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PE SCURT ! D. T. I. 70

Pentru Uzina de utilaj chi
mic „Grivița Roșie" din Capi
tală, a cărei producție este 
destinată să înzestreze noile 
obiective economice, să con
tribuie la reutilarea și moder
nizarea celor existente, să 
participe Ia lărgirea exportu
lui în anul 1970, reprezintă 
perioada în care sarcinile de 

/ plan ce-i revin, cunosc o creș
tere de aproape 50 de milioa
ne lei față de realizările anu
lui precedent. De menționat 
că sporurile de producție sta
bilite vor fi atinse nu prin ex
tinderea capacităților de pro
ducție, ci prin mărirea cu 8,2 

' la sută a nivelului producti
vității muncii. Un obiectiv a- 
cărui realizare impune ca o- 
bligație fermă din partea în
tregului colectiv de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și econo
miști ai întreprinderii, inten
sificarea eforturilor în vede
rea ridicării la o cotă supe
rioară a 
prima și 
anului.

Iată-ne
/ora dimineții, parcurgînd sec- 
■ țiile de fabricație ale uzinei.
Este prima zi de lucru a anu
lui '70.

Primul schimb se află în 
salopetă. Halele spațioase s-au 
umplut, după cîteva zile de 
liniște, de zgomotul atît de 
cunoscut al ciocanelor pneu
matice, giganticele poduri ru
lante poartă prin aer, așezîn- 
du-le apoi cu grijă pe bancu
rile de montaj corpurile ca
banelor, aparatele de sudură 
împroșcă seîntei tăind me
talul. Puțin după ora 11 fini
sarea primului produs din a-

GH. GHIDRIGAN
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AU HOTĂRÎT:

LOCUL NOSTRUi

COOPERATIVA
AGRICOLA

Fîntînele... O localitate la marginea Cîmpiei Burnasu- 
lui. Școală cu clase încăpătoare, cămin cultural într-o 
clădire modernă, case noi, „pădure" de antene de radio 
și televizoare, magazin prin care s-au desfăcut anul tre
cut mărfuri în valoare de peste un milion lei. O bu
năstare ce se impune atenției de Ia primul contact cu 
realitățile acestei comune, și tot de la început 
descifrezi și sursa care a stat și stă la baza vieții prospere 
de aici : cooperativa agricolă de producție.

1969, privit prin prisma producțiilor, este considerat, 
la Fintinele, anul cel mai bun din activitatea cooperati
vei. Cu un an înainte, 1968 era definit anul cel mai bun ; 
cu doi ani in urmă 1967 era cel lăudat ș.a.m.d. Transcriem 
o parte din producțiile medii obținute: 2 648 kg grîu, 
4 134 kg porumb, 1 895 kg floarea-soarelui, 10 vagoane de 
carne valorificată la stat, peste 6 milioane lei venituri 
și 30 de lei valoarea zilei-muncă.

Evident acum, la început de an, oamenii își stabilesc și 
pașii următori pentru atingerea unor realizări superioare. 
Ne-a convins de acest lucru și adunarea generală a or
ganizației U.T.C. în care cei 200 de tineri din sat au ana
lizat contribuția fiecăruia la obținerea rezultatelor cu
prinse în bilanțul anului 1969 și au stabilit planul de 
acțiuni — parte integrantă a complexului de măsuri sta
bilit de către organizația de partid și consiliul de con
ducere — în vederea dezvoltării unității din care fac parte 
pe coordonatele stabilite de Congresul al X-lea și recenta 
plenară a partidului. Discuțiile au zăbovit mai puțin asu
pra rezultatelor bune obținute, insistînd, cu deosebire, 
pe resursele neoglindite în producții.

Să derulăm, împreună filmul acestei adunări pe care 11 
veți putea urmări în pagina a treia.

ESTE ftIGI, IN

Întreprinderile industriale 
din județul Brașov au în
ceput activitatea în noul an, 
sub auspiciile unui puternic 
avînt.

In ziua de 5 ianuarie, ca 
urmare a activității ritmice 
desfășurate în toate sectoa
rele de producție, de pe ban
da de montaj a uzinelor din 
Brașov au coborît 124 auto
camioane. Tn același ritm au 
început lucrul și construc
torii celeilalte mari uzine 
brașovene, care von produce 
anul acesta cu 5 500 mai mul
te tractoare decît în 1969. In 
aceste prime zile ale noului 
an, toate secțiile și-au înde
plinit și depășit sarcinile de 
plan. La secția montaj gene
ral, muncitorii au început 
pregătirile pentru fabricarea 
în serie a noilor tipuri de 
tractoare de 40 C.P. destinate 
legumiculturii și viticulturii.

Fabrica de ciment „Teme
lia" din Brașov care a lucrat 
fără întrerupere, încă din 
primele clipe ale noului an, 
a realizat zilnic, peste pre
vederile planului. 20 tone de 
clincher.

<
In noua hală de rectificare de 
la fabrica de rulmenți din 

Bîrlad.
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„Am început anul 1970 
condițiunii bune", a declarat 
inginerul Mircea Drăgulin, 
șeful secției. „calde" a mari
lor uzine bucureștene „23 Au
gust". Afirmația sa sinteti
zează. . între altele, realiza
rea, în primele patru zile ale 
anului, a peste 200 tone de 
lingouri în sectorul oțelărie, 
din cele 15 000 tone planifica
te, pe. întregul an. în aceeași 
întreprindere, potrivit celor 
arătate de factorii de răspun
dere. au fost luate toate mă
surile pentru ca sarcinile din 
ultimul an ăl cincinalului să 
fie integral îndeplinite.

Colectivul uzinelor bucu
reștene „Republica", unde 
șuvoaiele de metal incan
descent curg continuu, a 
preluat din mers lucrul din 
prima secundă a noului an. 
După cinci zile. în fruntea 
întrecerii pe anul 1970 se află 
metalurgiștii de la laminorul 
de 3 țoii. Aci au fost produse 
circa 500 tone de țevi pentru 
instalații și construcții, cu 
circa 4 tone mai mult față 
de graficul stabilit.

Montarea celei

ACUM LA
ȘTAFETA

ȘI PE EDUCATORI,I de IONEL HRISTEA

CELE ȘAPTE SUTE

Nomenclatorul Institutului 
Central de statistică indică în 
prezent (dacă nu cumva pre
zentul e deja... depășit !) circa 
530 meserii calificate de bază, 
din care se ramifică circa 700 
de specialități. Toate alcătuiesc 
doar „treapta întîi" a califică
rii, celelalte fiind rezervate teh
nicienilor și celor cu studii su
perioare.

Așadar, dintre sutele de mii 
de absolvenți anuali ai liceelor 
și școlilor generale, o mare

Prima parte a apă
rut în numărul de 
ieri.

Siderurgiștii 
din Hunedoara 
din primele zile ale anului, 
un ritm intens de lucru care 
să asigure, în 1970, o produc
ție de 3 milioane tone de oțel 
în condițiile obținerii unei 
eficiențe economice mult spo
rite. In zilele de 1. 2. 3 și 4 
ianuarie lucrătorii de la uzi
na cocso-chimică și din ca
drul fabricilor de aglomera
re a minereurilor au reali
zat peste prevederi 331-, tone 
de cocs metalurgic și 781 cîo 
tone aglomerat fieros. Avînd 
asigurate condiții sporite dej 
materie primă, furnaliștii 
combinatului au livrat oțelă- 
riilor, peste prevederile pla
nului pe cele 4 zile, 291 tone 
de fontă lichidă. Prin utili
zarea intensivă a capacități
lor de producție, topitorii 
care deservesc cuptoarele 
Martin și electrice au elabo
rat în plus, 362 tone lingouri 
de oțel de diferite mărci.

mai mari instalații 
de exhaustare

In cadrul Fabricii de ciment 
„Victoria socialistă" din Turda 
a fost montată cea mai mare in
stalație de exhaustare din in
dustria noastră de ciment. Con
cepută și proiectată de un grup 
de specialiști, condus de ingine
rul Ștefan Borza, instalația a 
fost realizată cu concursul unor 
mari întreprinderi ca uzinele 
„Vulcan", ,,23 August". Ateliere
le centrale .,9 Mai" din Bucu
rești și altele. Numai axul ro
tor cîntărește peste 6 tone și a 
fost forjat la o presă de 2 000 
tone. Exhaustorul de la Turda 
este telecomandat și depășește 
cu peste 40 000 metri cubi pe 
oră debitul celor mai mari in
stalații de acest fel existente 
în prezent în țară. Punerea sa în 
funcție va contribui direct la 
creșterea capacității de pro
ducție a cuptoarelor, la mărirea 
randamentului electrofiltrelor și 
reducerea consumului de gaz 
metan pe tona de clincher.

CINEI... EDUCĂ?™
parte, cea mai mare parte, vor 
avea de-a face cu una din cele 
700 de specialități de acest fel. 
Se cunosc ele ? Adeseori, nici 
măcar ca... nume I Dar conținu
tul, posibilitățile lor, aptitudini
le pe care le pretind fiecare 
în parte ?...

lată o situație care a fost 
discutată tot la Cluj (în cadrul 
simpozionului centrului de ști
ințe sociale al filialei Acade
miei). Sub conducerea șefului 
de sector, dr. Edgar Krau, s-a 
studiat, timp de doi ani, fluc
tuația personalului din două 
întreprinderi (una farmaceutică, 
alta metalurgică). Cercetarea a

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Uzinele „Gricita Roșie". Jerbele de seîntei ale aparatului de sudură tăind metalul mareneaza 
debutul pozitiv în Foto : 'O. PLECAM

REDUCEREA CONSU- j 
MUUII DE METAL | 

IN DIALOGUL CERCE- 
TÂREPRODUCTIE

STRUCȚII, CU MINIMUM 15 LA 
SUTĂ A CONSUMULUI DE ME-

A TRECUT
PROIECTANȚI

Reducerea consumurilor materiale constituie în orice ramură 
industrială o preocupare capitală a proiectanților și tehnologi
lor. Evident că unul din materialele cele mai utilizate fiind 
metalul, reducerea consumului său trebuie să constituie o pre
ocupare permanentă pentru muncitorii și tehnicienii din con
strucția de mașini, construcțiile industriale și civile, metalurgie 
ș.a. Ancheta întreprinsă a urmărit să evidențieze o serie de 
realizări ale cercetării în direcția creării premiseloi- reducerii 
consumurilor de metal. Și, în același timp, să atragă atenția 
asupra posibilităților industriei de a prelua aceste rezultate, de 
a le fructifica într-o măsură mai mare decît pînă acum.
Sub plăcile monolite de be

ton ale construcțiilor moderne 
se ascunde o uriașă rețea de 
bare și plase din oțel, scheletul 
de rezistență, element de su
plețe și elasticitate în masa 
greoaie și brută a cimentului 
devenit zid. Pînă unde se poate 
reduce consumul de metal în 
acest domeniu, fără a periclita 
siguranța construcției ? Dar, 
după atîtea perfecționări se 
mai poate obține o reducere ?

