 
durile din această noapte ale 
întregului nostru popor, ca o 
clipă de preț pe cadranul isto
riei socialiste a țării, ca o 
treaptă către obiectivele, mereu 
mai înalte, ale deceniului și 
cincinalului de care ne vom a- 
propia cu fiecare clipă a acestui 
nou an. O treaptă pe care, pre- 
gătindu-se s-o urce, țara o în- 
tîmpină eu gînduri bune, ue 
muncă și pace, ca un plugușor 
de urare dăruit sie înseși și în
tregii lumi.
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I FLORENȚA ALBU la cumpăna cea mai înaltă-a Carpaților, 
o apă care-și hotărăște destinul..."

£

Pe muntele cel mai înast al țării 
în cerul cel mai înalt al țării 
așteptam zimbrii și soarele.
li auzeam venind — erau zorii - 
îi auzeam apropiind milenii, 
băfînd in poarta Sarmixegetusei 
și poarta deschizîndu-se solemn ; 
creșteau în vuiet și-n lumină 
peste hotarele voevodatelor — 
un nou descălecat de soare 
sărbătoarea, jur-împreiur. pămîntul. 
O nouă-ntemeiere : istorie și zi — 
și porțile se deschideau spre noi, 
în fața răsăritului de vreme.

Și se vedea — coloana nesfirșită — timpul, 
trunchi peste trunchi, veac peste veac, 
se desfăcea lumina-n «idîncime 
pînă la piatră, pînă la izvoare, 
pînă la aur și la temelie, 
pîn’ la cuvîntul — rădăcină 
maternă-a limbii strămoșești 
în care-am spus întîi, soare și pîine 
și dor și crez și țară și pămînt.
Pe muntele cu vîrful cel mai înalt 
așteptam zimbrii și soarele 
Aveau s-apară-odată dintre brazi, 
încununînd, cu stemă vie, cerul țării.

iînă la izvoare,

II
Mușcam din pîine — gestui repeta 
un șir de gesturi vechi. Rememoram. 
Mușcam din pîine : palmele simțeau 
foșnetul griului, cînd îl prefiri-naintea semănatului ; 
și altfel —
gestul pornit din inimă, al mîinii 
care aruncă grîu-n arătură 
și celălalt, al gînditorului 
care citește timpul în semințe 
precum în stele, astronomii, 
și cu sămînța unui lan, găsesc măsura 
în ani-lumină, a viitorului.

un abur bun de piine, 
rădăcină vie 
se auzeau pornind

Rememoram. Era 
de ploaie și de 
și pașii omenești 
ia începutul zilei, mai departe 
și distingeai, nu pașii — pe fiecare-n parte, 
ci sensul pașilor și-al drumurilor, și-al ajungerii.

Rememoram. Creștea lumina 
cu zimbrii, din adîncuri mari de vreme 
și orizonturile se-așezau, se decantau 
într-o desăvîrșire de istorie.

Jur-împrejur — ca pîinea și ca palma 
se rotunjea în miez și-n linii țara ;
o pîine nouă, îndulcind lumina, 
o palmă impregnată de pămînt 
de zgură și seîntei, de fier și aur 
o mină bărbătească, puternică, 
stăpînă, 
ținînd, în 
ca pe o

soare ridicat, pămîntul 
nouă ctitorie.

III
pămîntului, 
rădăcinei și-a seminței ;
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Vîntul și apele, lunecarea frunzelor, 
pașii luminii pe munți ;
femeile poartă pe umeri 
amfore pline cu vin și semințe.
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Desen de ION GRIGORE

Pace, pămînt! Visăm și ne-ncepem 
iarăși și iarăși.
In răscrucile soarelui, 
fumegă ulcioarele olarului; 
duhul focului, părăsindu-le, 
urcă în mituri 
și-n rădăcini.

Pace, pămînt! Toamnă-ntru slave 
Culesurile îndoaie osia cerului. 
Stăm în lumină, măsurîndu-ne ar 
cu numele zilelor muncilor, 
de la această facere-a lumii, 
căreia-i sîntem truditorii și zeii I

Drum prin mijlocul țării 
drum prin timpul ei viu. 
Se pîrguie lumina ionatană 
deasupra dealurilor roditoare. 
Se limpezește vinul pînă-n sîngt 
Se limpezește gîndul pîn’ la vis

Drum prin păduri — și viu, sufleh. 
răsună în chenare și-n viori 
cîntul privighetorilor uitat în truns. 
Zidarii urcă-n vîrful caselor 
brad verde. Vin alaele de nuntă 
de-a lungul drumurilor cu grîu tînăr 
și grîu se-aruncă-n calea mirilor.
Și alte drumuri care-au mers spre șantiere 
și-acum coboară calmul altei așezări ; 
piatra din care au mușcat exploziile 
se vindecă-n beton și muntele sfărîmat 
s-a întregit cu-alți munți.
Se arcuiesc barajele aici
și-n alte părți de țară — și mută oamenii 
uneltele și cîmpurile luptei — 
o geografie-n veșnică mișcare, 
o naștere în veșnică desăvîrșire.

Drum prin mijlocul țării, 
drum prin istoria contemporană — 
această lecție de istorie, acest drum : 
a-l străbate, a-l gîndi, a-l visa...

Inscripții scrise-n marmură, 
în lemnul fîntînilor și troițelor, 
inscripții vechi de ctitorii și osuare, 
inscripții de-nvățat și de rememorat — 
această lecție de istorie, acest drum — 
nu pietre kilometrice, 
ci drumul-acesta nou 
pe care, sfrăbătîndu-l, 
vezi pînă-n viitor.

Memoria 
memoria 
vis răsărind înmiit, 
rodind înmiit ;
memoria ierbii — perenitatea ei și-a oamenilor, 
această legătură cinstită, cu pămîntul, 
lege-a iubirii și-a duratei noastre ;
memoria arborilor — cercuri adinei și înalte, 
circumvoluții care cresc 
timpul, pe verticala nesfîrșirii.

Memoria focului, trecînd prin frunza 
fiecărui an
spre mugur ; și prin fruct, spre sîmbur ; 
memoria în bronzul armelor 
și-n clopotul lui Ștefan, 
chemîndu-i numele, la Voroneț; 
memoria metalului 
desăvîrșindu-și puritatea și tăria 
la miile de grade ale arderii 
și-ale ideii omenești.

Memoria apelor — mereu izvorînd, 
mereu visînd împlinirea cu marea, 
trăindu-și mereu începutul 
cu alte-ntemeieri, cu alte generații. 
Memoria apelor — lumina, 
pe Bistrița și Argeș 
la Porțile de Fier.

Puterea lor ne urcă pînă-n vîrf, 
porunca lor ne-ndreaptă statura : 
iată, sîntem,
gîndim, cunoaștem, ne adăugăm.^ 
prin zeci de straturi de pămînt, adăugîndu-le.

o auzi acolo-n adînc 
continuînd lupta cu munții și timpul.

VII

Există un rîu, la cumpăna cea mai înaltă 
a munților,
o apă vie care-și gîndește destinul. 
Drumul deasupra pămîntului 
începe acolo — cu vîrful și soarele. 
Neobișnuită, patetică intrare în lume; 
încerci să-i pătrunzi zbuciumul, 
o urmezi de-a lungul malurilor 
și te trezești alergînd. O, meandrele ei 
așternute deasupra pămîntului !
Văzute de undeva, de sus, 
sînt spiralele unei creșteri uluitoare.

Memoria noastră : istoria.
Nemuritorii ei, ținînd pe umeri 
pămîntul, dîndu-i calma rotire după soare 
și după steaua care-i cheie bolții.

Adesea, înfrîntă de forțe ascunse ochiului 
curgerea se face înceată și veche.
Pare sfîrșită, în locul acela, de gînduri 
de-ntrebări ; pare c-ar vrea să se-ntoarcă 
să-și reia firul pentru un drum 
mai drept,' mai decis.
Și, deodată, atît de neașteptat 
încît ți se oprește respirația 
apa-și croiește alt drum, sub pămînt, 
O auzi vuind dedesubt, 
într-o dezbatere cu sine,

Lumina se dă într-o parte și-n alta : 
cu-o nouă putere, apa răsare acolo, 

deasupra pămîntului.
Pare că legea creșterii însăși e să adune 
veșnic, izvoarele-adîncului,
să le smulgă inerției și să le-aducă în lume. 
De mii de ani, o apă-și gîndește destinul, 
de mii de ani își adună puterea 
căutînd-o cînd în adîncuri, 
cînd la lumină :
de mii de ani — lupta cu inerția pămîntului, 
cu inerția izvoarelor,
cînd lac de-acumulare, cînd cascadă, 
eliberînd energiile adunate.
Există o apă care-și croiește drumul 
de-acolo, de la cumpăna de sus a Carpaților 
viața ei pare cursul istoriei însăși, 
cu zbuciumul și izbucnirile în lumină 
căutarea neobosită și lupta cu inerția ; 
dezbaterea intimă a generațiilor 
de-a lungul vremii.
Și din adînc și-a adunat puterea 
și din adînc a răsărit, învingătoare.

Există o apă, la cumpăna munților — 
această istorie — a ei ne-o spune lumina. 
Aprindeți-o-n casele voastre 
la ceasul la care copiii
rememorează, cu glas înalt, lecția de istorie : 
„există o apă vie.

Ciopli din lemn de cer, o poartă 
meșterul. în trunchiul tare puse semn 
luna și soarele, de-a-dreapta și de-a stingă 
arborelui vieții ;
în crengi, păsări măiestre,
la rădăcini — izvorul
și fructele de aur coapte-n crânguri. 
Baladele, înviau aevea-n lemn : 
Toma-Alimoș,
cînd închina cu munții și pădurea 
și un cioban ureînd în stele;
nemuritor, pămîntul Mioriței.
Se auzeau, prin poartă 
plecînd în timp, venind, 
șiruri de oameni, ani, recolte, 
războaie, secete și iarăși ani de pace.

Meșterul însemna
cînd linie, cînd cerc în poartă : 
chenar, răboj, pomelnic 
și înfloritură.

Și cînd îi osteni mina și gîndul 
ait meșter îi luă locul, 
șirul de unde l-au lăsat, 
și dalta.

Poartă de țară — cinste cui te-a scris, 
cinste cui te citește și-înțelege.
Pe-aici șiruri de oameni
ou plecat în vreme,
dar dincolo de poartă e rînduit pămîntul, 
uneltele, cetățile...
Alt rînd de oameni bate-n poartă.
Și arborele vieții creșfe-n sus 
îmbogățindu-se cu vîrfuri tinere.

A
ncheta inițiată de 
ziarul nostru, cu 
copul mărturisit 
le a sonda prefe- 
nțele cititorilor 
tineri în materie 

cie ..Lcratură, teatru, film și 
muzică ușoară și de a stabili 
locul pe care-1 ocupă în ierar
hia gusturilor lor cele mai bune 
creații ale anului 1969, a stirnit 
un interes care a depășit cu 
mult așteptările noastre. Pe a- 
dresa redacției au sosit nu mai 
puțin de 2 620 DE RĂSPUN
SURI din toate colțurile țării. 
Ne-au răspuns elevi (ei repre
zintă majoritatea absolută, și 
aceasta explică în oarecare mă
sură dominația preferințelor 
pentru autorii studiați în ma
nualele școlare), studenți, mun
citori. ingineri, țărani coopera
tori, ostași, profesori, medici, 
gospodine etc. Preferințele lor 
au acoperit arii foarte întinse, 
la titlurile sugerate de noi în 
listele orientative adăugîn- 
duse numeroase altele. Opțiu
nile cele mai variate s-au înre
gistrat, bineînțeles, în domeniul 
filmului, al muzicii ușoare și 
mai ales al teatrului, unde, pe 
lingă spectacolele bucureștene 
indicate de noi, au apărut 
foarte multe spectacole ale 
televiziunii (Gaițele, bunăoa
ră, a însumat 72 d.e voturi) și 
ale majorității teatrelor de 
provincie.

Direcția preferințelor citito
rilor noștri este, de bună sea
mă, bogată in sugestii de tot 
felul, și ea merită un comen
tariu mai larg, pe care ni-1 re
zervăm pentru unul din pri
mele noastre numere din 1970. 
Ne mulțumim, deocamdată, să 
publicăm titlurile și autorii 
care au obținut cele mai multe 
„voturi".

Rezultatele ANCHETEI - CONCURS

Poezie
1. „POEZII" de Mihai Beniuc — 756
2. „NECUVINTELE" de Nichita Stăneseu — 300
3. „CADAVRE ÎN VID" de A. E. Baconsky — 251
4. „ODIHNĂ ÎN ȚIPĂT" de Cezar Baltag — 193
5. „SOLARA NOAPTE" de Radu Boureanu — 175
6. „CAVALERUL TRAC" de Ion Gheorghe — 129
7. „NECUNOSCUTUL FERESTRELOR" de Ion Caraion — 127
8. „VĂMILE PUSTIEI" de Ion Alexandru — 123
Au mai întrunit opțiuni ale cititorilor încă șaisprezece volu

me de poezie.

Proză
1. „VÎNTUL Șl PLOAIA" de Zaharia Stancu — 633
2. „TRILOGIE ÎN ALB" de Constantin Chiriță — 615
3. „PRINCEPELE" de Eugen Barbu — 442
4. „PROZA SATIRICĂ" de Teodor Mazilu — 90
5. „CUNOAȘTERE DE NOAPTE" de Al. Ivasiuc - 87
6. „CATEDRALA" de Virgil Duda — 84
Au mai întrunit opțiuni încă opt volume de proză.

Dramaturgie
1. „VITEAZUL" de Paul Anghel — 290
2. „FRUNZE GALBENE PE ACOPERIȘUL UD" de Leonida 

Teodorescu — 188
3. „FOTOGRAFII MIȘCATE" de llie Păunescu — 185

Au mai întrunit opțiuni încă trei texte dramatice sau volume 
de teatru. Numărul mai mic al voturilor privind dramaturgia se 
explică, pe lîngă audiența mai restrînsă a genului, și prin fap
tul că mulți cititori au indicat, la întrebarea a doua a anche
tei, numai titlul unui volum de proză.

Filme românești
1. „BALTAGUL" —1 211
2. „RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT" — 852
3. „TINEREȚE FĂRĂ BATRINEȚE" — 196
4. „CĂLDURA" — 138
5. „PANTOFUL CENUȘARESEI" — 95
6. „APOI S-A NĂSCUT LEGENDA" — 79.

Au mai întrunit opțiuni încă nouăsprezece filme, multe din ele 
produse înainte de 1969, dar văzute de cititorii noștri în cursul 
acestui an.

Filme străine
1. „RIO BRAVO" — 462
2. „A TRĂI PENTRU A TRAI" — 333
3. „MY FAIR LADY" — 307
4. „LA DOLCE VITA" — 218
5. „CORABIA NEBUNILOR" — 213
6. „UN OM PENTRU ETERNITATE" — 184 ,
7. „FEMEIA ÎNDĂRĂTNICA" — 158
8. „BLOW-UP" —145
9. „CUȚITUL IN APA" — 99.

IC. „DESERTUL ROȘU" — 90
II. „FRĂȚII KARAMAZOV" - 88

Au mai întrunit opțiuni încă patruzeci și șapte de filme 
străine.

Spectacole de teatru
1. „NĂPASTA" (Teatrul National „I. L. Caragiale") — 630
2. „TRANSPLANTAREA INIMII NECUNOSCUTE" (Teatrul 

„L. St. Bulandra") — 352
3. „iDIOTUL" (Teatrul Național „I. L. Caragiale") — 323
4. „OTHELLO" (Teatrul „C. I. Nottara") - 274
5. „DISPARIȚIA LUI GALY GAY" (Teatrul de Comedie ) — 

178
6. „CROITORII CEI MARI DIN VALAHIA" (Teatrul de Come

die) — 139
Au mai întrunit opțiuni încă aproape o sută de spectacole 

din toată țara.

Muzică ușoară
1. „E VÎRSTA ÎNTREBĂRILOR" — 541
2. „SA NU UITAM TRANDAFIRII" — 520
3. „ATÎT DE FRAGEDA" — 307
4. „POARTA SĂRUTULUI" — 209
5. „CU CINE SEMENI DUMNEATA" — 179
6. „A CĂZUT O FRUNZA" — 178
7. „PLOP ÎNFRÎNT" — 120

Au mai întrunit opțiuni încă patruzeci și una de melodii de 
muzică ușoară.

Multe din cupoanele de parti
cipare la ancheta-concurs au so
sit însoțite de scrisori conținînd 
opinii dintre cele mai diverse. 
Spațiul neîngăduindu-ne să răs
pundem la toate scrisorile, vom 
semnala doar cîteva dintre pro
blemele cuprinse în ele.

înainte de toate, mulțumim 
călduros cititorilor care ne-au 
adresat felicitări privind opor
tunitatea și însemnătatea an
chetei (Gh. Chiriac din Mediaș, 
I. Ștefan din lași. Monica Radu 
din Gheorghieni. Thaisa-Victoria 
Ghiță din Craiova și mulți alții), 
celor care au formulat aprecieri 
elogioasa Ia adresa altor rubrici 
ale ziarului, precum și tuturor 
celor care ne-au transmis, cu a- 
cest prilej, tradiționalul, ..La 
mulți ani". Mulțumim, de ase
menea. celor care ne-au sugerat 
inițierea și a altor concursuri- 
anchetă, pe diferite teme, și îi 
încredințăm că vom face tot po
sibilul să le satisfacem dorin
țele.

Numeroase scrisori mărturi
sesc dificultatea de a alege, din
tre atîtea opere literare și artis
tice de valoare, pe cea mai 
bună : „A fost foarte greu să mă 
decid a da numai cite un răs
puns la întrebările anchetei — 
ne scrie, bunăoară. L. Jerpelea 
din Bujoreni — Pînă la urmă 
m-am decis totuși, fiindcă m-am 
gîndit mult la ce mi-a plăcut 
mie, la ce m-a atras în mod deo
sebit..." Vereș Georgeta din Mar-



NOBLEȚEA

Învingătorului
OBLIGĂ

Tînărul cercetător clujean VA- 
SILE PETEANU este conducă
torul colectivului de programare 
a producției și aplicare a meto
delor matematicii în producție.

A lucrat cîțiva ani la Institu
tul de calcul din Cluj unde a 
studiat numeroase probleme de 
aplicare a matematicii în pro
ducție. Teza de doctorat, („Dru
mul optim în grafe“) își găsește 

/ i importantă aplicare în progra
marea și urmărirea optimă a fa- 
iicației, în stabilirea unor va
cante optime de plan, în trans- 
orturi, în amplasarea optimă a 
hiectivelor. în urma aplicării, la 
iabrica de medicamente Terapia, 

unui studiu (pe baza teoriei 
Jrafelor) ciclul de fabricație a 
rost scurtat cu 14 zile pe tri
mestru.

Se știe că o operă de succes 
atrage atenția asupra autorului. 
Nu ne gîndim doar la recom
pensarea morală și materială a 
celui care a reușit ci la ceea ce-1 
obligă pe mai departe. Un avan
taj ?

— Succesul — ne-a spus in-, 
terlocutorul nostru — are o bio
grafie ca oricare existență con
știentă de sine. De aceea putem 
pune o trăsură de unire între 
răspunsul la această întrebare și 
cel al intențiilor noastre pentru 
anul viitor. Dacă ați considerat i 

\ întrebarea dumneavoastră ca 
presupunînd o afirmație, atunci 
intrăm în polemică. Din două 
motive. In primul rînd cercetări
le pe care le efectuăm sînt din 
ce în ce mai vitale producției și 
aici a rămîne la nivelul rezulta
telor obținute în anii trecuți — 
chiar dacă au fost foarte bine 
primite I — înseamnă a bate 
pasul pe loc, înseamnă a fi con
damnat de producția pe care o 
servește drept mediocru. In al 
doilea rînd, a te prevala de 
succesul trecut scuzând astfel 
zgîrcenia, aș spune chiar egois
mul, cu care refuzi eforturi în 
plus, înseamnă a te înșela pe 
tine. Succesul astfel întreținut 
n-are pasul lung. Dar nu te în
șeli numai pe tine 1 E o dovadă 
de înaltă ținută civică, de a da 
oamenilor cit mai mult și aici 
cred că ar trebui să luăm mai 
des aminte. Nu e greu să afli 
cărui fapt se datorează felul în 
care unii se raportează ta spiri
tul de echitate socială numai 
atunci cînd e vorba de drepturile 
lor, de avantaje și nu fac același 
lucru, mufiar în egală măsură, 
cînd e vorba și de îndatoriri. 
Spiritul de echitate socială e cel 
puțin echilibrul dintre îndepli
nirea îndătoririlor și beneficiul 

’ drepturilor ce decurg firesc. Re
pet, CEL PUȚIN, pentru că ar 
trebui să facem o regulă din a 
ne strădui să realizăm întotdeau
na mai mult decît primim ; dife
rența e zestrea ce trebuie între
gită pentru satisfacerea drepturi
lor ce vor fi firești mîine. In 
sfîrșit, anul viitor este pentru 
mine, pentru colectivul nostru un 
an pe care-l dorim plin de succe
se. în aplicarea unor importante 
cercetări științifice efectuate în 
anul, trecut.

...în mod firesc, un elev în 
clasa a XH-a nu se poate mîndri 
decît cu note foarte bune. E și 
cazul elevului năsăudean 
GHEORGHE RUSU. Numai că 
în rîndurile colegilor săi — și 
nu numai al acestora — Gheor- 
ghe Rusu este un adolescent care

a gustat deja din cupa succesu
lui, pe numele său a fost bre
vetat un sistem de semnali
zare automată a avariilor ce se 
produc la conductele instalații
lor de încălzire centrală. Ideea 
ingenioasă care a stat la baza 
acestei invenții a fost dezvoltată 
într-o lucrare elaborată cu oca
zia unei olimpiade de fizică des
fășurată la Hamburg.

— Pentru mine, anul 1970 este 
un an de început al împlinirilor r 
a tipa examenul de bacalaureat 
vreau să urmez mai departe, la 
facultate. Un an poate însemna 
mult sau poate fi prea puțin. De
pinde de încărcătura de fapte cu 
care îl onorezi. Oricum, el trebuie 
să devină nu un scop in sine, nu 
o stație terminus ci o treaptă în 
biografia omului tînăr. O treap
tă în care, muncind, înveți să 
muncești pentru toată viața.

MĂRTURIILE INTERLOCUTORILOR NOȘTRI ÎN PRAGUL NOULUI AN AU COMUN:

Sentimentul 
certitudinii

— Am citit undeva >— decla
ră lăcătușul VALERIAN VĂDU
VA, membru al Comitetului 
U.T.C. din cadrul sistemului hi
drotehnic Porțile de Fier — cu
vintele unei mari personalități 
care spunea că munca te scapă 
de trei mari rele: plictiseala, vi
ciul și sărăcia. Un adevăr esen
țial al vieții I Dar experiența a- 
nilor din urmă — și cu aceasta 
vreau de fapt să intru în răs
punsul pe care-l așteptați — ne-a 
învățat că nu de munca oricum 
făcută e vorba ci de acea inves
tiție de inteligență și forță fizică 
ce poate aduce maxime foloase. 
Ce-mi doresc eu pentru anul 
viitor ? Desigur că îndeplinirea 
tuturor dorințelor personale. Și 
tot anii aceștia m-au învățat că 
a-ți asigura fericirea personală, 
făcînd abstracție de cei din jur, 
este o imposibilitate. De aceea la 
întrebarea dvs. trebuie să dăm un 
răspuns colectiv, eu și tovarășii 
mei de muncă din cadrul colec
tivului de lăcătuși. Adică alături 
de Tănase Stănciulescu și Aufel 
Călinescu, de Ion Adăscăliței, ca
re învață meseria pe șantier ca 
și de Ion Nicola care s-a calificat 
deja aici sau de mulți, mulți alții 
care pot fi întîlniți pe schelele 
șantierului. Noi știm, că facem 
parte dintr-un colectiv care în 
anul ce se încheie a 
succese de prestigiu.

...Neîndoios, un succes 
realizat un avantaj
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o dată 
pentru 

succesul care-1 urmează. Un avan
taj cînd ai conștiința faptului că 
noblețea învingătorului obligă.

Pe tovarășul ION POPES
CU, prim secretar al Comite
tului județean Constanța al 
U.T.C., l-am „prins" între 
două ședințe de lucru ale se
cretariatului.

— Ce așteptați de la anul 
care vine, tovarășe prim se
cretar ?

— Cred că pentru cititorii 
ziarului nostru de tineret este 
mult mai interesant să 
afle ce așteaptă tinerii din ju
dețul Constanța, cu ce acțiuni 
își propun ei să-l întimpine, 
cum vor să-și dăruiască în
treaga lor energie. întregul lor 
entuziasm marilor obiective 
economice planificate 
a fi zidite în această 
patriei noastre.

— De acord.
— Atunci trebuie

spun că pentru cei peste 70 000 
de tineri muncitori și intelec
tuali, țărani și mecanizatori,

pentru 
parte a

să vă

elevi și studcnți, noul 
aflat la intilnirea dintre 
decenii, se prezintă cu 
gendă bogată.

— Explicația ?
— 1970 marchează pentru 

organizația noastră județeană 
și un an a cărui perspectivă 
de ansamblu, cu obiective 
stabilite pe toată întinderea 
sa, pe linia mobilizării tinere
tului in producție, în angrena
rea sa în bogate activități cul
tural-sportive și de turism — 
ne este clară încă din acest 
moment. Nu numai că am sta
bilit aceste obiective, dar ele 
sînt rezultatul unei selecții 
mai judicioase, de optimizare 
a posibilităților pe care le a- 
vem Ia îndemină în așa fel 
incit toate activitățile pe care 
Ie inițiem să fie interesante 
și eficace.

— Mai concret, vă rugăm.
— De exemplu, la toate șco-

an, 
două 
o a-

Iile din mediul rural vor fi 
înființate ferme școlare cu 
culturi pe specificul unităților 
agricole din localitățile res
pective. Din valorificarea pro
duselor se vor putea cumpăra 
materiale didactice, echipa
ment sportiv, ca și organiza
rea unor excursii. Pentru că 
vorbim despre elevi, o serie de 
acțiuni întreprinse în acest 
mediu vor duce Ia o mai-bună 
orientare profesională. Astfel 
ne propunem să extindem po
sibilitățile de cunoaștere de 
către elevi a județului în care 
trăiesc și în care, majoritatea 
lor covîrșitoare, va munci 
peste cîțiva ani. Vizitelor în 
întreprinderi, întîlnirilor cu 
maiștrii, cu tehnicienii și ingi
nerii care-i vor ajuta in alege
rea viitoarei lor profesii, le 
vom adăuga, slujind același 
scop al orientării profesionale, 
deschiderea, la Constanța, a 
unei Case a tehnicii pentru 
elevi.

— Și mai departe 7
— Mai departe... t
— Nu mă gîndesc atît la în- 

șirarea altor inițiative ci la 
urmărirea acestor tineri după 
terminarea școlii, la integrarea 
lor socială...

— în această direcție am 
lansat de pe acum pentru 
anul viitor alte două acțiuni. 
Prima urmărește integrarea 
tineretului in viața economică 
și socială a județului prin an
trenarea în procesul organizat 
de producție a tuturor absol-

venților de licee care n-au 
reușit la concursurile de ad
mitere în facultăți și în școlile 
postliceale- A doua își pro
pune ca toți tinerii, prin orga
nizarea unor cursuri și cercuri 
profesionale, să obțină o cali
ficare. De altfel cele două ac
țiuni se completează reciproc.

— Aveți în vedere și altele ?
— Desigur. Una dintre ele 

urmărește 
concurs de 
(comunală, 
județeană) 
noașterea și prețuirea realiză
rilor, a obiceiurilor și a tradi
țiilor locale. Tineretul din ju
dețul nostru așteaptă de Ia 
calendarul anului viitor orga
nizarea șantierelor arheologi
ce și voluntar-patriotice. De 
altfel ne-am și propus ame
najarea unei baze pentru spor
turile nautice sau, de exemplu, 
amenajarea unui mare parc 
de agrement în pădurea Valul 
lui Traian ca și a unei baze 
turistice, pe litoral, pentru ti
nerii din alte județe ale țării.

— Fiecare an, știți prea 
bine, tovarășe prim-secretar.

organizarea unui 
masă în trei etape 
intercomunală și 
avînd ca scop cu-

ghita, I. Giuraea. din Ciretea, 
G. Costin din Miercurea Ciuc $1 
mulți alții ne mărturisesc că au 
avut de intimpinat aceeași difi
cultate inainte de a se decide. 
Alți participanți la ancheta- 
concurs nu s-au decis deloc, și 
au indicat pe cupon. în dreptul 
fiecărei întrebări, mai multe 
răspunsuri. Acestora din urmă 
le înțelegem șovăiala și le mul
țumim pentru participarea Ia 
anchetă, dar, din păcate, nu i-am 
putut lua în considerare la sta
bilirea premiilor, intrucit pre
ambulul anchetei specificase cu 
precizie că ia fiecare rubrică se 
va indica un singur titlu.

Mai mulți cititori au simțit 
nevoia să-și argumenteze opțiu
nile. Din Cluj, din Călărași, din 
Făgețel, din Miercurea-Ciuc. am 
primit scrisori ample, pline de 
observații interesante la adresa 
operelor literare și artistice care 
au constituit obiectul anchetei. 
Pe autorii lor. ca și pe toți citi
torii care și-au manifestat, cu 
prilejul anchetei-concurs. dorin
ța de a deveni corespondenți a! 
ziarului, ii invităm să ne scrie 
în continuare, pe adresa secției 
„Scrisori".

Cîțiva dintre cei care ne-au 
scris și-au exprimat dorința de 
a li se răspunde dacă opțiunile 
lor sînt „bune". Trebuie să su
bliniem, în această ordine de 
idei, că scopul anchetei noastre 
nu a fost de a confrunta părerea 
cititorilor cu aceea a unor spe
cialiști (de altfel care specialist 
poate deține secretul absolut al 
Ierarhiilor valorice, cînd e vor
ba de artă ?), ci de a cunoaște

îndeaproape în ce direcții se în
dreaptă gusturile artistice ale ti
nerilor. în acest sens, cel mai 
potrivit răspuns este cel formu
lat in scrisoarea Iui Tamaș Nico
lae din Șimleul - Silvaniei: 
„Sint sigur că preferințele mele 
nu vor coincide cu ale tuturor 
cititorilor, dar ele sînt ALE 
MELE".

Aceasta nu ne împiedică să 
remarcăm buna orientare. în ge
neral, a opțiunilor judecate, de
sigur. după mediile statistice.

In sfîrșit, cîteva mici curiozi
tăți. Vreo trei cititori ne roagă 
să le transmitem... cite o melo
die. O facem cu plăcere, cu con
diția să ne spună cum. N-ar fi 
mai bine să se adreseze radiou
lui sau televiziunii ?

Din comuna Ardusat — Mara
mureș am primit cinci cupoane, 
aparținînd celor cinci membri 
(între 16 și 51 de ani lai familiei 
Bogdan. Tot cinci cupoane, de 
data asta aparținînd unor frați 
(Ana, Călin. Mihai, Victor și 
Călina Comarnescu) ne-au sosit 
din Arad. Interesant este că, în 
cadrul Celor două familii, opini
ile asupra artei sînt cit se poate 
de împărțite...

Iar Șuțu Ion Mircea din Cărei 
ne trimite următoarea cugetare : 
„Cînd trimit cupoanele, cititorii 
optează. Dar cină răspunsurile 
nu sînt bune, ce fac ? Oftează !“ 

■k
înainte de a anunța lista ce

lor premiați, cîteva precizări.
Prin forța lucrurilor, premii

le nu pot recompensa opțiunile 
cele mai sincere, sau cele mai 
interesante, sau cele mai ori
ginale. Pentru aceste categorii 
nu există, practic, posibilitatea 
unor criterii limpezi de depar
tajare. Așa cu am anunțat, vor 
fi premiați cei ale căror prefe
rințe s-au apropiat cel mai 
muill de media generală.