Da ! Posibilitățile sînt încă

fost comandată de înseși în
treprinderile în cauză, alarmate 
de procentul muncitorilor cali
ficați, sau în curs de calificare, 
care-și părăseau serviciile. Prin
tre alte cauze ale instabilității 
(naveta, lipsa răspunderii fami
liale etc.), cea mai importantă 
s-a dovedit a fi lipsa aptitudi
nilor ! Or, ce însemna aceasta ? 
Tocmai faptul că multi tineri 
muncitori ajunseseră aci din în
tâmplare, fără a ști dinainte ce 
se cere de la ei, în ce măsură 
corespund sau nu profesiunii 
„alese" ! Mă gîndesc cîți alți 
muncitori, din alte întreprinderi, 
nu ar fi avut aptitudini tocmai 

foarte mari — ne-au răspuns 
specialiștii. Conferențiarul uni
versitar Nicolae Juncan, șeful 
catedrei de construcții metali
ce din Institutul politehnic — 
Cluj, a schițat pentru cititorii 
noștri esența celor patru meto
de utilizate în acest scop. Pri
ma — folosită după cum vom 
vedea și la noi în țară — este 
cea a pțe-țensionării. Cea de-a 
doua este așa-numită metodă a 
construcțiilor flexibile pc ca
blu. A treia metodă vizează

aci, în timp ce aceștia, înfrînți 
în prima luptă cu profesia, și-ar 
fi găsit desigur utilizarea în 
altă parte... Privit de sus, ta
bloul are ceva haotic : acest 
du-te — vino printre meserii și 
calificări, care risipește alifia 
ani din viafa profesională a 
muncitorilor, întîrziindu-le sta
bilizarea socială și producînd 
atîtea pagube economice I... 
Mai e nevoie să arăt cîte sa
crificii și suferințe s-ar fi putut 
evita, dacă îndrumarea ar fi 
fost precoce, competentă, pe 
baze științifice ?...

(Continuare în pag. a IV-a) 

economisirea metalului prin 
subțierea „inimilor" la așa-zi- 
sele grinzi cu „inimă plină".

OVIDIU FAUN 
ANDREI BANC

(Continuare în pag. a V-a)

IMPONDERA

BILITATE
La ora aceasta de început de an, oamenii păreau să fi rein

trat în natură nu numai cu pasul și bastonul de turist, dar chiar 
cu obișnuințele, cu felul de a gîndi, de a reacționa. Era splen
dida amiază de 3 ianuarie, era o pornire simplă, oamenii dezo- 
bișnuiți de 72 de ore să muncească aveau în ei ceva copilăros, 
neînceput. în mintea lor se făuriseră deja alte stereotipuri, lip
site de complexitate, un fel de jocuri perpetue, fără convenții, 
bazate pe cel mai arbitrar neprevăzut. Pe potecile abrupte din
tre Sinaia și Poiana Stînii nu exista necunoscut care să nu se 
salute cu celălalt necunoscut. Dintr-o veselie imposibil de oprit, 
trecătorii se avertizau neîntrebați asupra ghidușiilor traseului 
lunecos, lăudau zăpada sau pur și simplu se acostau fără motiv. 
Toată lumea fotografia peisaje, lucru ce elibera și mai mult 
mintea de obligațiile ei obișnuite, lăsînd totul pe seama memo
riei chimice. Soți ambițioși se agățau pe marginea abisului pen
tru a prinde pe peliculă, alături de chipul soțiilor, panoramele 
cele mai îndepărtate ale Bucegilor. Se încingeau lupte cu zăpadă 
între trecători care nu se mai văzuseră niciodată. Schiori și inși 
cu săniuțe se aventurau fără a păți nimic pe potecile cele mai 
impracticabile. Totul semăna cu una din acele tapiserii naive 
descriind Geneza și în care personaje devenite, în lipsa efortu
lui, stîngace se angrenează între ele într-un joc fără gravitație, 
fără logică, animat doar de marea bucurie a descoperirii unei 
lumi noi.

Iar, la rîndul lui, muntele nu știa cum să intre mai desăvîrșit 
în rîndul oamenilor. Vintul încetase, temperatura încetase parcă

(Continuare în pag. a V-a)

Românul s-a născut poet r Nu 
numai, dar ce contează ? El 
scrie. Inutil să mai pi 
ce : versuri, desigur 1 Bl 
proaste, de „notație'" 
„idei", clasice sau

El 
precizăm 
lune sau 

sau de 
„__ , moderne...
totu-i să așterni ceva pe hîrtie. 

„Cei vechi" scriau și ei poe
zie : romantică, simbolistă
ș.a.m.d. Probabil că de-aia s-au 
și „prăfuit". Ei nu-și puteau în
gădui să știe ce este poezia. Noi, 
mai originali, facem... poezie de 
cenaclu. Definiția se impune, 
așadar, de la sine : poezie este 
cînd citim în cenaclu. Și citim 
într-una. Cîndva, oricine dispu
nea de niște sentimente „juste", 
simțea nevoia să și le exprime 
în versuri. După dispariția ga
zetelor de stradă, autorii acestor 
sentimente au migrat către ce
nacluri. Cenaclurile, însă, nu 
erau (multe nu sînt nici acum) 
constituite în jurul unei perso
nalități. Consecințe 7 Cei talen- 
tați nu primeau un sprijin real. 
De altfel, cine să li-1 acorde ? 
Și cu ce autoritate ? Cei fără 
„har" fie că erau analizați cu 
un zel demn de o cauză mai bu
nă, fie că erau contestați de oa
meni fără un prestigiu marcat. 
Cel criticat nu credea, deci, în 
opinia celui care-1 „executa". Șl 
persevera. Cîte un „mai trimi
teți" distrat îl transforma în a- 
bonat permanent al „poștei re
dacțiilor". Ajuns aici, nimic 
nu-1 mai descuraja. Dacă îmi 
amintesc bine, în perioada debu
tului lui Nichita Stănescu, re
dacțiile revistelor „Tînărul scri
itor", „Scrisul bănățean", apoi, 
„Luceafărul" ș.a., erau asediăfe 
cu dovezile flagrante de medio
critate ale Iui Florin Țene-Dră- 
gășani. După mai bine de zece 
ani, Florin Țene scrie cu frene
zie, scrie cu disperare, scrie ori
cum, dar, mai bine decît atunci, 
tot nu scrie. Intre timp, 
unele reviste au dispărut, 
altele și-au schimbat denumirea. 
Singura permanență a rămas 
numele lui Florin Țene ! Evi
dent, tot la „Poșta redacției". 
N-ar fi, oare, utile niște recom
pense acordate nontalentelor ca
re abandonează cît mai curînd 
un drum deschis, în cazul lor, 
către neant ? Sau către atenta
tul la timpul celorlalți ?

Desigur, situații de genul celei 
de mai sus nu se pot generali
za. Dar, din păcate, nici singula
riza. Cenaclurilor noastre le cam 
lipsesc mentorii. Am asistat, zi
lele trecute, la una din ședințe
le cenaclului „Lovinescu" al Ca
sei de Cultură din sectorul 6. 
Conducea Aurel Goci, student 
în anul al treilea la Filologie. 
Tînâr. altfel, informat, dar, une
ori, lipsit de tactul care să con
vingă. fără a irita. Cînd cineva 
afirmă textual și senin că „poe
zia mare, de pildă a lui Homer, 
trebuie să vehiculeze versuri cu

NICOLAE BALTAG

(Continuare în pag. a IV-a)
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DENȚĂ i

SPECTAIA

Tov. MARIUS COJOCARU, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Mehedinți al U.T.C., ne 
vorbește despre :

CERCURILE ELEVILOR

— în ultima vreme se vorbește 
tot mai mult despre orientarea 
profesională a tinerilor. După 
cum am fost informați, Comite
tul județean Mehedinți al U.T.C 
a inițiat o serie interesantă de 
acțiuni care vin în întîmpinarei 
acestei necesități. O bună parte 
se adresează elevilor liceelor teo 
retice. Vă rugăm tovarășe prim- 
secretar, să vă referiți pe scur! 
Ia acestea.

— începînd de la 1 decembrie 
1969, în liceele teoretice, 

cît și în școlile profesionale din 
municipiul Tr. Severin au fost 
inițiate de către comitetul ju
dețean U.T.C. și inspectoratul 
școlar județean, la nivel de oraș, 
o serie de cercuri care să dez
volte și sa valorifice aptitudinile, 
să îmbogățească cunoștințele ti
nerilor participanți.

— Care sînt aceste cercuri ?
— în prezent funcționează 12 

cercuri pentru elevi. Cele mai so
licitate sînt cercurile de meca-' 
nică auto (care beneficiază de o 
bună bază materială ; cea a șco
lii profesionale auto) și cel de 
radio-transmisiuni de pe lingă 
Casa pionierului.

In afara acestora, de un larg 
interes se bucură și cercurile cu 
profil artistic, dramatic, muzică 
și coregrafie. Intenționăm ca a- 
cestea din urmă să devină prin
cipalele nuclee pentru alcătuirea 
unui ansamblu artistic al tinere
tului.

Pentru că foarte mulți elevi din 
diverse licee au fost prezenți pe 
șantierele arheologice (Cura Văii. 
Orșova, Tr. Severin) am organi
zat. împreună cu Muzeul jude
țean, un cerc de istorie-arheolo- 
gie. Și unde puteau fi mai nime
rite decît aici. Ia Tr. Seve
rin, cercurile de 
construcții 
drotehnică, ? 
organizațiile U-T.C. 
ducerea șantierului 
cea a Șantierului marelui sistem 
de la „Porțile de Fier“ este de 
bun augur pentru buna funcțio
nare a lor. Ședințele respective, 
cu o foarte largă și bine aleasă 
tematică, vor fi urmate de vizite 
de studii la Porțile de Fier. Am 
măi putea aminti cercurile de 
pictură, de limbă franceză și un 
cerc special pentru fete — cer
cul de menaj.

— Cîți elevi frecventează aces
te cercuri ?