Am considerat drept cîștigă- 
toare cupoanele care au indicat 
la fiecare rubrică, unul din ti
tlurile, clasate pe primele două 
locuri. Cu două excepții :

1) întrebarea privind spec- 
•acolele de teatru nu a contat 
tn stabilirea premiilor, întru- 
cît, cum e și firesc, mulți din
tre participanții la anchetă nu 
aveau de unde cunoaște spec
tacolele bucureștene clasate pe 
primele locuri.

2) In privința dramaturgiei, 
din pricina numărului mic de 
titluri, am considerat cîștigă- 
toare numai cupoanele care 
indicau lucrarea clasată pe 
locul I. De asemenea, am in
clus în lista de premii și pe 
cei care au indicat o lucrare 
de proză (Vîntul și ploaia sau 
Trilogie în alb) și una de dra
maturgie (Viteazul), dar și pe 
cei care au optat numai pen
tru una din aceste posibilități.

ANCHETĂ 
REALIZATĂ 
de VARTAN 
ARACHELIAN

face ca în detașamentul oame
nilor muncii să intre numeroși 
tineri.

— Alături de cei aproape 
18 000 de tineri care lucrează 
în industrie, de cei 12 000 caro 
lucrează în I.A.S.-uri și I.M.A., 
de cei 2 000 de tineri ingineri 
și tehnicieni, urmează să se 
califice alte mii de tineri în 
meseriile de motopompiști și 
tehnicieni tehnologi în minui- 
rea agregatelor (vezi marele 
complex de hidroameliorații 
de pe Valea Carasu). Dar nu 
numai de schimbări cantita
tive e vorba ci — și aici se 
află marea răspundere a orga
nizației noastre județene — de 
calitatea acestor schimbări, 
de acea dimensiune în plus 
care dă priceperii profesiona
le maxima eficiență socială : 
dragostea de muncă, profesie, 
înalta convingere, că astfel îți 
aduci din plin contribuția, 
prin realizarea marilor obiec
tive economice, Ia îndeplini
rea înaltelor îndatoriri patrio
tice ce ne stau în față în ulti
mul an al actualului cincinal.

ENERGIA CARE
GENEREAZĂ

i

— In recenta cuvîntare a tovi 
rășului Nicolae Ceaușescu, nc 
chimiștii, aflăm exact formula 
dezideratele noastre pentru ani 
viitor. Știm cu cit crește plant 
de producție în 1970 față de 
cest an, dar dorința noastră e < 
a-l depăși. Iată ce-mi doresc, < 
lături de toți oamenii din sec fi 
în anul viitor. In această racoi 
dare a existențelor noastre ind 
viduale la marile cerințe ale pr 
ducției văd puntea absolut nr 
sară spre fericirea pe care ' 
dorim, în mai mare măi 
anul care vine.

— In anul care 
continuăm colocviul 
NICOLAE IRIMIE, președinte 
centrului universitar al asociații 
lor studențești din București - 
aproape 9 000 de tineri vor pă 
răsi băncile amfiteatrelor plecîni 
la locurile de muncă, din toat 
colțurile țării. Trebuie să recu 
noaștem că a părăsi condițiile op 
time de studiu, ambianța cultu 
ral-artistică a Capitalei nu e . 
treabă chiar atît de ușoară. Dac 
majoritatea lor covîrșitoare î{ 
va onora profesia, prin prezenta 
rea la locul repartizat — și a 
vem convingerea fermă că așa vi 
fi, ne îndreptățește să cred” 
statistica anului pe care-1 
iem — trebuie să vedem 
fapt i se datorează aceasiu 
nunțare la o serie de avanta 
în schimbul unor condiții n 
dificile. Desigur, în anul aces 
în spiritul unui desăvîrșit si
al echității sociale, cadrul jur-, 
die, care reglementează restitui 
rea creditului social din timpii 
școlarizării prin participarea ne 
mijlocită la rezolvarea nevoilo 
sociale S-a îmbunătățit negreșit 
Dar. am crea o altă nedreptah 
dacă viitorului absolvent care-ș 
va onora profesia, deseori în coti 
diții grele, nu i-am recunoaște ci 
este pătruns de convingerea inii 
mă că un astfel de drum e ș 
echitabil și cel mai fertil înde
plinirii fericirii personale. Stu
denții noștri știu astăzi mai hint 
decît oricînd că măsura în cari 
li se vor îndeplini dorințele, nă
zuințele de-alungul întregii exis
tențe este condiționată direct, de
cisiv de îndeplinirea clauzelor pt 
care^ le însumează „contractul so- 
cial" ; raportul între drepturi fi 
îndatoriri. Această convingere in
timă este astăzi, în etapa în care 
ne aflam, forța morală cea mai 
de preț, energia care naște și am
plifică toate energiile cu care se, 
înalță marele nostru edificiu so
cial.

~are

vme ' 
cu to.

• •• •••••••• ®.ALTE ENERGII
Iată lista completă, în ordine alfabetică, a ciștigătorilor î 

Ailincăi Elena Dănuț (Văleni-Vaslui) Alexe Rodica (Scri- 
oaștea-Teleorman), Ărsenie Gheorghe (Copăcioasa-Gorj), Ar- 
va Adam Victor (Hălăucești-Iași). Badea Gheorghe (Ploiești), 
Balaban Gheorghe (Iași), Balercă Constantin (Buhuși), Bălțatu 
Nicoleta (Giurgiu), Beer Ernest (Lipova), Bejan Mitrița (Ga
lați), Berescu Dan (Coțofănești-Bacău), Budescu Ioan (Tg. Oc
na), Cazacu Vasile (Vînâtori-Iași). Cepeliuc Nicolae (Crasna 
Vișeului — Maramureș). Cernat Vasile (Bălțești-Prahova). Cio- 
banu Dan (Vaslui), Ciobanu Stela (Perieți-Olt), Cristea Gheor
ghe (Vulturul-Vrancea), Cristea Ion și Cristea Marieta (Mizil), 
Crișu Niculae (București). Damian Angela (Brad), Dobrin 
Nicolae (Tecuci). Dragomir Viorica (Raciu-Dlmbovița). Dre- 
nea Valeria (Merei-Buzău), Fîlfăe Mîșu (Timișoara). Focea 
Vasile (Berezeni-Vaslui), Frăsineanu Eugenia (Turnu Măgure
le), Gatman Viorica (Fetești). Gheorghe Nicolae (Ianca-Brăi- 
la). Gîscă Rodica (Turnu-Severin), Iliescu Marin (Strîmbeni- 
Argeș), Ivan Iancu Petrică (Homocea-Vrancea). Ivon Aurica 
(Teaca-Bistrița Năsăud), Jula loan JBaia Mare), Lă- 
păduș Ovidiu (Deva), Lupu Ioan (Borcea-Ialomița), Marin 
Cornelia (București), Marinca Dorinei (Gălățig-Sălaj), Martin 
Ioana (Tg. Jiu), Matei Maria (Topoloveni), Matei Valeriu 
(București), Militaru Rodica (Ivănești-Vaslui), Miștode Nico
lae (Dragalina-Ialomița), Mîțu Paraschiva (Tărlungeni-Bra- 
șov), Moroșanu Liliana (Dorohoi), Murea Ion (Roman), Nica 
Nicolae (Căzănești-Talomița), Nicoară Andrei (Șomcuța Mare- 
Maramureș), Nicolae Mariana (Urziceni), Ologeanu Florea 
(Țigănești-Teleorman), Oprițescu Petru (Traian Vula-Timiș), 
Păun Vasile (Valea Danului — Argeș), Penciu Gheorghe (Co- 
paciu-Ilfov), Pintilie Anișoara (Boroaia-Suceava), Popa Ale
xandru (Craiova), Popescu Mihaela (Șiacu-Gorj), Sandu Ion 
(Bacău), Simion Marcel (Răușeni — Botoșani), Socaci Iosif 
(Petroșani), Surlan Ion (Caracal). Șdira Maria (Teiuș), Tălpig 
Vasile (Bacău), Trifan Vasile (Cîmpulung Moldovenesc), Tro- 
fin Ioana-Anca (Bacău), Ungureanu Dorina (Movileni-Iași). 
Vătavu Zaharia (Ghidigeni-Galați), Vilcovschi Doina (Hue
din).

★
Printr-o tragere la sorți ce se va efectua în redacție după 

Anul Nou, vor fi atribuite zece premii în cărți și zece premii 
în discuri Toți ceilalți cîștigători vor primi cite un abona
ment pe șase luni la ziarul „Scinteia tineretului".

_ O anchetă de Anul Nou, o an- 
9 chetă care-și propune să afle do

rințele celor din tînăra generație 
— pentru anul ce vine, nu poate 
9 face abstracție de cuvîntul feri

cire.

•
 Nu întîmplător el figurează în 
fondul principal de cuvinte al 
oricărei limbi, pentru că nu în- 
• tîmplător omul, oamenii din tot
deauna, au năzuit cu fervoare 
spre logodna existenței lor cu a- 

• ceasta stare de maximă împlinire 
a tuturor năzuințelor. La mulți 
ani și fericire... Deci o existență 
cit mai îndelungată și încă ceva 

™ în plus... Ce este acest ceva pe 
care-1 dorim nouă și semenului 
nostru prin această tradițională 

” urare ?
— Fericirea — ne spune CON- 

9STANTIN CATINCA, absolvent 
din anul trecut al facultății 
bucureștene de filozofie, actual- 

9 mente profesor în comuna Băl- 
cești — nu este o stare incon
știentă de exaltare, cum pare u- 

9 nora, o norocoasă combinație de 
numere ieșită la Loto sau un tot 
atît de întîmplător joc al hazar- 9 dului în nu știu ce combinații cu 
care poți sări două trepte odată, 

— pe statul de salarii. Desigur, să 
9 nu exagerăm, starea de mulțumi

re care urmează acestui joc al 
• șanselor poate fi confundată de 

unii cu fericirea. Dar e o fericire 
iluzorie, prin termenul său redus 

• de scadență. Căci apoi urmează 
trezirea, ca după o beție urît 
duhnitoare. Anii noștri și, mai 

• ales, comunitatea de idealuri so
ciale care ne-au unit în acești 

• ani într-o familie mare și omo
genă în esența sa au restructurat 
noțiunea de fericire, condiționîn- 

• d-o direct de răspunsurile pe care 
faptele noastre le dau înaltelor 
comandamente sociale. O astfel

de fericire îmi doresc în anul vii
tor, o astfel de fericire doresc 
tuturor cunoscuților și necunos- 
cuților cu care împart destinul 
nostru social.

— Ceea ce ne dorim în pragul 
noului an — ne spune tînărul in
giner ION TĂTARU de la
secția fibre sintetice de la
Săvinești — ne-am dorit și în
pragul anului care se în
cheie. Deci nu de ceva deose
bit, spectaculos e vorba, deși con
ținutul dorințelor noastre de ex
primat prin limbajul cifrelor e 
mult mai bogat. Dacă m-ați fi 
întrebat în anul trecut v-aș fi 
răspuns ca și acum: producția, 
calitatea și economiile — iată trei 
probleme pe care vrem să le re
zolvăm. Dacă ni s-au îndeplinit 
dorințele ? Da, ni s-au îndeplinit. 
Dar la nivelul omului 1969 /

(O paranteză : a reporterului 
care a consemnat „în direct" rea
lizarea acestor deziderate și în 
care numele tînărului nostru in
terlocutor e direct și la loc de 
frunte implicat. Să reținem aici 
doar acțiunea de mare anvergură 
și de o deosebită importanță eco
nomică — lucrările de reparație 
și revizie la agregatele hidroteh
nice și instalațiile tehnologice. 
Orice clipă de întîrziere se putea 
solda cu mari pierderi de pro
ducție. S-a muncit intens, zi și 
noapte, într-o perfectă sincroni
zare a întregului colectiv la an
samblul de lucrări necesare. în 
cele din urmă, eforturile s-au 
concretizat prin încheierea lucră
rilor cu cinci zile înainte de ter
men. Ce a însemnat această de
vansare a calendarului ? Un plus 
de producție în valoare de 24 
milioane de lei. Și aceasta la ni
velul anului 1969 I Să-l ascul
tăm mai departe...).

D
e mîine pășim in
tr-un nou an. Pen
tru noi, pentru în
tregul nostru popor, 
anul al cărui prag 
îl trecem nu este 
plecare în necunoscut. Avem un 

program clar, limpede formulat. 
ne-am evaluat cu luciditate f<<' 
țele, posibilitățile. In linii esen 
țiale știm cum va arăta chipiu 
țării la capătul celor 365 de zile, 
la capătul ultimului an al actua
lului cincinal. Prin eforturile noe 
stre vom elibera din marmoi 
timpului noi fațete de frumușei 
ale chipului pe care-l dorim 
scumpei noastre patrii. Insufleți- 
toare finalitate a eforturilor noă- 
stre! Dar tot atît de bine știm 
că ne așteaptă eforturi mari. Cer
titudinea realizării scopului pro
pus — edificarea României so
cialiste multilateral dezvoltate — 
ne însuflețește, ne mobilizează 
toate energiile, dar ne conferă și 
luciditatea gravă, bărbătească de 
care avem absolută nevoie. CSc 
fericirea spre care năzuim nu e 
o stare de exaltare inconștient! 
nu e un joc al hazardului ci rea 
Uzarea, în cel mai scurt timp, 
unui înalt nivel de civilizație ș 
prosperitate.

In certitudinea lucidă, pe cart 
am întîlnit-o la fiecare dintre in-, 
terlocutorii noștri am regăsit con
vingerea că anul pe care-l vom 
trăi muncind cu îndîrjire e o e- 
tapă. De aceea, sentimentul 
continuității de care sînt con- 
știenți interlocutorii noștri este 
reflexul intim al marii și unicei 
continuități pe care o parcurgem, 
noi și întregul popor, în urcu
șul spre ziua de mîine.

Au colaborat la realizarea 
anchetei VASILE RĂVESCU, 
IOAN RUS si PETRE ZAR- 
NESCU

...



TUTUROR CITITORILOR Șl COLABORATORILOR 

RUBRICII „DE LA OM LA OM" : In primul rînd la 

mulți ani ! In al doilea rînd — fericire I In al 
treilea rînd — sănătate I Belșug ! Dragoste I 
Pace ! înfelegere ! Timp bun I Copii frumoși ! Soții 
bune I Soți serioși I Logodnice suave! Iubite 
pure ! Etc.!

FLORICEL C. FLO- 
EA, comuna Poiana 
are, jud. Dolj: Seri- 
area dumitale începe 
a : „Către tov. șef al 
dacției Ion Băieșu". 
ietene, de ce faci gafe ? 
u sînt eu șeful redacției, 
-ful e tovarășul Ion Bu- 
îeru. De ce vrei să mă 
ii rău cu el ? De ce vrei 

creadă că am pus la 
ile „apropontul" îm- 
reună ?
In legătură cu poemul 

? largă respirație intitu- 
t „E o minciună dincolo 
e moarte1' pot să te a- 
înț că și eu sint de ace- 
își părere. Intr-adevăr, 
incolo de moarte e o 
linciună. S-a verificat.

RĂDULESCU NICO- 
AE, București: Perseve- 
mța cu care îmi scrii zil- 
ic, mă disperă și, în a- 
elași timp, mă umilește, 
i-am recomandat o dată 
î vizitezi un medic psi- 
iatru și te-ai supărat pe

. VAS1LE VlLCEANU, comuna Godinești, Golj : fmi 
orieți: „Vă trimit cinci poezii spre a avea o părere 
i’nerală asupra felului meu de a compune. Poezia 
Reverie pe cornet" este preferința mea. Vă rog să vă 
ndreptați atenția asupra ei în special. Dar nu uitați: 
?u scriu poezii din ambiții literare. Deci, vă rogă, fiți 
cit se poate de exigent, nu lucrați cu toleranță. Asupra 
v căței sau nereușitei vreau să aflu adevărul rece ți 

așa cum e apa izvorului de munte".

mța

vă voi spune 
rece și curat : 
mea nu se în

reaptă asupra „Reveriei
ie cornet", ci asupra poe-
:iei intitulată „Zeu mă
iredeam" din care, cu în
găduința dumneavoastră și 
•pre bucuria cititorilor, 
/oi cita copios :

„Tot timpu-s ros 
De-un viu patos, 
O, nu pleca, 
Dragostea mea.

Amorul meu, 
De dorul tău 
4m devenit 

'ipelpisit.

Te chem in veci 

— L-a adus Moș Gerilă!

Desene de OCTAVIAN ANDRONIC • <•••• •• •••••••(Din „PARIS MATCH")
‘— Una lui tăticu, una lui mămica.

(Din „MLADOST")

mine. Asta nu te-a împie
dicat să-mi scrii în conti
nuare. Din scrisoarea de 
ieri extrag acest fragment: 
„Unii spun că sînt nebun, 
alții spun că sînt prost, 
unii spun că sînt inteli
gent, alții spun că sînt 
orb". Ascultă sfatul meu : 
crede-i pe primii.

ȘTEFAN MINCA BLĂ- 
GOI, județul Prahova: 
Fiind frizer de meserie, 
mă rugați să vă procur 
două mașini de ras elec
trice (nr. 1 și 0) și să vi 
le expediez de urgență.

M-ați pus în mare 
încurcătură, zău, tovarășe 
Blăgoi. Aș vrea din tot 
sufletul să vă servesc, dar 
nu știu cum să fac. Mă 
gîndesc să fur una de la 
frizeria „Lido", unde-mi 
aranjez lunar bruma ds 
frizură ce mi-a rămas. Și 
dacă tot intru în această 
afacere riscantă, nu cre
deți că ar fi bine să șter
pelesc și un brici ?

Dar doi ochi reci 
La tine găsesc 
De te-ntîlnesc.

Cînd fi-voi stins 
Pe pat întins, 
O să prefer 
Coșciug de fer.

Ca rece eu 
Sub ochiul tău 
In veci să fiu 
Al gheții fiu.

Să-ngheț atunci, 
Sâ fac de tuci 
Privirea ta 
De s-o muia.

Al naibii de mult îmi 
place mie poezia asta ! 
Cum dumnezeu de v-a 
reușit așa de bine ?

De la OIVI la OM
STAN MARIN, Argeș: 

Apreciind faptul inconte
stabil că, în decursul ac
tivității mele la această 
rubrică, am scos pe mulți 
tineri din încurcătură, mă 
rugați să vă indic un re
mediu împotriva căderii 
părului.

Ei, bine, problema pe 
care mi-o puneți în față 
este foarte delicată. Ni
meni nu știe pînă la ora 
actuală de ce-i cade omu
lui părul, așa cum medici
na nu dă încă o explicație 
rezonabilă asupra sforăi
tului și căscatului. Pe tema 
asta se fac multe glume 
proaste, ca de pildă a- 
ceea care zice că unora le 
crește pielea peste păr. 
Eu cred că nu trebuie să 
ne pierdem speranța. în- 
tr-o bună zi știința face 
pe dracu-n patru și des
coperă ceva, un praf, un 
lichid sau o unsoare pe 
care o aplici pe chelie și 
a doua zi te trezești cu 
niște plete de bea ties. Mai 
există încă o șansă : ca în 
viitor să se lanseze moda 
cheliei. Ca toți oamenii 
de bine, care se respectă 
să umble cu tigva goală. 
Și atunci să-i vedeți pe 
toți pletoșii cum își smulg 
părul din cap, fir cu fir.

Și acum, în final, ca să 
vă mai descrețesc puțin... 
chelia, să vă spun un 
banc. Cică un tip care nu 
mai avea în cap decît trei 
fire de păr se duce la fri
zer să se tundă. „Cum 
doriți să vă pieptăn ?“ în
treabă frizerul. „Cu căra
re la mijloc", zice tipul. 
„Domnule, zice frizerul, 
v-am pieptănat, dar în 
decursul operației v-a că
zut un fir. Cum vă păiep- 
tăn ?“ „Cu cărare într-o 
parte", zice tipul. „Dom
nule, zice frizerul, vi s-a

de ION

mai rupt un fir. A rămas 
unul singur. Cum îl piep
tăn ?“ „Lasă-1 dracului 
așa vîlvoi", zice tipul ner
vos și pleacă (fără să dea 
bacșiș !) V-a plăcut ?

UN PENSIONAR, Bucu
rești : Referindu-vă la ca
zul copilului Boboc Colea 
din comuna Valea Sării 
care ni se plîngea nu 
demult că nu mai 
poate merge la școală 
de spaima cîinilor, dum
neavoastră, binevoitor, ve- 
niți în ajutorul lui cu 
un sfat. Și ziceți: „Băia
tul să citească din textul 
amintirilor lui Creangă, 
partea cu cîinii lui Trăs
nea, unde marele povesti
tor arată cum a scăpat de 
ei așezîndu-se jos, căci așa 
auzise el de la alții că te 
poți păzi de câini, care 
apoi te lasă în pace". 
Eu sînt de acord cu dum
neavoastră : acum un se
col scăpai de cîini dacă 
te așezai jos. Problema se 
pune însă și altfel: alții 
sînt cîinii de azi și altfel 
se comportă ei. Dacă în
tre timp au prins și ei 
șmecheria asta și, cînd te 
prind ghemuit în fața lor, 
te smotocesc ca pe o 
minge de cîrpă ? La asta 
nu v-ați gîndit oare ?

A. LAURA, Buzău : V-a 
pus dracul (că altfel nu 
pot să zic) să vă puneți 
într-o zi iubitul la încer
care. Vrînd să vedeți pînă 
unde merge dragostea lui, 
v-ați prefăcut supărată. 
Drept pentru care el s-a 
supărat definitiv și s-a 
încurcat cu alta»

Altădată să nu mai fa
ceți chestii de-astea.

profil!
(Din „PARIS MATCH")

BĂIEȘU

ALEXANDRINA PUȘ- 
CAȘU, Alexandria: Vor- 
bindu-mi despre dificul
tățile creșterii copiilor, vă 
plîngeți că băiețelul dum
neavoastră, în vîrstă de 
trei ani, face atîtea șotii, 
că v-a îmbolnăvit de as
tenie. Ultima lui pasiune 
este de a înghiți tot mă
runțișul de prin casă, 
ceea ce vă obligă să che
mați foarte des Salvarea.

Eu cred că nu merită 
să deranjați medicii pen
tru un fleac ca ăsta. Cînd 
băiețelul se mai înfruptă 
din mărunțiș, așezați-1 pe 
pușculiță... Fiți atentă însă 
în continuare; e de rău

IFIGENIA PLIHONDI, Tumu Măgurele: „Eu sînt 
Ifigenia Plihondi căreia i-ați dat cîndva un răspuns us
turător. Vreau să vă fac o comunicare și vreau să-mi 
faceți o recomandare ca să nu mai exclam: „Azi nu 
mai sint eu / Și mintea mă doare". Scriu un roman 
psihologic-obscur. Personajul principal este o liceană 
inteligentă care deodată s-a plictisit fi nu mai învață. 
Doarme puțin fi în rest citește lectură. Un personal 
complex, contradictoriu... In sfîrșit. In cea mai mare 
parte romanul se prezintă sub forma unui dialog între 
personaj și rațiunea ei personificată în EUy. De curînd 
am terminat nuvela psihologică „Ce urmează după 
punct", în care un profesor vrea să se sinucidă, dai 
pînă la urmă renunță deoarece îl determină o elevă... 
mai bine zis compunerea ei... care poartă titlul sus- 
amintit. Profesorul care se numește Incert este frapat 
de compunere și renunță la sinucidere. Vrea să vadă 
ce urmează după prezumtivul lui punct..."

Știmate Ifigenie! Te 
rog foarte mult și insist 
să-mi trimiți de urgență 
acest roman psihologic- 
obscur. Subiectul mi se 
pare pur și simplu colo
sal. Poate-1 punem la 
punct împreună, căci mai 
am și eu cîteva idei 
obscure. Probabil știi și 
dumneata că literatura 
psihologic-obscură e în 
mare criză în ultima vreme 

— Puișor, tu nu trebuie să-i arăți doctorului 
limba, de fiecare dată cînd îl întîlnești I

— Bine că ți-ai adus aminte George, uitasem de brad. 
Desen deG. BADEA

Desen de IOSIF TEODORESCU

dacă puștiul se obișnuieș
te de pe acum cu obice
iul de a vă păpa banii...

GALBEN CORNEL, o- 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej: 
Întrucît aveți dificultăți 
cu persoana iubită, v-ați 
gîndit să-i scrieți o poezie 
în care se spune :

Te-ai gîndit la mine oare? 
Mă iubești? Iubești pe 

altul ? 
Spune-mi-o cu tot curajul: 
„Frățioare, fii cuminte I"

Știți ce-mi place mie cel 
mai mult la dumneavoas
tră, ca om și ca operă ? 
Că mergeți direct Ia pro
blemă.

și poate dăm lovitura. Dar 
te rog foarte mult să mi-1 
trimiți foarte repede, ca 
nu cumva să ne-o ia altci
neva înainte. Concurența 
e mare.

E. D., jud. Ilfov: Vă 
plîngeți de faptul că în
tr-o zi, fiind în Gara de 
Nord, un milițian v-a le
gitimat, confundîndu-vă cu 
o... suspectă. Dar ce pă

rere aveți că pe mine, »- 
nul trecut, poliția italiană 
m-a verificat trei ore (Fă- 
nuș Neagu și Eftimie Io- 
nescu sînt martori) deoa
rece m-a confundat cu un 
membru al Mafiei ? I-am 
întrebat apoi: „Domnilor, 
dar ce vi s-a părut sus
pect pe figura mea ?" 
„Nimic, mi-au răspuns ei. 
Am vrut să verificăm 
dacă conservele din gea
mantan nu sînt explo
zibile..."

ILIE ANGHELINA, Rm. 
Vîlcea: Fiind militar, ați 
făcut cu un prieten ur
mătorul pariu : cine nu 
rezistă și se însoară pri
mul îi dă voie celuilalt 
să-i sărute nevasta.

Sper că vă veți opri 
aici cu pariul...

P. A., Curtea de Argeș: 
îmi povestiți pe larg tra
gedia prietenului dum
neavoastră Coman Ștefan, 
ospătar la restaurantul 
„Cheile Argeșului", care a 
fost anchetat sub acuzația 
de a fi furat „cel mai gras 
dintre cei treizeci de 
curcani pregătiți pentru 
revelion". Cunoscîndu-1 
bine pe băiat susțineți că 
e nevinovat.

Nici eu nu cred să fi 
făcut Fănică o asemenea 
figură. Nu cred nici în 
ruptul oapului. Nu-1 cu
nosc personal, dar aînt îu 
stare să pun mîna în foo 
pentru el. Nu e Fănică 
omul care aă se pretez* la 
un curcan.

Prof. PETRE CĂTĂ
LIN, județul Prahova: 
Dumneavoastră, tizînd de 
o ironie care m-a făcut să 
crap de invidie, insinuați 
cum că subsemnatul (sau 
sus-semnatul) n-aș fi în 
relații prea amicale cu 
gramatica, deoarece am 
scris în rubrica trecută 
„v-aș putea" în loc de „aș 
putea". Dacă aș fi un am
bițios, aș putea să dan o 
fugă pînă în județul Pra
hova ca să vă dovedesc 
(uzînd de documente) că e- 
roarea e de ordin tehni- 
co-tipografic. Ca să nu 
mai spun că nu e unica. 
Iar dacă aș fi un om rău, 
m-aș apuca să vă purec 
și eu puțin scrisoarea De 1 

pildă î „.<i tntr-adevăr 
cel de care..." Aflați, sti
mate profesore, că acel 
„într-adevăr" trebuia pus 
între virgule. Pe cuvîntul 
meu 1

GELU CHIRNOAGĂ, 
Vaslui: Epigrama pe care 
mi-o adresați sună astfel:

In anul care vine 
S3 vă meargă bine.
Frumos ca mărul, 
Vînjos ca părul,
Iute ca săgeata,
Hazul cu găleata, 
înalt ca un pom, 
„De la om la om".

Vă mulțumesc. Epigra
ma e minunată. Un singur 
vers mi-e puțin neclar. E 
vorba de cel în care-mi 
urați să fiu „vînjos ca pă
rul". Sper că vă referiți la 
acel păr care e pom, nu ?

G. L., București: Mă 
întrebați ce părere am des
pre anul literar 1969 și 
despre premiile acordate.

Am o părere destul de 
rezervată. în primul rînd 
pentru că eu nu am publi
cat în acest an nici o car
ta și. h* al doilea rînd, 
pentru că nu am luat nici 
un premiu. Am însă mari 
speranțe pentru 1970.

ELLY MONT VERES- 
CU, București: Chiar ieri 
mi-a sosit romanul dum
neavoastră absurd cuprin- 
zînd nouăsprezece pagini 
și un sfert și intitulat „Trei 
oameni pe o singură crean
gă". Mă întrebați dacă a- 
veți vreo șansă ca să apară 
în 1970. Cred că da. Vă- 
zînd ce alte absurdități tu 
apărut în 1969, nu m-aș 
mira să apară și al dum
neavoastră. V-aș propu
ne o singură modificare i 
titlul să nu fie „Trei oa
meni pe o singură crean
gă", ci „Trei oameni pa 
trei crengi". De ce să stea, 
săracii, atît de înghesuițl ?

G. G., Titu: Printre 
multe altele, mă întrebați 
cînd a apărut obiceiul săr
bătoririi revelionului. Du
pă părerea mea, respecti
vul obicei a apărut în mo
mentul în care omenirea a 
descoperit sarmalele. Pro
babil că existau revelioane 
și înainte de asta, dar vă 
întreb : aveau, oare, ele 
vreun haz ?

ROMANȚA

DE ANUL

NOU
Da, știu și chiar recunos 

Am preșit, stimată cole 
T.V. Seară da seară și 
fiecare după masă de di 
minică n-am știut altcet 
decit să stau încremenit c 
ochii în ochii tăi. Și ai putt 
să crezi că nu mi-ai plăci 
ctteodată ! Ctteodată 7 Nu 
dar așa, din cînd in eînc 
pe alocuri, da. De aceea tre 
bule să-ți spun că persona' 
nu pot să mă iert, tu însă.. 
Recunosc, iubită tovarăși 
am greșit, de ce să nu r* 
cunosc 7 Odată nu mi-a plă 
cut cum arăți, altădată cum 
vorbești. Cel mai grav însă 
este că nu mi-am dai sea
ma că n-am dreptate și efl 
n-am fost obiectiv cînd tre
buia să fiu și subiectiv. 
Nu-mi rămîne decit s-aștept 
să-ți dai ți tu seama cit 
am greșit. Mai ales că s-ar 
putea să mi se-ntîmple ți 
de-acum înainte să fiu prea 
subiectiv ți de aceea să fac 
aprecieri dintre cele mai 
pripite. Nu zic i ei și 7 Nu, 
pentru că te știu tot attt de 
sensibilă ca ți atunci cînd 
ne-am văzut prima oară ! 
Iartă-mă, totuși! Oh, iar- 
tă-l pe robul tău, doar nu
mai tu poți fi attt de lu
minoasă ca și soarele. Nu
mai tn juru-ți întunericul 
se zvircolește toată noaptea 
(toată noaptea 7) ți numai 
vocea ta e attt de frumoasă 
Incit mă ți mir că nu te-a 
remarcat Dan Deșliu. Ori
unde ai sta, iubită T.V., a- 
tragi imediat atenția tutu
ror, Intri pe centru cum ti 
place lui Buhoiu să spună 
cînd aprind „luminările" 
băieții noștri cățărați pe 
crampoane. Și ești cultă, 
enciclopedică, muzicală ți 
așa mai departe, doar tu, 
dragă T.V., nu ești exclusi
vistă ca Iosefini. Oricui ești 
gata să-i dai sfaturi: cum 
să pună o antenă, două ouă 
tntr-o farfurie cu sfeclă, 
cum să se dea peste cap un 
om dimineața, ce să vadă 
la Paris, ori tn Honolulu, 
cum să vîneze tigri sau șoa
reci canadieni ori cum să 
pronunțe „bon jour“ cînd 
vrea să dea bună seara. Și 
ești attt de captivantă, îți 
plac atît de mult bătăile tn 
limba japoneză îneît nici la 
Patria nu m-aș mai duce, 
chiar dacă sultanul ar tm- 
blînzi-o pe „neîmblînzită“. 
Astfel trecem timpul îm
preună cum trecem strada, 
eu pierde vară — primăva
ră — iarnă — toamnă, tu 
cu Margareta Pislaru de la 
muzica ușoară la muzica 
populară. Și e bine De ace
ea, scumpă T.V., te iubesc 
cu o dragoste nespusă și tn 
veci te voi iubi. Și oasele 
mele în mormint te vor 
iubi! îmi trebuie un da sau 
nu. Pacea sau războiul...
Mă iubești 7 Da sau nu 7

IULIAN NEACȘU

EPIGRAME
UNU» MEDIC

Medicul de peste «*»um 
Nu mai e burlac,
Deci și dragostei acum 
I-a găsit el... leac.