— Deocamdată, peste 200. 
Spun ..deocamdată" deoarece ele 
rămîn deschise tuturor elevilor, 
încă de la prima ședință am con
statat prezența multora neînscriși.

navigație, 
navale și de 

Colaborarea
Și

naval

hi-
cu 

con-
Și

VASILE RAVESCU

FRUMOS
...cu precădere ar fi să ne sosească vestea că dintre urăto

rii care se vor fi oprit mai deunăzi cu Pluqușorul si pe la ___ _________ i • ki!_ -1_ - — i:_____________________rii care se vor fi oprit mai deunăzi cu Rugușorul și pe la 
casa strungarului Nicolae Păsărică din Bîrlad, n-a lipsit ceata ?> 
de tineri tovarăși de muncă ai gazdei, condusă de Ștefan 5 
Miron, organizatorul U.T.C. din secția strungărie a Fabricii 
„Rulmentul"... Dar de unde și pînă unde „frumos cu precă
dere" ? Din aceea că strungarul Păsărică și puiii săi s-au 
mutat nu de multă vreme în casă nouă, un cuib frumos și 
trainic de a cărui zidire nu sînt străini tinerii amintiți mai 
sus. Atunci cînd, cu vreo cîteva luni în urmă, strungarul Pă
sărică a rămas cu ai săi fără adăpost din pricina unei cala
mități naturale — și cînd omul se gî 
va mai fi nevoit să se folosească de 
pusă la-ndemînă de urbe cum s-a putut ; cînd, deci, era mai 
bîntuit de grija încropirii unei case noi, treabă ce nu poate 
fi făcută, după cum se știe, cît ai bate din palme — iată că 
s-a trezit cu Ștefan Miron și alți vreo 20 de flăcăi (printre

1970 EDITORIAL
■___________ ________________________  .lâe. -_______

Viitoare apariții

repre-

îîndea cîtă vreme încă 
le locuința provizorie

ieri, au început cursurile universitare. O privire indiscretă în amfiteatru, cea a fotoreporterului 
EMIL COJOCARU, a surprins pe toată lumea atentă, luind note. Semne bune anul are...

editurii noastre pe 
cuprinde un număr 
titluri. Alături de

la Editura

MODA
nou

VIRGIL OGAȘANU despre:

TEATRUL CONTEMPORAN, FUM Șl... VISE

lingă Casa de modă pro-

linie de creație proprie, a 
game complexe vesrimen-

prezentare a 
proiecții, ate- 
servicii admi-

La intersecția dintre Calea 
Victoriei și sir. Eforie.se ridică, 
prinzînd tot mai precis contur, 
o construcție care, în anul 1971, 
cînd va fi terminată, va avea 
înfățișarea unui bloc monolit, 
din beton și sticlă, cu șapte e- 
taje, îmbinînd, într-o compozi
ție arhitectonică foarte moder
nă, eleganța cu simplitatea lini
ilor și a formelor. Este viitorul 
sediu al „Casei de modă“- 
Buetirești, cea mai mare de a- 
cest gen din țară, destinată re
alizării și prezentării, la un ni
vel superior de execuție și în
tr-o 
unei 
tare.

Pe 
priu-zisă, avînd magazin de co
menzi și vînzare, canine de pro-

O ÎN ZIUA DE 5 IANUA
RIE, la Centrul național de 
perfecționare a cadrelor de 
pe iînga consiliul Nâțibnăi al 
Organizației Pionierilor, s-a 
deschis un curs cu profesorii 
de pedagogie de la liceele pe
dagogice din întreaga țară.

Organizat de Consiliul Na
țional al Organizației Pionie
rilor în colaborare cu Minis
terul Invățăinîntului, cursul 
își propune să contribuie la 
perfecționarea profesorilor de 
pedagogie. Programul include 
numeroase expuneri, prtntre 
care : „Contribuția activității 
pionierești la educația ideolo- 
gico-pnlitică a monierilor și 
școlarilor", „Principiile peda
gogice ale activității pionie
rești". .Condiții psiho-peda- 
gogice ale educării inițiativei 
și autoconducer-ii pionierești"

bă, două săli de 
modei și una de 
Here de lucru și 
nistrative, vor mai funcționa a- 
ici un magazin și o expoziție de 
artizanat, un bar. precum și o 
unitate de cosmetica pentru fe
mei.

„Casa de modă vă va îmbrăca 
din cap pînă-n picioare — ne a- 
sigură Ștefan Mihai, președin
tele actualei cooperative „Ca
sa de modă“-București. înce
pînd cu lucrurile de gata și țer- 
minînd cu unicate, pentru toa
te genurile de confecții și a- 
nexele lor (încălțăminte, tricota
je, lenjerie. maroehinărie 
ș.a.m.d.). în ce privește realiza
rea fluxului tehnologic (norme 
și spații de producție, vgptila- 
lație, iluminat etc), acestea vor 
fi ca și spațiile pentru public, 
superioare, sub multe aspecte, 
chiar și unor case de renume 
mondial, ca. de pildă. ,,Dior“ 
Luate în ansamblu, atît noile 
condiții cît și experiența acumu
lată de -ooperatorii noștri vor 
putea ridica producția Casei la 
nivelul unor adevărate „crea
ții". asimilate realizărilor de 
artă"

Așadar, o dată cu noul sediu 
moda noastră va căpăta și o no
uă dimensiune..

ELENA POPA

7A

„Univers"

ÎN CURS DE ELABORARE 
ÎNTÎIA HARTA A SUBSTANȚE
LOR MINERALE UTILE 

ROMÂNIA

Specialiști din cadrul Institutu
lui geologic din București reali
zează priina hartă a substanțelor 
minerale utile aflate în subsolul 
țării noastre.

Proiectată la scara 1 : 200.000 
ea prezintă — pentru substanțe
le solide — o clasificare pe mai 
multe trepte (provincie, subpro- 
Vincie, zonă, district, cîmp), a te
ritoriului țării, în funcție de na
tura proceselor de formare a ză
cămintelor și de natura substan
țelor.

Importanța hărții rezultă nu 
numai din sistematizarea unui 
mare număr de procese geologi
ce de pe întreg teritoriul țării, ci 
și din caracterul de prognoză, 
obținut prin marcarea treptelor 
de probabilitate în ceea ce pri
vește existenta zăcămintelor. Ela
borarea hărții a început cu ace
le teritorii care prezintă un in
teres deosebit din punct de ve
dere minier, cum sînt munții A- 
puseni si munții Poiana Rusca — 
principalele regiuni cu zăcămin
te auro-argintifere și feroase din 
zona nordică a țării

A. ȘERBAN

O incursiune în litera- 
ira diferitelor popoare 

împreună cu tov. DU
MITRU MAZILU, redac
tor șef al Editurii „Uni
vers" ne-a oferit perspec
tiva unui bogat program 
pentru acest an.

DE LA SANSCRITA 
LA JAPONEZA

TAPARDEL FLOA
REA — Videle, jude
țul Teleorman.

care : B. Aurel, M. Apetroaie, T. Dinică, V. Burlacu, P. Ma
nea) că i se-adună-n preajmă și-i spun : Hai să-ți facem 
casă !... Și poate n-o să mă credeți, dar au făcut-o. Așa, de 
bună voie și nesiliți de nimeni, s-au transformat din strun
gari și mecanici și lăcătuși în cărămidari și dulgheri și zi
dari și s-au împărți în schimburi de zi și de noapte — după 
cum aveau timp liber — și nu s-au lăsat pînă nu și-au văzut 
tovarășul mai în vîrsta ieșit din necaz și cu un acoperiș ca 
lumea deasupra capului, bun să înfrunte și ploaia și viscolul 
și să adăpostească și petrecerile de sărbători.

De aceea zic : tare frumos ar fi fost să aflăm că de Anul 
Nou, cînd sub pridvorul casei celei noi au răsunat pentru 
prima dată glasuri de urători, dintre ele n-au lipsit glasurile 
meșterilor care cu mistria și tesla-n mînă lucraseră la ridi
carea acelui pridvor... Iar gîndul acesta îl îndreptăm către 
Miron și ceata sa ca pe o urare — nițel tîrzie, dar pornită 
din suflet — ca în noul an, și în cei mulți ce vor urma, să le 
fie viața frumoasă și fierbinte precum li-i inima.

D. INSU

— Ați început să evoluați și 
pe p’atourile cinematografice : 
o nouă pasiune ?

— Pasiunea mea rămîne tea
trul. îmi place însă să fac film 
și cred că m-aș putea atașa mai 
mult în viitor de cea de-a șap
tea artă.

— Ce vă oferă filmul în com
parație cu teatrul?

— Cred că filmul înseamnă, 
în primul rînd, confruntarea cu 
marele public; în timp ce tea
trul oferă, în I spțeeial, posibili
tatea confruntării cu un anu
me public, mai dificil, cel ama
tor de artă.

— Rezultă cumvă Că teatru1 
e mai aproape de arfă1 <țecît fil
mul ?

_ — Nu tocmai, atît filmul cît 
și teatrul pot fi, (atunci cînd sirit 
de valoare) ,,la fel de aproape 
de artă", pot suscita în aceeași 
măsură emoția artistică și re
flecția. Am convingerea însă că. 
privind scena, spectatorul este 
animat de un sentiment mai pro
fund, mai direct, al „trăirii", a) 

privind ecranul 
urmă, viața, oa- 
nu evoluează di-

,.vieții", decît 
Pe acesta din 
menii (actorii)

rect, nu respiră alături de pu
blic, ci trăiesc de fapt, undeva, 
departe, dincolo de pereții sălii. 
Cred că această idee „fizică", a 
distanței actorului de film față 
de spectator, aparent banală, 
contează enorm.

— Ce ne puteți spune despre 
ultimele dumneavoastră apariții 
în scenă și pe ecran ? Ce proiec
te de viitor și ce „vise"... în le
gătură cu teatrul aveți ?

— Sînt lucruri — inclusiv 
spectacole, evident — care mă 
nemulțumesc. De pildă, „Pri
vește înapoi cu mînie" a fost un 
spectacol slab, lipsit de coeziune 
și unitate. Același 'lucru îl pot 
spune și despre unele filme ro
mânești inclusiv cele în care am 
fost prezent și eu. Consider to
tuși că un film ca „Răutăciosul 
adolescent" a marcat un pro
gres al cinematografiei româ
nești. _ pe linia ilustrării relații
lor directe, dintre bărbaț și fe
meie, în condițiile vieții moder
ne. Recent, am încheiat filmări
le la „Doi domni fără umbre
lă". Ca o noutate vă pot spune 
că în cursul acestei stagiuni 
voi apărea pe scena Teatrului

Orientat în principiu după 
criterii de valoare mai ferme 
care asigură o prezență echili
brată a operelor clasicilor mai 
vechi și contemporani majori
tatea într-o versiune româneas
că de reală distincție, reflectî-nd 
în același timp o consonanță 
mai adîncă între acestea și 
gustul cititorilor programul de 
apariții al 
anul 1970 
de 175 de 
seriile și colecțiile inițiate anii 
trecuți vom publica o colecție 
nouă „Thalia" care va cuprinde 
lucrări dramatice de mare cir
culație din toată istoria teatru
lui.