UNUI ASTRONOM
La coniacul fin de-aci, 
Spun gurile rele, 
Să descoperi ai dori 
Cit mai multe... stele.

UNEI COCHETE
Că de scris te-ai plictisit 
Cum să mă surprindă, 
Cînd din clasici ai citit 
Numai... „La oglindă".

UNUI MINER
Iți urcază-ai tăi ortaci 
Viață de succese plină, 
Ești mișcat, n-ai cum să faci. 
Se cunoaște după... mină.

UNUI DIRECTOR 
DE CĂMIN

La nuntă-ți viu In prag 
Și-urarea mea-ți închin 1 
Să îngrijești cu drag 
Și-al doilea... cămin.

CRIȘAN
CONSTANTINESCU



1969: SPORTIVI Șl
EVENIMENTE PE PODIUM

Evenimentul sportiv cel 
important și cel mai nece- 
de scos în evidență a fost

1. 
mai 
sar 
revolta reușită împotriva supre
mațiilor sportive tradiționale 
sau, mai bine-zis, mutațiile sur
prinzătoare în aceste suprema
ții sportive ce păreau invulnera
bile la un moment dat. De pil
dă, asistăm :1a o finală a Cupei 
Davis, între S.U.A. și Româ
nia (deci nu apare Australia, un
de tenisul e un sport național și 
care domină de un sfert de se
col această disciplină) iar Româ
nia realizează poate cea mai 
mare performanți» a cîtorva de
cenii de sport. La ciclism este 
înfrîntă gigantica școală fran
ceză a unui Bobet, Anquetil, 
Poulidor — de geniul unui bel
gian Eddy Merckx. La atletism 
apare, în prim-plan, c-l-:—
B.D. Germane, deși pînă 
de mult atleții sovietici nu-și 
disputau șansele decît cu ameri
canii. Europenele de box, de la 
București, ne aduc alte revelații, 
/ci alte argumente. Boxerii ro-
Ani se impun și cîștigă titAuri 

■ofida celor polonezi și sovije- 
’are au avut ani în șir, sta

ția absolută, la un moment 
părțindu-și ei mai toat^ 
"uropene. In volei. apa>r 
"R.D. Germane, Bulgal- 

altor țări, cîștigîn'd 
șe în pofida sovier 
Tor și cehilor earn 

sport.
tu început să ca:- 

echipe cu stat « 
!ț turneele fi- 

So.a-
T-
a-

- rei 
ma- 

,ma- 
meri- 
Santa 

■epe să 
demons- 
•ordinare 
pririzător 

grafice. 
care mi-au 

. admirație i 
cobola vest- 
Westermann 

disciplinei la 
S cărei record 

68 de na. nu. 
neva curînd —

«•ele, pentru tot 
•lui și pentru ce- 

«ri 1

OPȚIUNILE UNOR PERSONALITĂȚI DE PE MERIDIANELE SPORTIVE 

— MĂRTURISITE, CU PRILEJUL ANULUI NOU, ZIARULUI NOSTRU

ți superlativa Iul seriozitate pro
fesională.

3. Victoria lui Ottenbros în 
campionatele mondiale de ci
clism pentru profesioniști.

4. Eliminarea Portugaliei din 
Turneul final al C.M., după ce 
Ia Londra cei „11“ ai lui Eu
sebio, cuceriseră un strălucitor 
loc trei.

echipa 
nu

„Scînteia tineretului’ a organizat, pentru citi
torii săi, o anchetă de mare amploare în rîndul 
unor personalități de elită din lumea sportului 
internațional și a presei sportive.

lată cele patru întrebări care încearcă să fi
xeze o radiografie, pe cît posibil cit mai fidelă, 
a activității sportive a anului 1969, văzută prin 
performanțele și surprizele cele mai importante.

1. Care a fost, după părerea dv., evenimentul 
sportiv numărul 1 al anului 1969? Cum și de 
ce îl apreciați astfel ?

aețiune, o întreprindere pe care 
o socoteam imposibil de realizat.

4. Mă scuzați dacă am să vor
besc despre noi. Eșecul cuceri
rii titlului de către echipa mea, 
Cagliari, a fost pentru mine 
cea mai mare dezamăgire a anu
lui 1969.

MARIO WIDMER 
comentator sportiv la „BILCK

Zurich — Elveția

TIN CHHHȚA
. .riitor

t. Prezența României în fina- 
Cupei Davis, este, indubitabil, 
performanță magnifică. Nu-

• ‘cu doi jucători de supercla- 
Țiriac și Năstase, România 

ește ceea ce n-a reușit Aus- 
. ia, Anglia, Spania, Italia și 
iar Franța, — țări unde acest 
•ort se practică în proporții de 
asă. O calificare fantastică, o 
monstrație clară că există ta
ste potențiale care trebuie 
voperite și afirmate. Acest 
■>rt — tenisul — se potrivește 
acității, supleței și vioiciunii 
mânești.
. Cea mai mare decepție, 
itru mine, a fost comportarea, 
colo de granițele spiritului 
irtivității de fapt un atentat 
adresa sportivității, a echipei 
fotbal Estudiantes, în Cupa 

ercontinentală, cînd fotbaliștii 
la A.C. Milan s-au întors de 
luenos Aires invalizi ca de 
in cîmp de bătălie. Și de ce 

.'• ne mă leg de acest episod 
;ic pentru fair-play ? Deoa-

' e mâ gîndesc că în 1978 Ar-
■ tir.a va organiza C.M. de fot- 

fără să-și fi cîștigat nici 
ptul moral nici dreptul de 

Htăte.
iă decepționează Ileana Siiai, 

ist talent autentic, care capo- 
țză. cum se spune, la mal. Așa 

întîmplat Ia J.O. din Mexic, 
î s-a întîmplat la europenele 

la Atena. In Mexic i-am 
us : „ai făcut tot ce-ai fi putut 
ce, mai mult nu se putea", 
iu. puteam să ies pe locul în- 

Și asta nu reprezenta un 
'evăr ci o dorință. Ea și an- 
norul ei — fac după părerea 

•a o greșeală t lucrează mai 
' t pe ambiția și pe tenacita- 

atletei și mai puțin la teh- 
și pe controlul real al po- 

ităților. Silai se lasă pradă 
peramentului și nu se con- 

ce după criterii raționale,, lo- 
—ice. Aceasta duce uneori la 
rezultate care nu-i reprezintă 
fidel calitățile și posibilitățile. 
H urez să-și împace ambiția cu 
luciditatea.

1. Jocurile de calificare pen
tru Turneul final al C.M. din 
Mexic. După părerea mea aceste 
jocuri preliminare au stîrnit pe 
drept cuvlnt cel mai mare inte
res în rîndurile iubitorilor de 
fotbal, din toate țările în care 
se practică acest joc, și, fără în
doială, l-au meritat pe deplin. 
Runda de calificare a atras In 
mrejele ei mai mulți oameni de- 
cît vor atrage campionatele 
mondiale din Mexic.

2. Rodney George Laver. Rod 
Eaver (31 ani) a repetat anul 
care a trecut performanța sa 
din 1962, și a realizat un al doi
lea „grand slam" (mare lovitură 
de teatru). In 1962 ca amator, iar 
anul acesta în calitate de profe
sionist, Rod Laver a devenit 
într-adevăr cel mai bun jucător 
de tenis a! tuturor timpurilor ți 
ca atare, un asemenea campion 
ca „Rod Rachetă" — a rămas to
tuși același, așa cum a fost 
clnd era amator. Are părul roșu, 
e stîngaci, provine din Australia 
și este azi aproape mai timid 
decît la începutul carierei.

3. Dubla victorie a echipei na
ționale de hochei pe gheață a 
Cehoslovaciei asupra campioa
nei mondiale, echipa U.R.S.S., la 
campionatele de la Stockholm.

4. Excluderea lui Eddy Merckx 
la Giro d’Italia. Forma slabă a 
echipei naționale a Portugaliei 
care a ocupat locul 3 la prece
denta ediție a C.M. din Anglia și 
care a fost eliminată din califică
rile pentru Mexic.

LUIGI RIVA 
omponent al „squadrei azzura 

și al echipei Cagliari

1. Performanța lui Bill Too
ley, pentru că acest atlet nord- 
-nerican a demonstrat a fi com- 
i et din toate punctele de vede-

Eddy Merckx, pentru că a 
it puterea să reacționeze la 
âzația că ar fi folosit „dopin- 
“ în Turul Italiei, reușind 
.■i să ajungă un mare campion 

■Turul Franței.
"W Cucerirea Lunii de Neill 

ostrong. Pentru mine eră o

DE PESTE HOTARE
SĂRBĂTOAREA CUBEI

Imagine din Havana

do împlinire a aspirațiilor 
A cercatului popor al insulei. 
" Răsturnarea lui Batista n-a în

semnat una din acele lovituri 
A de stat cu care America latină 
v ne obișnuise, lovituri de palat, 

urmate de proclamații răsună- 
A toare și de schimbări reduse la 

o nouă distribuție a fotoliilor 
ministeriale. Alungarea dictato- 
rului de la Havana reprezenta 
sfîrșitul unui regim. Cuba pășea 
pe un drum nou, fără precedent 
în această parte a lumii. Dru
mul parcurs în cei 11 ani care 
au trecut de la victoria revolu
ției populare cubaneze ilustrea
ză forța creatoare a unui po
por stăpîn pe destinele sale.

Noua istorie a Cubei înseam
nă un șir de prefaceri adînci 
care au afectat structurile țării 
și au creat condițiile necesare 
unui progres multilateral. Chiar 
în anul 1959 a fost înfăptuită 
reforma agrară care a determi
nat lichidarea latifundiilor, îm
proprietărirea a 150 000 de fa
milii țărănești. Statul a preluat 
70 la sută din suprafața arabilă 
a țării. Un' an mai tîrziu se pro
duce naționalizarea bogățiilor 
subsolului, a întreprinderilor 
bancare și a celor de servicii 
publice. Capitalul străin își pier
de pozițiile’ pe care le deținea 
în Cuba.

Anii care au urmat au fost 
ani de neîntrerupt efort pentru 
propășirea țării. Tentativele 
burgheziei cubaneze de a frîna 
procesele revoluționare, bloca
da economică impusă de 
Washington, presiunile imperia
liste care s-au exprimat în cele 
mai diferite provocări au eșuat. 
Cuba a pășit cu energie pe dru
mul socialismului. Prefacerile 
din domeniul economiei au fost 
realizate concomitent cu trans
formările din domeniul cui’ riî, 
asistenței sociale etc. Pingo 
analfabetismului a fost înlătu
rată, zeci și sute de școli și-au 
deschis porțile pentru copiii ce
lor ce muncesc, s-a dezvoltat 
învățămîntul de toate gradele. 
Efectivul cadrelor didactice a 
crescut de trei ori iar învăță- 
mîntul superior și de specialitate 
cuprinde în prezent de zece ori 
mai mulți studenți decît înainte 
de 1959. Faptul că în Cuba se 
tipăresc 24 de cărți pe minut 
este concludent pentru noile 
realități din insulă

Cuba își concentrează efortu
rile pentru a realiza în 1970 cea 
mai mare producție de zahăr 
din istoria sa : 10 milioane tone. 
Primul milion de tone de zahăr 
a fost produs. Tncepînd de la 
22 decembrie au fost mobilizate 
toate forțele disponibile pentru 
recoltatul trestiei de zahăr, ast
fel îneît la 18 ianuarie să fie 
obținut și cel de-al doilea mi
lion de tone de zahăr. „Aurul 
dulce" este cea mai mare bo
găție a Cubei și milioane de 
locuitori au luat parte la „za- 
fra" din acest an. Fără îndoială 
succesele obținute trebuie puse 
în legătură cu eforturile pentru 
înzestrarea agriculturii cu ma
șini moderne și formarea de 
cadre cu studii medii si su
perioare.

Fidel Castro a subliniat că 
paralel cu dezvoltarea industriei 
zahărului, în următorii ani vor

ILIE NĂSTASE
multiplu campion național, fina

list în „Cupa Davis'"
2. Numiți sportivul din lume pe ear«-l stimați 

cel mai mult și care v-a stîrnit, anul acesta, cea 
mai puternică admirație. Prin ce anume și-a cu
cerit aprecierea dv. ?

3. Care este performanța sportivă cea mai 
neașteptată, cea mai impresionantă și spectacu
loasă a vreunei echipe sau sportiv din lume, ob
ținută în competițiile anului 69 ?

4. Numiți-ne echipa simpatizată sau sportivul 
preferat care v-au produs decepții anul acesta 
și în ce împrejurări.

ți străpungerea porții de o mie 
de ori de către acest vrăjitor... 
profesionist al balonului rotund. 
Anul post-olimpic este întotdea
una un an al scăderii formei 
sportive a amatorilor. Așa se ex
plică faptul că nu au fost recor
duri revelatoare. Doar sovieticul 
Bondarciuk, aruncătorul de cio
can, și Cijova, au înălțat în mod 
deosebit și revelator, 
peste granițele 
mondiale.

3. Calificarea 
României în finala 
vis' 
priză uriașă. Trebuie să adaug, 
de asemenea, că sportivii ro
mâni, în anul acesta, s-au spe
cializat, parcă, în performanțe 
surpriză. Fotbaliștii români au 
eliminat în preliminariile C.M. 
echipa lui Eusebio, Portugalia, 
iar boxerii au intrat pe un front 
larg In campionatele europene, 
cucerind, în finale, cîteva me
dalii. Sînt succese remarcabile 
care au întregit prestigiul spor
tului românesc, impunîndu-1 o- 
^iniei publice sportive mondia-

4. Cea mai mare deziluzie care 
m-a încercat a fost aceea pro
vocată sportului polonez de bo
xerii noștri. Pentru prima oară, 
din 1949, deci după 20 de ani, 
nici un boxer polonez nu a reu
șit să se califice în finala cam
pionatelor europene de box, ca
re, așa cum se știe, au avut loc 
în primăvară la București.

ștacheta
recordurilor
tenismenilor 
„Cupei Da- 

a fost într-adevăr, o sur-

continuă să maree goluri. Și în 
ciuda gloriei rămîne mereu a- 
celași om simplu și loial.

‘3. Calificarea echipei Perului 
pentru C.M. din Mexic m-a 
surprins cel mai mult. Selecțio
nata peruviana, antrenată de 
Didi, a făcut senzație, eliminînd 
echipa Argentinei.

4. Echipa Saint-Etienne, cam
pioana Franței la fotbal pe a- 
nul ’69. m-a decepționat lăsîn- 
du-se eliminată de Legia Varșo
via în „Cupa campionilor euro
peni".

CESARE TRENTINI 
comentator la cotidianul sportiv 

STADIO-BOLOGNA (Italia)

GIANNI RIVERA
jucător la A. C. MILAN, compo
nent al naționalei Italiei, fotba
listul nr. 1 al Europei în anul '69

1. Cu riscul de a fi considerat 
subiectiv și sentimental, după 
mine, evenimentul sportiv al 
anului care a trecut a fost fina
la „Cupei Davis“. competiție 
mondială neoficială de anvergu
ră care reunește, la startul ei. 
peste 40 de țări.

2. Sportivul... au fost doi : 
Rod Laver — a cucerit de o 
manieră magistrală 4 turnee, 
performanță rară — și Eddy 
Merckx, care a spulberat, în 
toate marile concursuri ale a- 
nului, speranțele 
lei.

3. Din nou sînt 
pradă lipsei de 
n-am ce face. Cea mai surprin
zătoare și spectaculoasă perfor
manță este calificarea echipei 
de tenis a României în finala 
Cupei Davis.. De . ce ? Știți, cu
noașteți bine, drumul, obstaco
lele întîmpinate pînă am ajuns 
la Cleveland — S U.A. Am avut 
de infruntat echipe ce inițial 
păreau poate invincibile : India 
Spania, U.R.S.S., Anglia.. Este 
impresionantă, prin incertitudi
nile care au planat, calificarea 
echipei naționale de fotbal a Ro
mâniei, Ia Turneul final al C.M 
din Mexic. Profit de ocazie să-i 
felicit din inimă pe băieți și să 
le urez succese și mai senzațio
nale pe platourile mexicane.

4. Eșecul echipei mele favori
te de fotbal — Steaua, în „Cu
pa campionilor europeni". Sînt 
un susținător pasionat al ei și 
de fiecare dată cînd pierde

fi depuse eforturi pentru crearea 
și lărgirea altor ramuri ale in
dustriei, mai ales a petrochi
miei, industriei mecanice, a bu
nurilor de larg consum ca ți a 
construcției de șosele ți căi 
ferate etc. Cu un deceniu în 
urmă metalurgia cubaneză în
registra primul ei succes : con
strucția furnalului de la Antil- 
lana. In urmă cu cîteva săptă- 
mîni pentru prima dată a fost 
obținut în Cuba oțelul special 
X 18 H 10-T. Acest oțel cu cali
tăți superioare este utilizat în 
construcția de mașini ți utilaje 
necesare industriei zahărului. 
Furnalul în care s-au obținui 
primele tone de oțel special 
este opera inginerilor care și-au 
dobîndit diplomele de absolvi
re în anii din urmă — anii de 
existență a Cubei socialiste.

Poporul român se bucură de 
succesele obținute de Cuba 
considerînd că dezvoltarea 
multilaterală a fiecărei țări so
cialiste constituie o contribuție

de seamă la creșterea fortul 
întregului sistem socialist. în
tre țările 
tet relații 
și ajutor 
corespund intereselor popoare
lor noastre și cauzei socialismu
lui. Vizitele reciproce ale u- 
nor importante personalități ale 
vieții politice, cooperarea eco
nomică și tehnico-științifică, a- 
cordurile comerciale, schimbu
rile culturale au determinat o 
creștere considerabilă a legătu
rilor dintre România și €uba. 
Deși se află la mii de kilometri 
distanță, cele două state sînt 
unite prin aspirații comune, prin 
identitatea țelurilor.

Cu ocazia sărbătorii naționa
le a Cubei transmitem poporu
lui cubanez urarea de a obține 
noi și însemnate 
drumul pe care 
hotărîre.

noastre s-au dezvol- 
de strînsâ colaborare 

reciproc, relații ce

biruințe pe 
pățește cu

i. Victoria echipei Milan în 
„Cupa Intercontinentală", pen
tru că a adus Italiei acel titlu 
atît de prestigios, confirmînd 
în același timp, victoria „al
baștrilor" în „Cupa Europei"
Eddy Merckx ; el a făcut să 

renască mitul lui Fausto Coppi, 
acela al ciclistului pe care 
l-am considerat întotdeauna 
de neînvins.

2. Echipa Marocului care a reu
șit să se califice pentru Tur
neul final al C.M. din Mexic, 
Echipa Ungariei care s-a lăsat 
eliminată în preliminariile 
C.M. de fotbal.

1. Excepționalul rezultat al lui 
Bill Toomey pentru că a reu
șit în cea mai dificilă și cea mai 
completă dintre toate discipline
le sportive — decatlonul, proba 
super-atleților.

2. Pele ; a ajuns să maree 1000 
de goluri ceea ce dovedește ma
rea lui clasă, ținuta lui atletică

2.

NINO BENVENUTI 
campion mondial de box

TADEUSZ OLSZANSKI 
șeful secției SPORT a ziarului 
polonez SZTANDAR MLODICH

— Varșovia

1. Turul Franței, pentru că 
ne-a oferit ocazia să asistăm la 
victoria unui alergător belgian 
(Eddy Merckx) după 30 de ani.

2. Bill Toomey : performanța 
lui la decatlon, atinge limite su
praomenești.

3. Harm Ottenbros, care a în
vins în Campionatul Mondial de 
ciclism.

4. Propria-mi înfrîngere în fa
ța nigerianului Dick Tiger.

p. NICOARĂ

așilor peda-
nevoit să cad 
modestie. Dar

companiei ro- 
aeriene 

„YR—IMK", care în- 
în prezent cel mai

• AVIONUL 
mâne de transporturi 
TAROM 

treprinde 
lung raid al aviației noastre pe 
o distanță de 47 000 km a sosit 
luni la Ciudad de Mexico. A- 
paratul, la bordul căruia se a- 
f!ă un grup de turiști, a făcut 
pînă acum escale, printre al
tele, Ia Karaci, Delhi, Rangoon, 
Bangkok, Tokio, Honolulu, El a 
realizat traversarea Oceanului 
Pacific, urmînd ca în drumul de 
înapoiere spre Europa să tra
verseze și Oceanul Atlantic.

ai Consiliului de Securitate în 
locul Algeriei, Pakistanului, Pa
raguayului, 
gariei, ale 
expira la 
membri ai 
ritate vor 
cu cele cinci puteri permanente
— Franța, Marea Rritanie, 
S.U.A., U.R.S.S., și ciankaișistul
— precum, și cu ceilalți cinci 
membri nepermanenți : Colum
bia, Finlanda, Nepal, Spania și 
Zambia, care încep al doilea an 
al mandatului lor.

Senegalului și Un- 
căror mandate vor 

aceeași dată. Noii 
Consiliului de Secu- 
funcționa împreună

• COTIDIANUL egiptean 
„Al Goumhouryia" anunță că 
în luna ianuarie urmează să 
aibă loc o conferință la nivel 
înalt la care vor participa șefii 
a șase state arabe implicate 
direct în conflictul cu Israelul 
— Iordania, Siria, R. 
rak, Sudan și Libia.

A. U„ I-

• TRIBUNALUL din Ierusa
lim a pronunțat marți sentința 
în procesul intentat lui {Michael 
Rohan, acuzat că a incendiat 
moscheea El Aksa, in luna au
gust a.c. Potrivit verdictului, 
acuzatul este considerat irespon
sabil, el urmînd să fie internat 
într-o clinică de psihiatrie.

sufăr, mă încearcă decepții. Nu A 
vă mai spun că chiar atunci " 
cînd particip Ia diferite turnee 
peste hotare, cînd vorbesc la a 
telefon cu Bucureștiul, mă inte- " 
resez ce au făcut băieții în eta
pele de campionat. E o echipă _ 
cam capricioasă care-ți dă cînd 0 
dușuri calde — cînd reci, adică 
uneori cîștigă cu 10—1 cu ace
eași ușurință cu care pierde cu A 
4—1 cînd nici nu te aștepți... v

Anchetă realizată de A
VASILE CABULEA V

• LA 1 IANUARIE 
Burundi, Nicaragua, 
Sierra Leone și Siria vor pre
lua, pe timp de doi ani, manda
tele de membri nepermanenți

cinci țări' 
Polonia,

• CANCELARUL vest-ger- 
man, Willy Brandt, va vizita, 
Ia începutul lunii martie a a- 
nului viitor, Anglia, la invita
ția primului ministru Harold 
Wilson, anunța marți dimineața 

/presa londonez.ă.

Numărul viitor al ziarului nostru va apare
în ziua de 4 ianuarie 1970

Tradiționalele urări
de Anul Nou adresate

de pionieri și școlari
(Urmare din pag. I)

Din inimi către inima lui 
dreaptă 

Să ne ridice treaptă după 
treaptă 

visulSpre comunism,
Și sărutați-1 că-i
Curat ca lacrima 
De două mii de

spre 
mult rîvnit. 

bărbat cinstit 
care-a căzut 

ani
pe românescul lut, 

Și limpede ca bucuria nouă 
Ce-așează-n țară o primenire 

nouă, 
roșii 

trandafiri 
patriei și-ai 

omenirii, 
Biografia noastră și a lui 
Se împletesc în cugetul 

Partidului 
de adevăr, 
întinerească-n 

zări

Să-1 sorcovim cu
Că-i comunist al

Și este iubitor 
Să-1 sorcovim !

Primirea de către președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

a șefilor misiunilor diplomatice

mai mare eveniment 
sportiv al anului 1969 îl consti
tuie victoriile obținute de ciclis
tul belgian Eddy Merckx, în 
Turul Franței. Turul Spaniei 
etc. Stilul și succesele cu care 
i-a învins pe rivali au fost ne- 
întîlnite în anii precedenți. Ci
clistul Eddy Merckx a avansat 
spre titanii șoselei de talia lui 
Fausto Coppi, Bobet,' Anquătil.

2. Succese deosebite au obți
nut în anul ’69, sportivii profe
sioniști Merckx, Rod Laver, ul
timul cîștigînd patru dintre cele 
mai mari turnee de tenis, pre
cum și automobilistul Stewart, 
îl adaug, de asemenea, și pe Pele 
care a dus „unsprezecele" Bra
ziliei la renașterea formei team- 
ului brazilian și 
pentru finala C.M. 
Ei, și bineînțeles,

J. PH. RETHACHER 
comentator la cotidianul 
sport L-EQUIPE-Paris-

de
Franța

calificarea 
din Mexic, 

bombardarea

1. Victoria lui Eddy Merckx 
în Turul Franței pentru că a- 
ceastă izbîndă venea după o se
rie de succese deja foarte con
vingătoare și strălucitoare, în 
marile curse clasice, și pentru 
că Merckx, se confruntă în a- 
cest tur cu toți rivalii săi, cu așii 
cei mai periculoși. Felul în care 
a triumfat a fost impresionant.

2. Pele, pentru golul nr. 1000. 
In ciuda marcajului strict al că
rui obiectiv este mereu el, Pele

Ca
Ca
Ca
De
Ca
Și ca steagul tricolor.

un măr 
un păr 
un fir 
trandafir, 
un steag de roș bujor

Caldele urări sînt însoțite 
alaiul Plugușorului i clinchet 
clopoței, sunetul buhaiului, 
pocnete de bici, T.uînd locul 
Plugușorului trâs de boi, tre- 
ee, simbolic, un tractor minia
tură, pe măsura micilor lui „me
canizatori". Este o manifestare 
emoționantă de dragoste față de 
partid, față de patria noastră 
mereu mai înfloritoare, un emo
ționant legămînt; al - pionierilor 
de a fi demni continuatori ai 
operei părinților lor.

T o v a r ă ș. u 1 NICOLAE 
CEAUȘESCU a adresat calda

de 
de

cuvinte de mulțumire colindă
torilor pentru urările lor adre
sate Comitetului Central al 
Partidului, poporului român, pa
triei noastre. „Este un obicei 
bun, a spus secretarul general 
al P.C.R., ca de Anul Nou să se 
ureze partidului și guvernului, 
conducătorilor patriei, să lu
creze și mai bine în vederea în
făptuirii năzuințelor tuturor ce
lor ce muncesc. întreaga muncă 
a partidului nostru, a guvernu
lui nostru este îndreptată spre 
fericirea voastră, a copiilor, a 
părinților voștri, a întregului 
nostru popor. Tot ceea ce înfăp
tuiește partidul, Comitetul său 
Central, este îndreptat spre ri
dicarea zi de zi a patriei noastre 
pe noi culmi, spre crearea con
dițiilor pentru victoria comunis
mului, pentru viitorul fericit al 
poporului român.

Vă urez din toată inimia să 
obțineți rezultate tot mai bune 
Ia învățătură, deoarece numai 
așa veți putea deveni cetățeni 
de nădejde ai patriei : numai 
așa urarea pe care ați făcut-o 
astăzi va prinde mîinc viață, 
și veți trăi într-o țară unde 
poporul, stăpîn pe destinele 
sale, își făurește un prezent 
și un viitor tot mai luminos.

Vă doresc succese la învăță
tură, viață lungă și multă feri
cire la toți !“.

Conducătorii de partid și de 
stat invită pe micii colindători 
în sediul Comitetului Central 
al Partidului, le oferă, după 
tradiție, mere și covrigi, bom
boane și nuci, îi îmbrățișează 
cu multă țăldură, se fotogra
fiază împreună cu ei.

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

comerciale a Spaniei — Ricar
do Gimenez-Arnau.

In numele corpului diplomatic 
și al său personal, ambasadorul 
R. D. Germane, Ewald Moldt, 
decanul corpului diplomatic, a 
adresat președintelui Consiliului 
de Stat cordiale felicitări cu 
ocazia Noului An.

Mă folosesc cu bucurie de 
prilejul oferit, a spus ambasa
dorul Ewald Moldt, pentru a vă 
ura, în numele ambasadorilor, 
al miniștrilor plenipotențiari și 
însărcinaților cu afaceri, dum
neavoastră, stimate domnule 
președinte al Consiliului de 
Stat, și guvernului Republicii 
Socialiste România noi suc
cese în marea operă de con
strucție căreia vă consacrați 
cu devotament '
muncă în interesul progresului, 
pentru prosperitatea poporului 
român, și pentru un viitor paș
nic.

în anul 1969 au avut Ioc nu
meroase inițiative pentru a dez
volta în continuare cooperarea 
multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și țările pe 
care le reprezentăm. In ajunul 
anului 1970 îmi exprim convin
gerea că noi, reprezentanții sta
telor care întrețin relații diplo
matice și consulare cu Republica 
Socialistă România, vom între-

. prinde totul în vederea dezvol
tării și creșterii în continuare a 
contactelor 
noastre
teresul

și putere de

dintre popoarele 
și poporul român, în in- 

înțelegerii, în spiritul

umanismului și al păcii în lumea 
întreagă.

Permiteți-mi stimate domnule 
președinte, a spus în încheiere 
ambasadorul, să vă transmitem 
urările noastre sincere de sănă
tate și fericire pentru dumnea
voastră și familia dumneavoa
stră.
Tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU, mulțumind în nu
mele Consiliului 
Consiliului de 
său personal, 
lui diplomatic 
adresate cu 
Nou, a spus :

împărtășesc 
cierea decanului corpului diplo
matic cu privire la faptul că 
în cursul anului 1969 relațiile 
dintre România și țările pe care 
dumneavoastră > le reprez^ntați 
aici au cunoscut o dezvoltare 
continuă.

După cum știți, guvernul ro
mân acordă o atenție deosebită 
dezvoltării relațiilor de colabo
rare cu toate statele lumii, atît 
cu țările socialiste, cît și cu ce
lelalte țări, pornind de la faptul 
că, cu cît vor fi mai bune rela.- 
țiile de colaborare și cooperare 
în toate domeniile de activitate 
între țările lumii, cu atît se pot 
asigura condiții pentru progre
sul fiecărui popor, pentru secu
ritate și pace în lume.

Anul 1969 a marcat succe
se noi pe linia colaborării între 
popoare, deși în lume continuă 
să mai existe focare de încor
dare ; vreau să relev îndeosebi 
pașii făcuți pe calea creării con

.de Stat, al 
Miniștri și al 

membrilor corpii- 
pentru felicitările 

prilejul Anului

întru totul apre-

dițiilor pentru securitate în Eu
ropa.

Poporul român dorește ca în 
noul an să se înregistreze succe
se mai mari pe calea cooperării 
și colaborării internaționale. Nu 
pot să nu exprim și cu acest pri
lej dorința poporului nostru, ca 
de altfel a tuturor popoarelor, 
ca anul care vin/ să aducă pace 
în Vietnam, pace în Orientul 
Apropiat, să aducă suceese în 
înfăptuirea securității în Euro
pa și în întreaga lume. în acest 
spirit, poporul român, Consiliul 
de Stat și guvernul român vor 
acționa și în anul viitor, adueîn- 
du-și contribuția la dezvoltarea 
colaborării între statele lumii, 
la asigurarea 
cii.