— Vă rugăm să ne prezentați 
principalele apariții.

— Din literatura antichității 
aș cita apariția a două valoroa
se antologii despre lirica și 
proza istorică elină.

Proza austriacă va fi 
zentatâ printre altele de roma
nele lui J. Wasserman — „Etzel 
Andergast" — continuare a „Ca
zului Maurizius", Fr. Werfel —

Mic, în două premiere. E vor
ba de „Strigoii" lui Ibsen și 
drama lirică „Leon și Leo“ a 
lui Georg Biichner, o lucrare 
mai puțin cunoscută. Visul meu 
este după cum am mai avut 
ocazia să spun, interpretarea 
rolului titular din „Revizorul" 
de Gogol.

— De ce tocmai Gogol ?
— Fiindcă este un clasic, un 

mare clasic, deci — după opi
nia mea — un mare contempo
ran.

ANDREI bArsan

Doriți să învățați limba imnu
rilor vedice sau puțin mai com
plicata limbă a ideogramelor ja
poneze ? Nimic mai simplu. 
Facultatea de limbi romanice, 
clasice și orientale, urmind c 
frumoasă tradiție care s-a ma
terializat cu aproape un deceniu 
în urmă, a facilitat organizarea 
unor cursuri facultative de limbi 
rare, care sînt, însă, un exce
lent instrument de lucru pentru 
filologi, și nu numai pentru ei. 
Cursurile de sanscrită susținute 
de lectorul Traian Costa reu
nesc o serie de studenți intere
sați în adîncirea studiului com
parativ al limbilor orientale cît 
și de satisfacția lecturilor în ori
ginal a operelor care au pasio
nat și pe marii noștri clasici. 
In cadrul acordurilor culturale 
internaționale cu un an în ur
mă prof. Vidyasager (India) și-a 
început un curs de limba hindi 
care din acest an are două gru
pe : începători și avansați. De 
asemenea, aria geografică a lim
bilor rare s-a îmbogățit în acest 
an cu studiul a trei limbi afri
cane de mare circulație susți
nute de asistenta Tulia Marian*  
hausa, suahili și amhara (ultima 
reprezentînd limba 
statului etiopian), 
își continuă cursul 
clasică asistenta
Francisca Băltățeanu. alături de 
alte premiere lingvistice : per
sana (predată de asist, univ. 
Viorel Bageacu), japoneza (pre
dată de asist, univ. Li viu Pe- 
trina) și lituaniana (predată de 
prof. univ. dr. Cicerone Po- 
ghirc).

Cursul de japoneză s-a bucu
rat de o frumoasă primire din 
partea stifdenților filologi, dar 
nu a exclus și participarea unor 
studenti de la facultăți cu pro
fil politehnic. Despre utilitatea 
și semnificația acestor cursuri 
ne-a vorbit prof. univ. dr. Ci
cerone Poghirc. prodecan al Fa
cultății de limbi romanice, cla
sice și orientale, șeful catedrei 
de limbi orientale : „Aceste 
limbi facultative servesc în 
primul rînd la adîncirea specia
lizării studiului filologic al lim
bilor orientale eît si la o lărgire 
a perspectivei în filologia clasi-

că. Satisfacțiile oferite de acest 
studiu contribuie în mare mă
sură și la cunoașterea amănun
țită a unor culturi de mare in
teres in formarea intelectuală a 
filologilor. în același timp aceste 
cursuri nu se desfășoară cu por
țile închise, ele nu sînt un apa
naj exclusiv filologic. Partici
parea studenților de la diverse 
facultăți (istorie, geografie, co
merț exterior, tehnice) indică o 
largă sferă de interes, căreia 
căutăm să-i răspundem într-un 
mod 
zate

Tn
este 
nai. 
poneza...

Optim cu cadrele speciali
ste catedrei."
concluzie poliglotismul nu 
gratuit, ci absolut funcțio- 
Dacă doriți să învățați ja-

Oficiul de pensii 
din Roșiori de Vede 
a procedat lega' a- 
tunci cînd a sistat 
plata pensiei de ur
maș. cuvenită fiului 
dv. din momentul în
cadrării sale ca uce
nic la Ibciil de mun
că in Uzina .’Vul
can". Pensia de ur
maș se acordă celor 
îndreptățiți, pînă la 
vîrsta de 16 ani. sau, 
atunci cînd aceștia îș> 
continuă studiile, pînă 
la terminarea lor fără 
însă ca ei să depă
șească vîrsta de 25 
de ani. Ucenicia la 
locul de mtincă nu 
poate fi considerată

drevt „continuare a 
studiilor" întrucît ele
vul ucenic are regi
mul juridic al titlul 
angajat’ în sensul că 
primește un salariu 
sub formă de iruletn- 
nizație, iar perioadă 
uceniciei i se consi
deră vechime in mun
că. In aceste condiții 
plata pensiei de 
maș se suspendă 
nevoile materiale 
ucenicului sînt
gurate de veniturile 
realizate in întreprin
dere.

ur
lat
ale 
ad

DO-

in ar-
didac-

APOSTOL 
BRE, Iași.

La plecarea
mată, cadrele
tice nu pot cere in
stituției compensarea 
în bani a concediului

de odihnă neefectuat 
pentru lunile lucrate 
în anul încorporării. 
Este o excepție de la 
regula generală sta
tornicită de lege, care 
se justifică prin fap
tul că acestora nu li 
se desface contractul 
de muncă, ei fiind în
cadrați. — după satis
facerea serviciului 
militar — pe aceleași 
posturi și in același 
loc de muncă.

Concediul de odih
nă restant urmează să 
se efectueze de cei 
aflați în astfel de si
tuații diipă termina
rea armatei, 
fiecare lună 
anterior 
revenind 
concediu.

pentru 
lucrată 

încorporării 
5 zile de

oficială ă 
Anul acesta 
de armeană 
universitară

■ teLexuL nostrfiyf t^eXUL”nostru. !
I  '

CUM SE CIȘT1GA ÎNCREDEREA. împrej- 
muirea pieței din orașul Oțelul roșu părea anul 
trecut o treabă dificilă. Nimeni nu se angaja s-o 
facă; Pînă !a urmă s-au angajat însă tinerii, în- 
cercînd astfel să-și manifeste în mod activ pre- 

; zența în rîndul cetățenilor orașului. Terminind 
lucrarea, ei au trecut și un frumos examen de 

j maturitate. în prezent, consiliul popular al ora- 
| șului Ie-a încredințat executarea unui complex 

cultural-sportiv ce se va întinde pe o suprafață 
de 20 hectare, cuprinzînd terenuri de sport, un 
bazin de înot, un camping etc. în total, o lu
crare de 6,5 milioane tei. Menționăm că, înce
pînd cu întocmirea proiectului și sfirșind cu ul
timul obiectiv propus, întregul complex va fi 
realizai de către tineret pe parcursul a doi ani 
de muncă. Astfel, încrederea in forțele sate va 
fi pe deplin justificată. (I. D.).

„FILO-THALIA" LA CRAIOVA. Iubitorii tea
trului au acum un cadru organizat pentru dis
cuții : societatea elevilor „Filo-Thalia". organi
zată din inițiativa Comitetului județean Dolj al 
U.T.C,, cu sprijinul Teatrului Național. Intîlni- 
rile bilunare se vor desfășura sub conducerea 
criticului dramatic Ion D. Sîrbu, a actriței Paula 
Culitză și a profesorului Paul Duscă. (IULIUS 
PA1CU)

CÎNDFȘTI ’69. Uteciștii comunei Cîndești au 
înscris în dreptul rubricii muncă patriotică 
suma de 170.000 lei. Poate că suma nu este prea

mare, dar lucrările executate au 
rezolvarea unor probleme edilitar 
Drumurile sînt acum mai bune, 
șosele a fost ridicat, noua clădire „ 
satul Bărcănești este gata să-și primească șco' 
larii. (TACHE VASILACHE).

contribuit la 
gospodărești, 
nivelul unor 
a școlii din

„FOLCLORIȘTI" ȘI „MENESTRELI" IN CON
CURENȚĂ. Din initiative Consiliului A.S. al 
Universității din Timișoara, au luat ființă, în 
cadrul cetății universitare de pe Bcga, două 
formații artistice studen(ești, demne de tot in
teresul.

Este vorba de un ansamblu folcloric denumit 
„Banatul" și de un ansamblu coral de muzică 
clasică (gen „Madrigal") a cărui denumire va fi, 
după toate probabilitățile „Menestreli". Au 
început chiar repetițiile sub conducerea artistică 
a lectorului universitar Gabriel Măndescu, (Ca
tedra de folclor), Ansamblul folcloric, alcătuit 
dintr-un grup vocal, taraf și echipă de dansuri, 
’Ș>, propune o cultivare și o valorificare a tradi- 

fi furnizat 
cu cea de

Cel de al doilea ansamblu, condus de chiar 
Timișoara, 

al Uni-

țiilor bănățene. Materialul necesar va 
de Catedra de folclor in colaborare 
muzică, a’e Universității.

Mi

„40 de zile pe Musa Dagh" și R. 
Mușii — „Trei femei".

Romanul „Don Juan" al cu
noscutului scriitor ceh Josef To- 
mân va atrage desigur atenția 
cititorilor.

Din literatura engleză aș vrea 
semnalez apariția unor lu

crări cum sînt „Reîntoarcerea 
băștinașului" de Th. Hardy, 
„Valurile" de V. Woolf, Balade 
engleze și Din lirica engleză
— după manuscrisul Iui Rlaga 
din 1960.

Literatura franceză înscrie In 
programul de apariții al acestui 
an creații de vibrație universa
lă aparținînd lui G. Apollinaire, 
Camus. Baudelaire, scrisorile 
Doamnei de Sevigny, jurnalul 
fraților Goncourt; romanele 
„Bătălia tăcerii" de Vercors și 
„Fructele iernii" de Clavel.

Din literatura germană rețin 
atenția volumele „Versuri" de 
Goethe, „Sonete către Orfeu" 
de Rilke, „Imnuri" de HSlderlin, 
primul volum din seria de 
„Opere alese" de Heine.

Literatura italiană anunță cî
teva surprize : „Cavalerul ine
xistent" de I. Calvino, „Mostrul 
Colombre" de D. Buzzati. „Mas
carada" de A. Moravia, „Erica și 
frații săi. Garibaldina" de B. 
Vittorini, „Rime" de Petrarca, 
„Moara de ce Pad" de O. Mală- 
parte.

Romanul scriitorului japonez 
Y. Kawabata „Kyoto" distins cu 
premiul Nobel în 1968 — zugră
vește viața exotică a vechii ca
pitale imperiale.

Cititorii din țara noastră vor 
putea face cunoștință cu mitolo
gia vechilor populații din Noua 
Zeelandă în volumul ..Mituri ale 
maorilor", cu atmosfera flaman
dă în romanul lui H. teinlinck
— „Omul din oglindă" sau cu 
tumultoasa viață marinărească 
din romanul „Neliniștile Iui 
Shanti Aldia" al scriitorului 
spaniol P. Baroja.

Cervantes va fi prezent anul 
acesta în librării cu un volum 
de „Teatru" iar B. Ibanez cu 
culegerea antologică de nuvele 
„Secretul baronesei".

Din literatura rusă și sovietică 
alături de volumele lui L. An
dreev, Dostoievski — continua
rea seriei de opere, I. 
burg — continuarea 
„Oameni, ani. viață", 
Maiakovski. Paustovski. ___
șenko vor apare o serie de lu
crări în preajma sărbătoririi 
centenarului nașterii lui V. I. 
Lenin. Este vorba de romanul 
lui A. Koptelev — „Se aprinde 
vîlvătaia", nuvela lui E. Kaza- 
kievici _ ..Caietul albastru", 
un portret al lui Lenin în vizi
unea lui Gorki, un volum din 
creația marilor poeți sovietici 
despre Lenin si în sfîrsit de vo
lumul omagial de eseuri ,.Lenin 
si literatura" alcătuit de un co
lectiv de critici români

O serie de interesante lucrări 
din literatura americană prin
tre care „Mama" de P. Buck, 
„Pe aripile vîntului" de M. Mit
chell. „stoicul" de Th. Dreiser
— ultimul roman din „Trilogia 
durerii" după „Financiarul" si 
„Titanul", „Joia dulce" de J. 
Steinbeck. „Revolta de pe Cai
ne" de H. Wouk carte care a 
primit premiul Pulitzer. „Lu
mea ca meditație" de W. Ste
vens

_ Vor apare lucrări reprezenta
tive din literaturile iugoslavă, 
bulgară, maghiară, portugheză, 
olandeză, suedeză ș. a.

Opere de mare interes vor a- 
pare și în cadrul sectorului de 
teorie, istorie și critică literară. 
Cităm cîteva titluri : ..Istoria 
literaturii spaniole" de J. Cha- 
bas, „Estetica și lingvistica ge
nerală" de B. Croce. „Literatura 
europeană și evul mediu latin" 
de E. Curtius, „Laocoon" de Le
ssing, „Pagini de critică" de Fr. 
Mehring, „Artele poetice ale 
antichității", „Istoria criticii de 
artă" de L. Venturi Și lucrări 
originale de Matei Călinescu, G. 
Guțu, Adrian Marino, Romul 
Munteanu, Edgar Papu și alții.

Ehren- 
ciclulul 
Gogol, 
F.vtu-

RADU L. ALEXANDRU

FESTIVALUL 
DATINILOR

MARAMUREȘENE
dirijorul Filarmonicii de Stat din r~" 
Nicolae Diodor, va fi „corul academic" __
versității, urmind să interpreteze o serie de 
fragmente din opere muzicale clasice. (F. 
BAILEȘTEANU).
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BAl’ALlA PENTRU ROMA : 

rulează la Patria (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), București (orele 9; 12,30; 
16,30; 20), Melodia (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), Modern (orele 9,30; 13; 
16,30; 20).

PACATUL DRAGOSTEI : ru
lează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Republica (orele 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : 
lează la Doina (orele 11,30—16 în 
continuare ; 18,15; 20,30), Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; "

RECONSTITUIREA :
Luceafărul (orele 9;
16; 18,15; 20,45).

ÎNTR-O SEARA UN 
lează la Capitol (orele 9,15; 11,30, 
14; 16,15: 18,45; 21).

TAINA LEULUI : rulează 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
18,30; 21). Favorit (orele 10; 
15,30: 18: 20,30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează

ru-

18,15; 20,30). 
rulează la 

11,15; 13,30,

TREN : ru-

la 
16- 
13;

la Victoria (orele 9; 12; 14,45; 17,30; 
20,15), Gloria .................................
14,30; 17: 19,30).

LA EST DE
Central (orele 
18,30.; 21).,

BĂIEȚII DIN _______ ______
rulează la Lumina (orele 9,15—15.45 
în continuare; 18,45; 20,45).

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

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE : 
rulează la Feroviar (orele 8.30; 11, 
13,30; 16; 18,30; 21), Flamura (ore
le 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30).

WINETTOU IN VALEA MOllȚlI: 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Volga orele 
9—16 în continuare; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9,15, 15; 17,30; 20,15)

FRAȚII KARAMAZOV ; rulează 
la înfrățirea (orele 15,30: 18).

BERU Șl COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Buzești 
(orele 15 30: 18). GALILEO GALI
LEI (ora 20,3Q).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Popular (orele 15,30; 18;
20,30), Dacia (orele 8—20.30 îh con
tinuare).

VA PLACE BRAHMS ? : rulea
ză la Bueegi (orele 9; 11.15: 13,30; 
15,45; 18; 20,30). Rahova (ora
16,30; 18), CĂLDURĂ (ora 20,30).

(orele 9,30; 12;

EDEN: rulează la 
8,30; 11; 13,30; 16;

STRADA PALL:

LUPII ALBI rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18), ANUL TRECUT 
LA MARIENBAD: (ora 20,30).

BALADA PENTRU MARIUCA: 
rulează la Lira (orele 13,30; 13), 
SA TRAiaI PTNA LUNI (ora 20,15).

LA RĂZBOI, CA LA RĂZBOI : 
rulează la Drumul Sării (orele 15; 
17,30; 20), Arta (orele 9,30—15.30 în 
continuare; 18,15; 20.15).

COMEDIANȚII (ambele serii) ■ 
rulează la Ferentari (orele 15.30: 
19).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : 
lează la Giulești (orele 15.30;
20.30) , Progresul (orele 15.30;
20.30) .

IN iMPARAȚIA leului__
ARGINT : rulează la Cotroceni 
(orele 15,30; 18).

ULTIMA LUNA DE TOAMNA : 
rulează la Cotroceni (ora 20.30).

CORABIA NEBUNILOR : ru
lează la Pacea (orele 15,30; 19).

MINA CU BRILIANTE : rulea
ză la Crîngași (orele 15.30: 18: 
20.30).

BLOW-UP : rulează Ia Floreasca 
(orele 9,30; 12; 15: 18; 20,30).

FRAGII SĂLBĂTICI : rulează 
la viitorul (orele 15,30; 18; 20,30).

IUBIREA STRICT OPRITA : ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ru-
18:
18;

DE

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

BALTAGUL : rulează Ia Moși
lor (orele 15,30; 18; 20,30).

NOAPTEA GENERALILOR : ru
lează la Munca (orele 16; 19).

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

OMUL, ORGOLIUL, VENDETTA: 
rulează la Flacără (orele 15,30. 
18; 20,30).

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE : 
rulează la Cinematecă (cinema 
Union) (Orele 10: 12; 14).

MARELE ȘARPE: rulează la VI- 
tan (orele 15.30; 18; 20,30).

PURICELE IN URECHE — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. Ma
seru): VIJELIE ÎN CRENGILE
DE SASSAFRAS — ora 19,30' 
(Sala Studio): ENIGMATICA
DOAMNA ,M“ — ora 20; Teatrul 
Giulești: ABSENȚA — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Văsilesfcu": FLOARE 
DE CACTUS — ora 19,30: Teatrul 
„Ion creangă": POVESTE NE
TERMINATĂ — ora 10; NOTA 0 
LA PURTARE — ora 18.30; Tea
trul Țăndărică (Strada Academi 
ei) : BANDIȚII DIN KARDE- 
MOMME — ora 10: Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy): NU TE 
LĂSA. STROE — ora 19,30; (Calea 
Victoriei): NICUȚA LA... TANA. 
SE — ora 19,30; Circul de Stat: 
RAPSODIA SUEDEZĂ — orele 
10 și 19,30.
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Opera Română : AIDA — ora 
19: Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (Sala Studio): O FEMEIE CU 
BANI — ora 19,30; Teatrul de Co
medie: OPINIA PUBLICA — ora 
20: Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
îandra" (Schitu Măgureanu): 
STRIGOII — ora 20; (Sala Studio);
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• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Concurs internațional de sărituri

cu schiuriîe (înregistrare de la 
Bischofshofen) • 18,00 Actualita 
tea economică * 18,25 Tineri lau- 
reați (interviziune). Ofrandă Eu- 
therpei. Recital de muzică clasi
că susținut de tineri interpret! 
laureați la concursuri internațio
nale în 1969: Maria Slătlnâru,
Lucian Marinescu, Siivian Ițicovici 
și Cvartetul Filarmonicii din Cluj 
alcătuit din ștefan Ruha, Vasile 
Horvath, Vasile Ffilbp și lacob 
Dula • 19,00 Telejurnalul de sea
ră • 19,20 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto • 19,30 
Ce știm șl ce nu știm despre om ? 
Evoluția continuă ? • 20,00 Re
flector • 20,10 Anunțuri — Pu
blicitate • 20,20 Film artistic • 
Bucătăreasa. 6 comedie lirică, e- 
cranlzare a unei piese de succes 
cu același nume de A. Sofronov • 
21,30 Emlsiuhe literară • 22.00 Te
lejurnalul de noapte • 22,20 Te- 
leglob. Cipru Comentariul: Toma 
George Maiorescu o 22,40 Retro
spectiva anului muzical 1969.