îmi exprim 
anul viitor
România și țările pe care le re- 
prezentați vor cunoaște o nouă 
dezvoltare, 
relor 
lume.

Vă 
nelor
lor dumneavoastră, 
dumneavoastră, cele mai bune 
urări din partea poporului ro
mân, a guvernului, a Consiliu
lui de Stat și a mea personal. 
Dumneavoastră și familiilor 
dumneavoastră vă urez multă 
sănătate, fericire ! La mulți ani!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători români 
s-au întreținut cordial cu șefii 
misiunilor diplomatice.

(Agerpres)

securitățiiș-și pă-

convingerea că în 
relațiile dintre

în interesul popoa- 
noastre, al cauzei păcii în

rog să transmiteți guver- 
și șefilor de state ai țări- 

po poarelor



Discurs despre drumul pe care urcă, trudnic,

0 O
de ȘTEFAN IUREȘ

Complexitatea ideii de progres depășește limitele orizontului nostru obișnuit. 
Dovada : de fiecare dată cînd contactul prea strîns cu lumea fenomenală ne obligă să 
ne dăm cîțiva pași înapoi pentru a desprinde liniile de perspectivă ale unei etape date, 
lămînem uluiți, realmente încremeniți de surpriză în fața panoramei contradicțiilor. 

Acest lucru e valabil, de altminteri, și pentru studiul epocilor istorice mai îndepăr
tate de noi. Adolescentul ascultă cu neîncredere cuvintele magistrului care îi explică 
progresul realizat de societatea feudală față de sclavagism ; tînăr iubitor de serbări

apollinice, de ceramici cretane, de arhitectură peloponesiacă, de versuri anacreontice, 
el e perfect convins că o coloană rămasă în picioare la vreunul din templele Acropolei 
face, ea singură, mai mult decît toată arta Evului Mediu la un loc ; așa încît judicioasele 
argumente profesorale privitoare la infrastructură, la capacitatea de producție a șerbu
lui, considerabil lărgită în raport cu aceea a sclavului din mileniul anterior, îl lasă per
fect rece pe sensibilul licean din secolul XX. Vrînd-nevrînd, receptarea progresului trece 
prin zonele afectivității. Pe temeiul contradicțiilor, sîntem judecători subiectivi, părtini

tori, mărginiți de cunoștințele, de interesele, de gusturile noastre; ni seîntîmplă ades* 
să negăm ceea ce ne deranjează, să contrazicem ceea ce nu înțelegem. Cu toate ace 
tea, timpul are vocație didactică. Mergînd înainte, el își asumă sarcina de a ne corect 
— fără maliție, dar cu autoritate — erorile. Tn locul contradicțiilor vechi apar, fireșt 
altele noi. Spirala progresului se detașează în cele din urmă, deși nu mai vizibilă, un< 
ori, decît apar cifrele colorate, distincte printr-o singură și de abia perceptibilă nuan) 
față de panourile-suport, acel test optic pentru examinarea candidaților la conduces 
auto...

ntre vineri, 1 ianuarie 1960 
și miercuri, 31 decembrie 
Î969, pe Terra, planetă pe care 
poeții o numesc cînd — mă
gulitor — sfera albastră de 
cristal, cînd — injurios — co-

coloșul de noroi, au avut loc un 
număr incalculabil de fapte, eve
nimente, mutații, prefaceri, de natură 
să dea de gîndit. cercetătorilor pentru 
milenii întregi de acum înainte. Obiecte 
zburătoare neidentificate au continuat 
și în acest deceniu să dea ocol planetei 
noastre; și nu știm dacă, pentru fiin
țele inteligente ce par a le concepe și 
ghida, progresul ’ omenirii în acest 
răstimp nu s-a evidențiat cumva cu mai 
multă pregnanță decît pentru oamenii 
înșiși. Căci oamenii^ în vîrtejul accelerat 
11 vieții contemporane, actori distribuiți 
toți în scenariul cu peste 3 miliarde de 
personaje, au rareori timp, mijloace și 
nervi să cerceteze măsura progresului 
trăit. Zi de zi, în formidabilul păien
jeniș de știri ce înconjoară clipă de 
clipă globul, ca plasa unui fabulos a- 
rahnid, operația de urmărire a liniei 
progresului de-a lungul deceniului 7 nu 
este de fel ușoară. E o linie contorsio
nată, frîntă, smucită, întoarsă și pră
bușită de mii de ori în ea însăși, pre- 
zentînd mereu discontinuități flagrante, 
— și totuși mereu existentă pe un
deva — o linie fascinantă atît prin 
ceea ce lasă vizibil în exterior, cît și 
prin ruperile ei aparente.

Este astăzi omul mai sigur de secu
ritatea sa ca locuitor al planetei decît 
era cu 10 ani în urmă ? — iată o primă 
întrebare fundamentală. Răspunsul e 
departe de a putea fi cuprins într-un 
singur cuvînt. Depozitele cu pulbere, 
deasupra cărora omul mănîncă, doarme,, 
gîndește la viitor, face dragoste și 
concepe copii nu au fost golite de 
sumbra lor încărcătură. Nici una dintre 
armele teribile, a căror existență întu
necă mereu orizontul postbelic, nu a 
fost încă dezamorsată. Bugetele militare 
au înghițit cu o crescînclă poftă panta
gruelică mii și mii de școli, spitale, 
drumuri neconstruite, orașe întregi ne
zidite. Persistența N.A.T.O.-ului, in
strument al războiului rece, a continuat 
să determine împărțirea lumii în 
blocuri militare’ opuse unul altuia, deși 
propunerea desființării lor simultane 
venind în repetate rînduri din partea 
țărilor socialiste este atît de rezonabilă 
încît, teoretic, nici nu poate fi res
pinsă. Dar tot în ultimul deceniu, pe 
de altă parte, imense forțe responsabile, 
conștiente de primejdia fatală a unei 
noi conflagrații mondiale au militat 
pentru pace, străduindu-se cu infinită 
precauție și răbdare să descîlcească fie 
și un singur capăt eficient din ghemul 
celor mai amenințătoare probleme. Ca 
urmare : deceniul al 7-lea a aplaudat 
interzicerea experiențelor nucleare în 
trei medii ; instalarea legăturii telefo
nice directe între Casa Albă și Kremlin, 
destinată prevenirii unor accidente de
zastruoase pentru umanitate ; declara
rea continentului' Antarctic și apoi a 
Cosmosului .drept spații nemilitarizate, 
servind întregii omeniri în scopul cer
cetării științifice ; ieșirea Franței din 
comandamentele integrate ale Pactului 
Nord-Atlantic ; inițierea, dezbaterea și 
semnarea de către un mare număr de 
state a Tratatului pentru neproliferarea 
armelor nucleare ; lansarea ideii unei 
Conferințe a Securității europene, 
deschisă tuturor statelor interesate ; 
creșterea masivă a contactelor bi și 
plurilaterale între șefii de state ai unor 
țări cu orînduiri sociale diferite 
și, pe această cale, îmbunătățirea 
cunoașterii reciproce ; desfășurarea 
cu succes a unei Conferințe Interna
ționale a Comerțului, sporirea treptată 
a volumului schimburilor de mărfuri 
între est și vest, sondarea și prospecti- 
varea unor noi mijloace de cooperare 
economică, tehnico-științifică și cultura
lă între diferite zone ale lumii con
temporane etc. etc. etc.

• ••••••••••••••••••

oate aceste elemente notabile 
ale progresului, realizate în 
anii ’60 — ’70 ar fi putut în
senina mult mai mult cerul 
speranței universale dacă im
perialismul n-ar fi făcut din

același deceniu, al 7-lea, un deceniu al 
agresiunii sîngeroase împotriva Vietna
mului, împotriva dreptului inalienabil 
al poporului vietnamez de a-și alege 
singur soarta. Ce nu a aruncat în ba
lanță agresorul pentru a încerca să for
țeze victoria ? Escalada, faimoasa esca
ladă a războiului dintre 1964 și 1968, a 
adus doliu] în mii și mii de cămine a- 
mericane, a măcinat un uriaș arsenal 
de luptă, a azvîrlit o întreagă generație 
americană în brațele disperării, a atras 
oprobiu] general asupra statului care-și 
trimite fiii peste ocean cu ordinul de a 
sugruma libertatea unui pămînt străin. 
Și rezultatul final: după zece ani, lungul 
drum presărat cu morminte nu duce 
nicăieri altundeva decît tot acasă. Re
tragerea necondiționată a agresorului 
este cerută nu numai de reprezentanții 
eroicului popor vietnamez în convor
birile oficiale din cadrul Conferinței de 
Ia Paris, ci și de fiecare nume de cetă
țean al Statelor Unite căzut pe frontul 
asiatic, nume pătrunzător ca dangătul 
de clopot ce-i însoțește strigarea în 
lista nominală a pierderilor. Solemnele, 
impunătoarele manifestații pentru pace 
în Vietnam, așa zisele Moratorii ale 
poporului american rezumă astfel lecția 
amară a unei mari și puternice națiuni, 
tîrîtă fără voia ei într-o aventură răz

boinică nedreaptă, fără perspectivă, 
plătită scump cu sînge, dezonoare și 
irosire.

Vietnamul a fost cap de afiș, dar pos
teritatea va constata că lumea dintre 60 
și 70 a mai cunoscut destule alte cioc
niri dramatice. Conflictul armat din 
iunie 1967 a fost numit „războiul de 
șase zile", dar consecințele lui multiple 
dăinuie după doi ani și jumătate în 
Orientul Apropiat, iar în absența unei 
reglementări politice reciproc accepta
bile tensiunea locală riscă oricînd să 
devină trăgaciul unei noi conflagrații; 
măcelul fratricid care-i opune pe nige
rieni biafrezilor a ajuns responsabil de 
pieirea unui milion de oameni, în ma
joritate civili, foamea și boala semnînd, 
împreună cu bomba și glonțul, această 
operă sinistră ; în Asia, în America La
tină, în Africa, scurte, fulgerătoare 
confruntări armate între state limitrofe 
au costat alte vieți, încrețind în răs
timpuri fruntea și așa destul de brăz
dată a omenirii. Dacă, trecînd prin 
atîtea încercări, pacea lumii ar fi fost 
într-adevăr doar silueta fragilă sub a 
cărei înfățișare o desenau cîndva ilus
tratorii, ea ar fi sucombat fără doar și 
poate. Spre cinstea deceniului 7, con
ținutul noțiunii de pace a fost ilustrat 
însă de o forță considerabilă : mulți
mile care, cînd pe un țărm al lumii, 
cînd pe altul, reușesc să contramandeze 
vizitele nepoftiților oaspeți de pe sub
marinele atomice Polaris ; mulțimile 
ce-i „trintesc'în alegeri pe candidații 
cu discursuri belicoase ; mulțimile ce 
impun guvernelor soluția coexistenței 
pașnice drept unica alternativă a sinu
ciderii colective.

Semnificativ, acordul final cu care 
se sting ultimele sonorități ale aces
tui furtunos deceniu politic este un 
acord armonic : inițierea, pe baza ega
lității, a dialogului inter-german, adi
că recunoașterea falimentului doctri
nei Halstein. încît, dacă e să încercăm 
în sfîrșit răspunsul la întrebarea pe 
care ne-am pus-o mai sus, acest răspuns 
reține un progres lent, chinuitor de 
lent, spre realizarea securității, pe un 
traseu striat de conflicte, pătat de crize, 
totuși un progres real, indubitabil și 
fără întoarcere. Iar pentru noi, cei 
20 000 000 de oameni ce ne-am devo
tat fertilizării ambilor versanți ai Car- 
paților, cu o dăruire, o aplicație, o 
perseverență tot mai mult apreciate 
pe tot mai numeroase meridiane, răs
punsul reține satisfacția noastră de a 
face indisolubil parte din elementele 
constitutive ale ceea ce am putea numi 
nucleul rațional al lumii, de a fi ce
lule vii într-o ideologie activă, ieșind 
învingătoare din vîrtejul oricăror vi
cisitudini și afirmîndu-și energic for
ța transformatoare în direcția progre
sului.

în cel de-al șaptelea deceniu s-a îm
plinit o jumătate de secol de cînd lu
minoasele idei ale socialismului, ela
borate de geniul lui Marx, Engels și 
Lenin au dobîndit, prin revoluție, o 
întruchipare palpabilă, materială. De
ceniul al șaptelea a văzut 14 state so
cialiste exercitîndu-și, în noul context 
internațional, în raportul de forțe mo
dificat, o puternică influență asupra 
întregii evoluții a evenimentelor. So
cialismul, devenit o forță gigantică, 
prezentă în conștiința epocii, joacă un 
rol decisiv pe arena mondială.

utezătoare, între ani ’60—’70 
tînăra generație s-a afirmat 
răsunător pe scena politică a 
lumii, contestând categoric 
structurile capitalismului. Deo
sebit de activă a fost studen

țimea. Părăsindu-și amfiteatrele de
venite neîncăpătoare, laboratoarele 
cu utilare depășită de nivelul știin
ței contemporane, intelectualitatea in 
formare a occidentului a ieșit în 
stradă, la luptă. Zidurile unor ce
tăți universitare de vîrsta și ve
nerabil itatea Sorbonei au auzit rostin- 
du-se discursuri înflăcărate care cereau

scuturarea învățămîntuluî de colbul ce 
amenință să-i sufoce gîndirea, să-l 
transforme într-un exercițiu scolastic 
sterp, să-l rupă de viață. Și chiar dacă 
soluțiile imaginate, elaborate și propuse 
în forumuri studențești ad-hoc au fost 
nu rareori confuze, departe de rigoarea 
științifică, chiar dacă înverșunarea 
negării prezentului capitalist a depășit 
cu mult capacitatea de anticipare rea
listă asupra școlii dintr-o societate fără 
clase antagonice, nu se poate contesta 
că marile demonstrații ale tineretului 
studios au adus un curent de aer 
proaspăt în cancelariile și aulele insti
tuțiilor de învățămînt superior de pe 
malurile Senei, Tibrului, Main-ului și 
Potomacului. Ele au destrămat cu vi
goare, în orice caz, falsul mit al unui ti
neret amorf, apolitic, necontingent. în
chis într-un așa zis cerc magic de inte
rese, înlocuind această imagine cu o 
alta : un tineret tumultuos, capabil de 
mari energii revoluționare, activ înca
drat în viața socială, acolo unde ur
mează să-și afle aliații firești în lupta 
pentru dreptul la muncă și eficiență, 
calificare înaltă și demnitate. Linia pro
gresului a trecut cu certitudine prin 
axul acestor uriașe demonstrații.

O
n domeniul științei lucrurile 
par mai clare. Și asta pentru 
că s-a dovedit — dacă mai era 
necesar — că știință pură, 
desprinsă de orice context 
social-politic, nu există. Dar 

contextul poate fi lărgit pînă la dimen
siuni planetare. Acum, cu mult .înainte 
de a atinge vîrsta școlarizării, copiii 
află și știu : în acești ultimi ani, omul, 
stăpîn pe o tehnică adecvată, a reușit 
să părăsească pentru prima oară în is
torie leagănul evoluției sale, Pămîntul, 
rupînd lanțul invizibil al gravitației, 
între dimineața zilei de 12 aprilie 1961 
cînd Iuri Gagarin — primul om în 
Cosmos — a surîs pămîntului de pe o 
orbită spațială, și noaptea de 20 iulie 
1969, cînd Neil Armstrong a pus cu in
finită prudență piciorul pe Lună — 
primul corp ceresc atins de om — s-au 
înscris, într-un ritm nevisat de autorii 
specializați în science fiction, filele epo
peii spațiale. Baikonur și Cape Ken
nedy, cele două cosmodromuri (ce ab
surd ne suna, la început, cuvîntul 1) au 
devenit, an după an, iar apoi săptămînă 
după săptămînă, gări cu un orar din ce 
în ce mai încărcat, mereu o altă 
havană zveltă, argintie, înaltă cît 30 
de etaje ocupînd rampa de lansare, în 
locul celei de abia înșurubată in azur. 
După primele explozii de superlative 
— totuși atît de omenești și ele — ome
nirea, rezistând amețelii succeselor, 
cenzurînd cu grijă nota de spectacol, 
și-a întocmit programe, termene de lu
cru, grafice de activitate... precum pe 
pămînt așa și în cer. Nici o paradă, nici 
o gratuitate, nici o repetare ineficientă, 
fiecare expediție echivalînd cu un 
spor de cunoaștere științifică, un pro
gres real în explorarea universului. 
Nu numai pentru economisirea enor
melor riscuri, eforturi, cheltuieli impli
cate în fiecare zbor spațial, ci și pen
tru că, vai, jertfele acestui deceniu de 
glorioasă aventură cosmică, ne interzic, 
testamentar, orice pas bătut pe loc.