La confluența Tisei cu Iza, 
pbste 700 de artiști amatori 
s-au prins în marea horă a 
„Festivalului județean al da
tinilor și obiceiurilor de iar
nă din Maramureș". Specta
torii au aplaudat „Ursitoare
le" din Vadul Izei, distinse 
la ultima ediție a festivalului 
I. L. Caragiale cu premiul II, 
talentatele membre ale an
samblului folcloric din Dra- 
gomirești și grupul vocal din 
Ieud, purtătoare ale titlului 
de laureate ale Concursului 
al IX-lea. Și Carnavalul... 
cum poate fi uitat ? Juriul 
a trebuit să dezbată înde
lung problema cine va pur
ta titlul de „Miss Maramu
reș ’69". Care alegorice au 
reprezentat — cu acest pri
lej — Cultul soarelui, Solsti- 
țiul de iarnă, personaje is
torice șl legendare din ținu
tul Maramureșului, obiceiuri 
de riuntă, scene de basme. 
Marea sărbătoare populară a 
cuprins și transpunerea sce
nică a unei variante mara
mureșene a „Mioriței", dan
suri executate de artiștii a- 
ma’ori din Glod, Săpînța, 
Berbești și Budești. „Ama
torii" din Bîrsana — dețină
torii titlului de laureați ai 
cetei de a V-a bienale 
I. L. Caragiale, au prezentat 
fragmente din spectacolul 
„Balada lui Pintea Viteazul"

-ÎOSIF HAMZA

Eforie.se
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TINERII DIN FÎNTÎNELE AU HOTĂRÎT:

LOCUL NOSTRU ESTE AICI,
IN COOPERA TI VA A GRICOLA!

. HI—li IUI 'MII Iii iii liîBWmKriiirL^ '"'MfaWlli Ir i TI ■ TTiFhI ■—ir   B MARIN DRUGA — vice
președinte al cooperativei a- 
gricole de producție.

„Anul trecut tinerii au fă
cut multe treburi bune, dar 
de la ei așteptăm de două 
ori pe atît... Ca să îndepli
nim cele două obiective ce 
ni le-am propus pentru 
1970 : sporirea producțiilor 
medii și creșterea nivelului 
de trai al cooperatorilor, 
cam de atît efort este ne
voie...

IOAN M. MATEI, îngriji
tor de animale

„Dacă ești priceput și cu 
dragoste de muncă poți face 
treabă bună în cooperativă. 
Anul trecut, lotul de viței 
îngrășați de mine a totali
zat un vagon de carne... 
Nu-mi concep altfel existen
ța decît legată de viața coo
perativei, de viața satului în 
care m-am născut".

1969 - ANUL
CERTITUDINILOR

Expresia nu ne aparține. 
Am luat-o din raportul pre
zentat în adunare de către 
Dumitru Gudac, secretarul co
mitetului U.T.C. din coopera
tivă.

— în anul de curînd înche
iat am cultivat pentru prima 
dată legume și tot pentru 
prima oară a pătruns apa pe 
canalele săpate de noi — a- 
răta secretarul organizației 
U.T.C. A fost înființată îngră- 
șătoria de tăurași și am in
trodus în cultură soiuri și hi
brizi noi ce-și dovediseră su
perioritatea, în ultimii 4—5 
ani, pe loturile experimentale 
ale cooperativei ; am fertilizat 
cu îngrășăminte chimice în
treaga suprafață; a produs 
pentru întîia dată livada de 

'■ pomi și via. Evident, schimbă
rile în structura producției au 
determinat schimbări în struc
tura muncii, cereau o reașe
zare a oamenilor în brigăzi și 
echipe. Am considerat de da
toria noastră, a comitetului 
U.T.C., a întregii organizații, 
să sprijinim conducerea coo
perativei în realizarea obiecti
velor stabilite. Iată motivul 
pentru care, așa ■ cum . am sta
bilit împreună, 19 dintre'dum
neavoastră au trecut și lu
crează în zootehnie, 12' în vi
ticultură și pomicultură, 25 în 
Xegumicultură, iar 6 la agre- 

fgatele pentru irigații. Recol
tele obținute. ne întăresc 
convingerea că, la Fîntî- 
nele, chiar în 1970 se 
va putea vorbi de un venit 
bănesc de cel puțin 10 mi
lioane lei. Avem suficiente 
motive să fim satisfăcuți de

munca noastră în legumicul
tura, de pildă, tocurile pentru 
răsadnițele calde au fost în în
tregime confecționate de ti
neri, am amenajat pentru iri
gații aproape 11 hectare de 
grădină, iar la recoltat am ini
țiat numeroase acțiuni soldate 
prin grăbirea recoltării ; în 
zootehnie, îngrășătoria de ti
neret bovin este deservită nu
mai de către uteciști; 110 tone 
îngrășăminte chimice și 2010 
tone gunoi de grajd au fost 
transportate în cîmp prin ac
țiunile inițiate de către comi
tetul U.T.C.

— Producțiile obținute, In 
general ne satisfac, sublinia în 
completarea materialului pre
zentat tovarășul Aurel Nistor, 
inginerul agronom-șef al coo
perativei. Depășiri la planul 
de producție am realizat ia 
toate culturile. Analizîndu-ne
oritic activitatea dintr-o pe
rioadă sau alta am reușit să 
eliminăm din munca noas
tră multe din deficiențele
sesizate ; să 
de ceea ce 
o agricultură 
ganizată. Am 
acolo unde

ne apropiem 
se numește 
științific or- 
irigaț, teren 

Balta Suhaia
se părea că-1 acoperă veșnic 
cu apele ei și am culti
vat legume. Am trecut la 
dezvoltarea unui nou sec
tor de producție, cel al în- 
grășărjj animalelor. Și am ob
ținut ’realizări promițătoare. 
DC aceea și găsesc potrivită a- 
precierea : 1969 — an al cer
titudinilor. Tot ceea ce s-a 
realizat la noi în 1969 se da
torează în bună parte tineri
lor care au constituit
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ADEVĂRATUL SENS
AL CUVÎNTULUI

Iată-l pe Ion N. Matei, a 
continuat inginerul șef al coo
perativei agricole. Are 18 ani 
și trece printre îngrijitorii de 
animale de frunte. în aprilie 
a fost încadrat aici, dar a de
prins foarte repede meseria. A 
obținut cu 2 tone și jumătate 
carne peste cît avea planifi
cat și, ceea ce este foarte im
portant, cu același consum de 
furaje. E inimos, pasionat 
pentru treaba de care se 
apucă, dornic să afle mai 
multe lucruri despre me
seria lui, se bate să fie me
reu primul. El, Ion N. Matei 
este în cooperativa noastră

omul față de care raportăm 
activitatea și realizările al
tora.

— Tinerii sînt ca și puii pe 
lîngă cloșcă, a intervenit în 
discuție Puiu Florea, briga
dier încă de la constituirea 
cooperativei, invitat la aduna
rea generală a organizației 
U.T.C. Ei vin cu mult curaj, 
cu dorința de a face totul, cu 
ambiții pe toate planurile, dar 
n-au experiență. Tocmai aici 
trebuie să intervenim noi, 
vîrstnicii. Uite-o pe Dida, pe 
Beja Dida. Fată bună, harni
că — are 180 de zile-muncă — 
dar i-auziți și dumneavoas-

DUMITRU GUDAC — se
cretarul comitetului U.T.C. 
pe cooperativa agricolă : 
„Noi, uteciștii vom face to
tul ca 1970 să fie anul în care 
în cooperativa noastră pro
ducții record se vor obține 
nu numai în sistemul vegetal 
dar și in cel zootehnic".

tră ce-i trece prin cap, 
vrea să plece în lume, că 
satul e mizerabil, cu noroi, cu 
praf. Eu toată vara m-am ți
nut de capul ei și de al pă
rinților. O luam dimineața în 
cîmp și n-o lăsam să plece 
pînă seara, că-i față tînără, 
frumoasă și trebuie să cîștige 
să-și facă zestre. A lucrat pu
țin dar cu ce i se cuvine va 
putea să-și cumpere mobilă de 
7 000.

— Lasă nene Florea că Dida 
n-o să plece din cooperativă, 
îl asigură Tudor Voivozeanu, 
secretarul comitetului comu
nal U.T.C. La anul, parcă aud 
că Dida Beja are numărul cel 
mai mare de zile lucrate, că l-a 
întrecut și pe Ion Matei și pe 
Petru Socotilă și pe Anghel 
Ciocan și pe Florea Drăgan, 
băieți cu a căror hărnicie or
ganizația noastră s-a mîndrit 
întotdeauna.

(Ne permitem o paranteză 
pentru a prezenta noi pe a- 
cești tineri: Anghel Ciocan, 
de pildă, după ce a lucrat cî- 
teva săptămîni în Bărăgan s-a 
înapoiat la Fîntînele. Susține 
că cel mai bine este aici. în 
dreptul numelui său sînt în
scrise peste 200 zile-muncă și 
o inițiativă care, în toamnă, la 
recoltatul porumbului, a pus în 
picioare toată cooperativa: 
constituirea echipelor care să 
acționeze în lanurile de po
rumb culese. „Rămîn foarte 
mulți știuleți în urma celor 
care merg la cules, și-a argu
mentat el propunerea de a se 
porni, la recoltat, pe urmele 
celor ușuratici. Eu am adunat 
un coș de porumb de pe un 
singur rînd“. S-a acceptat 
ideea constituirii echipelor 
speciale. La început, la fiecare 
hectar erau recuperate pînă la 
200 de kilograme. Știindu-se 
controlați și pasibili discută
rii și sancționării, culegătorii 
s-au străduit mai mult. O 
idee — și în hambarul coope
rativei agricole au ajuns cu 
mult peste 10 vagoane po
rumb. Celălalt, Florea Dră
gan, are 19 ani. E copia fi
delă a lui Andrei Ciocan. Pe
tre Socotilă lucrează la îngră- 
șătorie. îl recomandă rezulta-1 
tele : 120 de zile calendaristi
ce (abia în septembrie s -a re-

I NICOLAE MARIN : „Pînă 
acum două luni am fost mo
torist la cooperativa agrico
lă. Mi-au luat insă motorul 
cu care lucram și l-au dat 
altcuiva, un neam al unui 
tovarăș din conducere... Eu 
ce era să fac ? M-am angajat 
Ia cinematograful sătesc".

PETRE CONSTANTIN,
„In cooperativa agricolă 

am făcut doar 50 zile-muncă 
...Mi-au trebuit bani și m-am 
angajat pe o perioadă mai 
lungă Ia I.A.S. M-am reîn
tors in cooperativă și sint 
hotărit ca aici să lucrez fără 
întrerupere..."

întors din armată) a reușit să 
obțină peste 200 zile-muncă ; 
prin sporurile de greutate rea
lizate la viței a creat posibi
litatea cooperativei să livreze 
suplimentar, de la lotul său, 
980 kg carne.

— Dar eu zic — își conti
nuă firul discuției tovarășul 
Voivozeanu — să amintim și 
pe tinerii din brigada de con
strucții. în 1969, numărul lor

a crescut cu încă 10, care s-au 
calificat pentru meseriile ne
cesare în cooperativa noastră, 
în sat. Grajdul lucrat numai 
de ei, cele aproape 20 de fîn- 
tîni săpate la adîncimi de 
6Q—70 m, saivanul pentru oi 
și pătulul — sînt tot atîtea do
vezi ale răspunderii cu care 
își privesc îndatoririle, condi
ția, de cooperator.

Cît de fals sună aceste vorbe:

„ORICE AR FI NUMAI 
LA ORAȘ SĂ FIE!“

— Permiteți-mi un sondaj 
fulger, a intervenit tovarășul 
Florea Ivănică, activist al Co
mitetului județean Teleorman 
al U.T.C. : în acest moment, 
cînd se face bilanțul unui an 
de muncă, dumneata, tovară
șe Alexandra Dincă ce rapor
tezi în fața organizației ?

— Eu (pauză) n-am prea par
ticipat la muncă... vine răspun
sul cuvenit al celei întrebate. 
M-am pregătit pentru con
cursul de admitere la Școala 
tehnică sanitară din București. 
Am învățat toată primăvara și 
în vară pînă la examene. 
N-am reușit... în C.A.P. am 
venit din cînd în cînd. în ’70 
însă, sînt hotărîtă să mă pun 
pe treabă...

— Dar, dumneata, tovarășe 
Gheorghe Ciurea ?

Răspunsul întîrzie. Un băiat 
blond cu obrajii rumeni se ri
dică greu și abia auzit răs
punde :

— Vreo 30 de zile-muncă. în 
vară am fost pe la- Alexandria

să dau examen la o școală de 
meserii, apoi, mi-a fost rușine 
că- n-am reușit și n-am venit 
imediat la G.A.P. printre cei 
care mă cunosc.

— Și dumneata, Florica Cer
cel ?

— N-am venit deloc la lucru 
în C.A.P. Nu-mi place munca 
cu sapa. Vă spun sincer, eu 
vreau să lucrez într-o fabrică. 
Oricare ar fi, numai în oraș să 
fie, să scap o dată de satul 
ăsta !

— Cum, adică să scapi de 
satul în care te-ai născut ? — 
a sărit ca ars Ion N. Matei, 
coleg pînă mai ieri la școala 
generală. Ce, ești tu mare spe
cialistă în vreo meserie pe 
care să n-o poți practica la 
Fîntînele de vrei să fugi de 
aici ? Ori crezi că pe acolo 
plimbăreții ca tine o duc mai 
bine. Eu te cunosc. Să știi și 
tu, că aici, în cooperativa agri
colă ai putea face de zece ori

ILIE MĂGURĂ, purtător 
de atelaj.

„S-ar zice că realizind 
producțiile pe care le-am cu
prins acum in bilanț, nu mai 
avem nimic de făcut. Să nu 
uităm, însă, că la I.A.S.-ul 
vecin producțiile sînt aproa
pe duble...".

mai multă treabă decît aven- 
turîndu-te cine știe pe unde.

în sală s-a așternut o liniște 
adîncă. O lecție usturătoare 
pentru un nehotărît. Se con
tinuă sondajul.

— Marin Olan, dumneata 
ce-ai putea raporta organiza
ției U.T.C.?

— Eu, tovarăși, n-am lucrat 
anul acesta pentru că am fost 
operat. M-au luat cu salva-
rea...

(în sală rîsete și zgomote).
— De ce rîdeți, i se poate 

întîmpla oricui, intervine to
varășul Ivănică.

— în nici un caz unui om 
pus pe treabă, spune vădit a- 
fectat Gheorghe Ciurea (II). 
Dacă toți operații de apendi
cită ar sta cite un an fără să 
muncească vă închipuiți ce-ar 
însemna ! El e un leneș, ăsta e 
cuvîntul ce i se potrivește. 
Toată vara a păzit oile lui tai- 
că-su pe cînd bunicul său. tai
ca Florea Olan, a totalizat la 
anii săi 600 zile-muncă.

— Ce ai de spus Marinică ? 
Crezi că atitudinea ta față de 
muncă, față de cooperativă 
este compatibilă cu calitatea 
de utecist ?

— Am greșit... regret sincer. 
Anul acesta sînt hotărit să do
vedesc că sînt alt om...

Optîsprezece nume, nu în- 
tîmplător alese. Cei care le 
poartă fac parte din grupul 
pe care secretarul comitetului 
comunal U.T.C. îl ntimea al 
„plimbăreților", al celor care 
cu greu se hotărăsc să facă 
ceva. Se înțelege că organiza
ția U.T.C. nu putea rămîne 
indiferentă față de aceste ca
zuri. Le-a di'scutat pe fiecare 
în parte, a adoptat măsurile 
ce se impuneau. Pentru ca a- 
ceste măsuri să-și găsească 
ecoul așteptat în adunare s-au 
făcut și...

coltatul porumbului mai ales, 
nu se ajungea la pierderile 
care au fost ?

Răspunsul este formulat de 
inginerul agronom-șef al coo
perativei, tovarășul Aurel 
Nistor î

— La legume am fi cîști
gat o jumătate de milion, la 
floarea-soarelui cel puțin 50 
kilograme la hectar, la po
rumb cam 200, Ja grîu cam 50 
de kg. în total vreo 10 vagoa
ne. Un calcul sumar ne con
duce la un rezultat semnifi
cativ. Valoarea zilei-muncă ar 
fi putut crește cu circa 5 lei 
în numerar...

Această ultimă cifră a con
tinuat, apoi, să fie folosită de 
către cei din sală în socotelile 
ce le făceau.

— Dar aș fi cîștigat mult 
mai bine în cooperativă — 
spune Tudor Piele privind în 
continuare calculul de pe car
net — și n-aș fi rămas o vară 
întreagă departe de familie.

— Iar noi, am fost puși în 
situația să renunțăm la o pra- 
șilă la porumb, la un stropit 
în vie, să prelungim cu o săp- 
tămînă recoltatul griului și cu 
două săptămîni strînsul po
rumbului, a intervenit din nou 
inginerul agronom.

— Ei, parcă dacă veneam 
noi la lucru, în C.A.P., se pu
teau realiza toate acestea ? — 
a întrebat ironic cineva din 
sală.

— Eu cred' că puteam efec
tua aceste lucrări numai dacă 
tinerii ar fi participat la mun
că — a subliniat inginerul 
Aurel Nistor. Și am să vă do
vedesc. Cite norme ai realizat 
într-o zi tovarășe Florea Dră
gan ? „Două, două și jumăta
te" — a venit răspunsul a- 
cestuia. Dar dumneata, tova
rășa Neda Florea ? „Una și ju
mătate, două". Dacă luăm o 
medie de 2 zile-muncă efec
tuate într-o zi lumină și so
cotim la numărul de 42, adi
că al tinerilor care n-au par
ticipat la muncă în perioada 
aceea, constatăm că ziinic se 
puteau prăși 15—20 de hecta
re. în două săptămîni — adi
că în timpul optim — s-ar fi 
prășit întreaga suprafață. Nu
mai două zile ar fi fost sufi
ciente efectuării unui stropit 
în vie pe întreaga suprafață, 
cu cel puțin trei zile s-ar fi 
putut scurta recoltatul griului, 
iar culesul porumbului cu 
circa 4—5. Ce am fi cîștigat ? 
O producție suplimeritară de 
circa o jumătate milion de 
lei ! Așa că iată cît ne-a 
costat absența voastră... Pen
tru 1970 vom avea de înde
plinit sarcini mai mari. Sporul 
mediu, comparativ cu 1969 
este cuprins între 15 și 20 la 
sută. Am însă convingerea că 
toate aceste obiective ce vor 
fi cuprinse în planul de pro
ducție vor fi îndeplinite și 
chiar depășite.

Împlinirile se vor
BAZA TOCMAI

■ ■■

IOAN SIA,
purtător de atelaje

„180 zile-muncă, această 
cifră reprezintă media reali
zărilor celor 13 tineri din 
brigada viticolă. în 1970 ne 
angajăm să lucrăm fiecare 
cite 300 zile".

FLORICA CERCEL,
„Ce aveți cu mine ? Eu nu 

vin Ja cooperativă... Eu mă 
duc in lume. Vreau să scap 
de satul acesta..."

MARIN OLAN,
(„Băiatul lui tăticu și al 

lui mămica" care în tot anul 
1969 n-a avut voie să mun
cească deoarece suportase 
o operație de... apendicită.)

CALCULE
CU MULTIPLE
SEMNIFICAȚII
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GHEORGHE CIUREA (I)
„Vă promit solemn că a- 

nul acesta voi fi alt om, 
mai harnic, mai ascultător".

De la dialog la ...adunări, în
mulțiri, scăderi și împărțiri.

— Cît ai adus muncind în 
țară tovarășe Tudor Piele ?

— Păi de cîștigat am cîști- 
gat bine, că am lucrat la iri
gații în sistemul de la Carasu. 
Dar acasă, pe C..E.C., n-am 
adus decît vreo 4 000. Că pe a- 
colo am mîncat și eu, m-am 
distrat în vreo sîmbătă seara 
la restaurant.

— Cîți bani peșin ți se cu

vin pentru munca în C.A.P., 
tovarășe Ion Matei ?

— Să socotesc : 360 ori 14... 
exact 5040 lei 1

— Și produse ?
— Cît a pune în camionul 

cel mare, de cinci tone.
— Cu cît ar fi putut crește 

veniturile cooperativei și cele 
ale membrilor cooperatori 
dacă toate lucrările ar fi fost 
executate la timp, dacă la re-

S-au expus cifre ce vor fi
gura ca sarcină de plan pen
tru 1970, cîteva din direcțiile 
mari ale dezvoltării și profi
lării cooperativei. Totul con
verge către ceea ce redăm, fo
losind acel atît de des uzitat 
termen ; mai mult.

— Judecind bine ceea ce în
seamnă plan pentru anul a- 
cesta — 2 400 kg grîu, 2 500 kg 
orz. 3 000 kg porumb boabe, 
1 800 kg floarea-soarelui, 100 
de vagoane carne de porc și 
vită — sublinia tovarășul Ma
rin Drugă, vicepreședinte al 
cooperativei agricole, poate fi 
realizat dacă adăugăm expe
rienței ceea ce n-am putut 
face anul trecut. O prașilă în. 
plus la porumb, depozitarea 
unor cantități suplimentare de 
furaje și mai ales de o mai 
bună calitate, amenajarea al
tor suprafețe pentru irigații 
și cultivarea lor intensivă, 
grăbirea recoltatului la toate 
culturile, intensificarea acțiu
nilor de selecție a animalelor, 
permanentizarea oamenilor în 
sectoarele cheie ale producției, 
Și, cîte din toate acestea nu 
și-ar putea găsi rezolvarea 
prin desfășurarea de către ti
neri a unor acțiuni intere
sante ?