O singură altă experiență din de
ceniul 7 mai poate concura, ca 
popularitate, cu pătrunderea în Cos
mos. Inimile grefate de doctorul Cris
tian Barnard au fost auscultate, ' fără 
stetoscop, de milioane de ființe încre
zătoare în triumful final al inteligenței 
și îndrăznelii creatoare, chiar dacă cei 
cărora li s-a prelungit viața cu numai 
cîteva zile — ca Vashkansky — ori cu 
un an și jumătate — ca .Blaiberg ■— 
n-au rămas decît ca argumente unui 
proces științific în curs de verificare. 
Dar, dintre nenumărate implicații prac
tice, teoretice și etice ale transplantă
rilor, toate supuse controverselor înver
șunate, un fapt a ieșit incontestabil în
vingător. Asupra cui ? Asupra prejude

căților rasiale, legiferate de apartheid 
în țara doctorului Barnard și tari pe 
legile lor nescrise în atîtea alte colțuri 
de lume. Și care e faptul ? Acela că 
inima sănătoasă a unui metis e perfect 
compatibilă cu pieptul unui alb, reci
proca fiind și ea verificabilă oricînd^

u este cîtuși de puțin un fapt 
fără legătură cu viața socială 
a deceniului 7 dacă ne amin
tim că, ani la rînd, opulenta 
și mulțumită de sine societa
te americană a trăit terorizată

sub zodia „verilor fierbinți" — revolta 
periodică și patetică a ghetourilor ne
gre împotriva discriminării de rasă, 
cu consecințele ei economice și mora
le, adică mizeria în dublă ipostază, cu 
statutul ei de paria pentru oamenii de 
culoare. Mulți au deplîns atunci străzi
le deteriorate de baricade, imobilele in
cendiate magazinele jefuite, vehiculele 
luxoase distruse cu pietre, tot valul de 
ură și anarhie revărsat ca o lavă asu
pra orașelor Americii; dar au trebuit, 
sau ar fi trebuit să recunoască că for
midabilii agitatori ai negrilor erau foa
mea, slumsurile, inechitatea, iar nu li
derii populației de culoare, numească- 
se ei moderatul pastor Martin Luther 
King sau extremistul Malcolm X. de 
altfel și unul și altul răpuși mișelește 
în cursul acestui ultim deceniu.

S-au comis atît de multe, de răsună
toare și monstruoase crime între anii 
60—70 încît imensele realizări ale știin
ței, tehnicii, inteligenței teoretice și lu
crative efectuate în același răstimp 
riscă să apară cercetătorilor viitorului 
drept niște sori în stranie eclipsă. Ano
malia concomitentei tehnicitate-brutali- 
tate în.universul lumii capitaliste din 
deceniul al. 7-lea. acum intrat în isto
rie va gejieră cîndva, neîndoielnic, 
drame răscolitoare. Ne amintim că una 
dintre primele emisiuni ale Telestar- 
ului restransmisă de pe o orbită spa
țială întregului pămînt în noiembrie 
1963 a cuprins funeraliile președintelui 
John Fitzgerald Kennedy, victima aten
tatului criminal din Dallas, rămas pro
babil pentru totdeauna neclarificat; că 
momentul asasinării fratelui său. sena
torul candidat la președinție Robert F. 
Kennedy a putut fi urmărit, din Los 
Angeles în iunie 1968, de milioane de 
telespectatori americani; că eroul A- 
fricii negre, Patrice Lummumba, a fost 
transportat cu elicopterul de prigonito
rii săi mai înainte de a i se lua viața 
într-un mod ignobil ; că tipografiile ul
tramoderne au imprimat pe pagina I 
fotografii grafic impecabile, reprezen- 
tînd soldați din trupe colonialiste de 
ocupație în mînă cu capetele tăiate ale 
unor partizani localnici. Grozăviile, ex
presia degenerescenței agresive au creat 
mări de sînge scotocite apoi temeinic 
de reporteri, închiși în curiozitatea lor 
profesională ca într-un batiscaf utilat 
pentru submersiuni abisale.

Și totuși, totuși, nici o crimă, fie atac 
cu pușca lunetă asupra unui individ 
cu înalte responsabilități, fie genocid 
de genul masacrării civililor de la Song 
My nu a reușit să întoarcă roata isto
riei, nici să refacă lanțurile acolo unde 
ele au fost odată sfărîmate. Deceniul al 
7-lea s-a deschis cu catastrofala înfrîn- 
gere militară suferită la Plaja Giron, 
(a porcilor!) de către transfugii toc
miți să încerce sugrumarea tinerei Re
publici Socialiste Cubane; și se încheie 
cu măsurile luate recent de guvernele 
unor state ca Peru și Bolivia pentru 
protejarea energică, prin lege, a bogă
țiilor naționale ale acestor țări latino- 
americane, în fața nesățioasei caraca
tițe monopoliste nord-americane. Dece
niul a fost inaugurat cu arborarea a 
douăzeci-de noi diapele in fața sediu
lui O.N-U., marcîhd-independența a tot 
atîtea noi Republici africane — și își 
termină periplul istorio prin naționali
zarea băncilor hotărîtă de guvernul In
diei, condus de Indira Ghandi... India, 
fosta perlă a coroanei britanice, penin
sula foametei cronice, pornită acum pe

drumul spinos al înnoirilor de structură. 
Deceniul întreg, deci, demonstrează ho- 
tărît că neocolonialismului „modern" 
nu-i este rezervată o soartă finală mai 
bună decît colonialismului „clasic".

ece ani, ultimii zece ani din
tr-o istorie multimilenară. Por
tretul lor este insolit și epa
tant. absurd și totuși coerent, 
diform dar totodată majestuos, 
grotesc pînă în punctul de

întilnire cu sublimul — ceva m genul 
compoziției „Domnișoarele din Avig
non", faimoasa pînză a lui Picasso, cea 
deschizătoare de epocă după ce păruse 
numai un pretext de scandal plastic.

Zece ani care, să-l parafrazăm pe 
John Reed,’ au zguduit lumea. Pentru 
multe zone ale pămîntului, aceasta nu 
înseamnă de altfel o metaforă. Dece
niul seismic a fost deosebit de agitat: 
cutremure, de o intensitate dramatică 
în Chile. Iugoslavia, Turcia, Uzbekis
tan. Iran, au îngropat sub ruine ori 
au lăsat fără adăpost sute de mii de 
oameni loviți ca de tridentul unor zei 
capricioși din .mitologii uitate. Fantas
tice cicloane tropicale, cu o putere de 
distrugere fără precedent, dar purtînd 
în mod convențional nume grațioase de 
femei au devastat coastele din jurul 
Mării Caraibilor ; inundații pustiitoare 
s-au abătut asupra Italiei și Pakista
nului ; ierni grele au asmuțit dulăii 
viscolelor asupra țărilor nordice, veri 
caniculare și-au cules și ele tainul lor 
de victime. Cu un cuvînt, natura a pre
tins să fie luată în serios, bătînd fără 
eleganță, ba chiar asurzitor, în toba 
actualității. Reacția oamenilor a fost 
solidaritatea umană singura în stare să 
opună, urgiei distructive o forță pozi
tivă pe măsură, pentru refacerea echi
librului. Astfel, fiecare Republică So
vietică a refăcut din temelii cite un 
cartier al Tașkentului, calamitat de cu
tremur. Orașul iugoslav Skoplje a re
născut și el cu contribuția creatoare a 
arhitecților de pe mai multe meleaguri. 
La refacerea Florenței renascentiste, 
suferind într-o săptămînă de revărsa
re a rîului Arno mai mult decit în 
scurgerea a cinci veacuri de liniște, au 
venit urgent specialiști de pe toate me
ridianele, adine zguduiți de responsabi
litatea veacului în fața posterității. Dar 
cea mai splendidă pagină de solidaritate 
a actualei generații de pămînteni cu tre
cutul și viitorul civilizațiilor a fost scri
să la Abu-Sîmbel, pe pămîntul Egipe- 
tului. Nu o calamitate, ci acțiunea me
todică a omului industrial, constructor 
al barajului Assuan impunea acolo sal
varea de la înec a unei opere de artă 
unice: giganticele grupuri statuare 
vechi de peste patru mii de ani. Prin 
cooperare internațională, o fantastică 
chirurgie a pietrei a fost inițiată ; sepa
rarea bucată cu bucată a chipului și 
trupului faraonului Ramses a fost să- 
vîrșită de utilaje mecanizate, fiul Soa
relui a fost ridicat cu macarale de 10 
tone, ambalat, transportat cu caravane 
auto speciale și. recompus apoi, bucată 
cu bucată în altă parte, pentru o altă 
veșnicie. Progresul nu este posibil fără 
memorie. La Abu-Simbel, deceniul al 
7-lea s-a dovedit a fi și un deceniu al 
memoriei tuturor.

dicat pentru gloria muzeelor el ape 
de antifranchistul picasso, acesta i 
refuzat autorizația. Timpul s-a dbvet 
mai elastic decît oricînd. Premiul N 
bel încunună în 1969, semnificativ cr 
ația nonconfonmistului prin exceîen 
Samuel Becket. într-un singur decern 
Osborne și ceilalți „furioși" au av 
timp suficient ca să erupă, să tagroise 
scă, să fie admirați, să facă școală-, să' 
vadă operele ecranizate, să fie tatr 
cuți de alt val și declarați „c.uminț 
Permanențele nu au îmbătrânit nici 
acest deceniu. Experimentele din te 
trul cruzimii au explodat asurzitor, 
ceasta n-a constituit însă, un motiv 's 
ficient ca urechea omenească să răn 
nă insensibilă la replicile bătrânul 
Shakespeare, la împlinirea celor pat 
sute de ani de la nașterea acestuia. C 
artul și pop-artul au tr aversat meteo 
orizontul artelor frunș.oase. dar în eu 
lași deceniu lumea & înțeles mai p 
fund sensul formeloir esențiale reali® 
de Constantin BrâDlcuși, siluetele or 
nești fdiforme lăsrite ei moșteni-- 
Alberto Giacometti,, tragismul 
ței sculptat de Hg>nry Moore, 
de Idoli cu microfolk a continuat 
ravagii, cei patru Rieatles au „inv’w'f 
pletele dar desigur»- nu numai at<? 
vis Presley *a foist detronat d»( 
Jones, barometrul ^popularității ,f 
durilor francezi a indicat limpe. 
ditoriul prețuiește .iarăși se»-" 
inspirația, armonia,4 
al cîntecului. „Răzb 
vedit a fi Ia fel de 
pe ecran pentru cine 
și pentru cei america 
de geniu au dăruit luil 
de noi capodopere, în \ 
nemateca s-a instalat de 
getul de timp al specta 
unde domnesc mereu netux 
lie Chaplin și Serghei Eis\ 
letele lui Maurice Bejart sa 
City creată de arhitectul O. 
mayer au arătat pînă la ce 
fuziona artele, în dinamica 
col atomic.

Deceniul a fost bogat în spa 
Tot felul de spectacole purtînd 
ga încărcătură de căutări, anxie's 
bizarerie a lumii, spectacole cite o 
pure în nevoia lor de victorie, de 
titudine, de sănătate, alteori mor 
arborînd sila de viață, mizantn 
exhibiționismul, lepra morală. Ani? . 
tre 60—70 au văzut recordurile d 
piadelor, verzi și albe, mia de g'< 
marcate de Pele, ocolul planetei: 
numai în nave spațiale la viteză 
8 km/sec. ci și în dormitînde arr. 
cațiuni — coji de nucă — condus 
Ocean, în bătaia vîntului, de nat 
tori solitari, acești romantici aspri, 
cuți prea tîrziu sau prea devy 
Au văzut, sub severe bolți de cate 
gotice, formații de muzică ușoară, 
certînd la invitația tinerilor preia; 
toliei, au văzut dezaxarea vedeteloț 
pinse spre sinucidere de tam-tamut 
blicitar — o, ce frumoasă erai, Mă 
Monroe ! Acești ani au văzut visul ’tlv.-- 
nav, știind pe scripeții drogurilor, că- 
țărîndu-se la meterezele spiritului unor 
adolescenți de școală, introducîndu-se 
acolo prin trădare și deschizînd apoi, 
cu senină inconștiență, porțile depra
vării, furtului, crimei. Acești ani au vă
zut, amestecîndu-se într-o indicibilă 
harababură, spectacolul tinerilor abu
lici, jcgoși, cu priviri halucinate, cul
cați pe trotuare și cerșind mila publi
că în acorduri de ghitară. Dar au vă
zut, poate pe aceleași străzi, demons
trațiile unor tineri de aceeași vîrsta, 
încolonați disciplinat sub lozincile ac
cesibilității și modernizării învățămîn- 
tului, asigurării posturilor de muncă, 
competitivității reale a valorii. Și unii 
și alții se intitulau contestatari ai socie
tății capitaliste care-i produsese. Există 
vreun motiv să ne întrebăm oare, din 
pricină acestei învălmășeli, pe unde tre
ce, de fapt, linia progresului ?

cum ne despărțim de de
ceniul al 7-lea. Ca pictorul 
din fața frescei sale ne re
tragem anume spre a dobîndi 
perspectiva. Ce plină, ce den
să, ce violentă e pasta ! Ce în

verșunată ambiguitate au contururile, 
ce nemaipomenite fluxuri și refluxuri 
intercalează culorile ! Ce impresie de 
fierbere, de zmulgere din sine, degajă 
această nouă Geneză a lumii ! Ei bine, 
atunci înseamnă că privim totul prea 
de aproape încă. Căci compoziția cu o 
mie de taifunuri și o mie de cutremure 
ne dezvăluie totuși, în ansamblul ei 
înrămat în deceniu — o priveliște încu
rajatoare, o rezultantă ascendentă. în 
ciuda tuturor contradicțiilor sau, poate 
mai bine spus, depășindu-le, dinamica 
lumii are un vîrf de săgeată, ascuțit din 
rațiune, forță, creație, luciditate ; iar 
noi, aici, pe plaiul românesc, încreză
tori în destinul patriei, în capacitatea 
-și viitorul societății socialiste, avem 
gloria să contribuind la omogenizarea 
acestui superb aliaj. ’•

Rămîi deci cu bine, deceniu al șapte
lea !

Moda părului lung, moda minijupei, 
atîtea alte atribute superficiale îți vor 
trece sau nu pragul, asta se va vedea 
mai tîrziu ; și într-un caz și în celălalt 
se vor găsi unii să le aclame, alții să le 
deplîngă. Dar linia aceea pe care ne 
place să ne-o închipuim purpurie, deși 
e fizic invizibilă, linia contorsionată, 
smucită, frîntă, și uneori întoarsă spre 
sine însăși, linia progresului ne va în
soți mereu, fascinantă, unind anotimpu
rile, deceniile, veacurile.

Unind civilizațiile.

ece ani care au adus în artă, 
ca și în existența celor ce o 
slujesc, sau numai o iubesc, 
schimbări de condiție, contes
tări, triumfuri, avataruri, mal
formații, contradicții. In Gre

cia regimurilor de mînă forte, marele 
poet Iannis Rrtsos a cunoscut de încă 
două-trei ori lagărul: de concentrare 
pentru vina de a fi.cînțat libertatea. In 
Chile, marele poet Pablo Neruda a fost 
propus de Partidul Comunist candidat 
la președinția țării sale. în Uniunea So
vietică Ilya Ehrenburg a scris „Oameni, 
ani, viață", lungă mărturie avizată a 
legăturilor de surori siameze între artă 
și politică. Spania lui Franco a reven
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