— Noi, tinerii, se exprima 
Dumitru Gudac, în numele în
tregii organizații, ne angajăm 
ca în scopul îndeplinirii pre
vederilor planului de produc
ție pe 1970 să participăm la 
învățămîntul agro-zootehnic 
în tot timpul, să fim prezenți 
la muncă, prin acțiuni organi
zate, să contribuim ia materia
lizarea hotărîrii adoptate de 
consiliul de conducere al coo
perativei. Numărul mediu de 
zile calendaristice lucrate va 
fi de cel puțin 250 ; vom ferti
liza 1 500 de hectare, iar în 
perioada recoltatului, vom

considera ca pe cea mai 
prestigioasă sarcină a noastră 
alcătuirea . de echipe care sâ 
lucreze oricît va fi nevoie 
pentru grăbirea ritmului de 
lucru, depozitarea fără pier
deri a recoltei, eliberarea ra
pidă a terenului, și pregătirea 
lui pentru semănat. Vom con
sidera ca obiectiv principal al 
muncii noastre depozitarea în
tregii cantități de furaje ne
cesare sectorului zootehnic, 
ne vom aduce contribuția la 
extinderea suprafețelor iri-' 
gate cu încă 50 de hectare.

★
Gînduri, planuri exprimate 

de către uteciștii dintr-un sat 
— Fîntînele la început de an. 
Nu o simplă trecere în revistă 
a cifrelor din bilanț, ci o fil
trare a acestora prin sita dea
să a răspunderii și competen
ței, a nemulțumirii firești ce 
se deduce din vorba și gestul 
adevăratului gospodar; nu 
simple proiecte, ci certitudini. 
Gînduri, planuri pentru un an 
nou, ultimul și cel mai im
portant al prezentului cinci
nal, cu puncte de plecare în 
tot ceea ce s-a înfăptuit pînă 
acum, țintind piscuri noi. O 
analiză făcută de 200 de ti
neri din cooperativa agricolă 
din Fîntînele, județul Teleor
man, un angajament, o hotărî- 
re adoptată de aproape 200 
de entuziaști care văd clar 
viitorul lor legat de perspec
tivele dezvoltării cooperativei 
agricole, epicentrul întregii ac
tivități sociale și economice — 
cum arătam la început. Nici 
un semn de îndoială că în 
înfăptuirea gîndurilor și pla
nurilor lor nu vor avea decît 
vînt bun....

Pagină realizată de
GHEORGHE FECIORU, 

ELISEI TARȚA
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UN LABORATOR
DE ETICA
de VICTOR

Poate că pare paradoxală so
licitarea literaturii de anticipa
ție fantastică de către un tine
ret ca'e-și face din spiritul 
realist aproape un algoritm. Nu 
sînt sociolog, nici statistician 
așadar mă îmbie mai mult in
formația generală, triată de in
tuiții și sondaje incidentale. 
Este foarte greu de definit, deo
camdată, tineretul dintre 16-—25 
ani. îndepărtând din discuția 
noastră straturile maladive (imi
tatori servili ai curentului hippy, 
infracționiști sau pur și simplu 
vagabonzi, în care nu se consu
mă decît benzile de. magneto
fon, presa sportivă, fotografiile 
cu subiecte erotice sau trei, pa
tru narațiuni polițiste), mă voi 
referi la majoritatea tineretului, 
prin tinerii pe care i-am cunos
cut în raport cu literatura știin- 
țifico-fantastică (aceea cu idei 
generoase, nu cea cu ștanțe teh
niciste aplicate unor alte ștanțe 
convențional epice) î acești ti
neri. nu sînt cîttiși de puțin can
dizii visători care au fost buni
cii lor, nici generația ultimului 
război, care am fost noi, părin
ții lor ; ci sînt cei care au des
chis ochii într-o zare plină de 
antenele televiziunii și, înainte 
de a-și sfîrși școala, au văzut 
doi oameni plimbîndu-se pe 
Lună. Este cu totul altceva. A- 
poi, ei au auzit povestindu-se 
despre aventurile morale și chiar 
biologice, atât de amare une
ori, ale părinților lor. ale acelor 
părinți care au zis mereu : de ce 
să mai sufere și copiii, lasă-i să se 
bucure de viață1 — și intr-un 
fel sau altul i-au alintat.

Ce e bine și ce e rău în a- 
ceasta vor clarifica sociologii. 
Revin însă la observația că 
structura practică, ce nu alimen
tează iluzii, a acestui tineret este 
disponibilă oricînd a primi să 
privească drept în față enigme
le lumii și să le discute.

Există destui mari savanți, de- 
funcți sau doar vîrstnici, care

Dialog în expoziție.

ROMANUL S-A NĂSCUTPOET ?
(Urmare din pag. 1)

ritm, în pași de vals", șchimele 
tînărului prezident nu rezolvă 
mare lucru. Era nevoie de expe
riența și ironia lucidă a poe
tului Andrei Ciurunga, pentru a 
pune lucrurile la punct : „Eu 
nu sînt foarte sigur dacă Ho
mer a existat sau nu. Cert e, în
să, că în tinerețe n-am valsat 
niciodată pe versurile atribuite 
lui. Și parcă nici acum n-aș fa
ce-o

Adesea, în multe cenacluri, 
obiectul discuției este uitat, dez
baterile alunecînd rapid pe un. 
teren defrișat de acum o sută 
de ani : vers liber sau clasic ? 
Există și critici cenaclieri care 
emit judecăți de valoare potrivit 
tocmai acestui cod. La medalio
nul literar .,Traian lancu", or
ganizat de unul dintre cele mai 
mari cenacluri bucureștene 
(„George Bacovia"), am rămas 
puțin surprins de propoziția cu 
care tov. George Păun legitima 
valoarea poetului sărbătorit : 
„Poetul nu scrie pentru critici, 
ci pentru cititori". Adică cum ? 
Criticii nu sînt cititori ? In fond, 
n-ar fi mare nenorocire dacă ar
tistului i-ar fi indiferentă pă
rerea „criticilor" de ocazie și cu 
un sistem rudimentar de apreci
ere. Nimic nu m-a determinat, 
însă, să bănuiesc că ar fi fost 
vizați numai acești pseudoma- 
gistrați literari. Admițînd, ca 
regulă generală, că cei mai avi
zați cititori sînt, totuși, criticii, 
enunțul de mai sus semăna, în 
cele mai variate ocazii, a sub
terfugiu. Căci, consimțind, îm
preună cu poetul Ion Th. Ilea, 
că . „Traian lancu a scris întot
deauna o poezie pe care s-o

KERNBACH

au mărturisit nu 
tul rodnic dintre 
și lecturile din 
H. G. Wells.

o dată contac- 
adolescența lor 
Jules Verne Și 

... Miracolul se des
coperă în faptul că și tineretul 
de azi frecventează cu pasiune 
opera acestor doi uluitori vizio
nari. Ce caută tineretul în cei 
doi citați, sau în ceilalți fante- 
ziști ? Informație științifică ? 
Vai. nu. Drame omenești ? Pen
tru ele, el redescoperă pe J. J. 
Rousseau ori chiar pe Dosto- 
ievski, neocolind însă tot ce e 
bun între Suetonius și I. L. Ca- 
ragiale. Dar la fantaștii numiți 
așa de impropriu (dintr-o tradi
ție rutinieră) scriitori științifico- 
fantastici, tinerii găsesc posibili

LITERATURA DE AVENTURI

de
de

tatea de a-și trăi anticipat pro
priul viitor, căci — în ciuda 
unor păreri furnizate de o zonă 
empirică a pedagogiei — nici o 
generație din ultimul mileniu nu 
a fost atît de interesată de pro
priul viitor, ca aceasta. Aici nu 
mai este vorba de viitorul ingi
ner, care se antrenează din vre
me sub egida inginerului jules- 
vernean Cyrus Smith, ci e vor
ba mai curînd 
d-lui Barnstaple 
alte lumi.

Ceea ce fuge 
prezentul lumii 
negură împinsă 
amiezii ,este naivitatea protoco
lară că omenirea e solitară în 
Cosmos, că mașina nu poate gîn- 
di, că natura obiectivă nu poate 

nerăbdarea 
a cunoaște

în trecut din 
noastre, ca o 
de temperatura

înțeleagă și potcovarul", ce 
ne-ar împiedica să credem că a- 
pest „și" l-ar exclude pe Căli
nescu, de pildă ? Făcînd abstrac
ție de contextul în care am a- 
uzit „elogiul", nu cumva, în alte 
situații, el consolează inutil con
deieri fără talent, făcindu-i re
fractari la orice critică ? Nu în
curajăm, astfel, involuntar, ma
culatura, subliteratura ? Căci, 
opinia publică e ceva mai greu 
de sondat.... Iar veleitari găsim 
oricînd în cenacluri. Scriitorii 
de talent vin și pleacă. Velei
tarii râmîn. Cenaclul „G. Baco
via" face, în parte, excepție de 
la această regulă. în el, continuă 
să activeze și unii din membrii 
Uniunii Scriitorilor, dar nu cei 
care au fost descoperiți aici. 
Prin grija unor inimoși anima
tori. precum (același) George 
Păun șl Vera Hudici, din punct 
de vedere organizatoric, activi
tatea cenaclului mi s-a părut 
destul de bună. Fișe, exemplar 
puse la punct, îți oferă imediat 
datele biografice ale fiecărui 
membru. Dar fișele nu pot răs
punde la întrebarea esențială : 
cine are talent și cine nu ? O 
imagine mai clară o dau, în a- 
ceastă privință, culegerile tipă
rite : „Popas aniversar" (1966) 
și „Antologie" (1968). Lectura 
lor departe de a mă entuziasma, 
mi-a lăsat, totuși, o imagine ce
va mai puțin pesimistă decît cea 
pe care o are tov. C. Duică, de 
la Casa Creației populare a mu
nicipiului București despre a- 
cest cenaclu. Citez : „In rîndul 
membrilor activi sînt foarte 
mulți neqhemați, de la diletan- 
ții cu și fără blazon, pînă la 
ratații de tot felul. Respinși 
peste tot, se cramponează eu 

fi controlată; acestea, și mul
te altele, sînt candori în 
care tineretul ce va conduce lu
mea cînd noi vom deceda — nu 
crede.

Nu, această nouă generație 
n-a venit pe o planetă calmată, 
în care toate concluziile istoriei 
s-ar fi tras. Dar a venit în clipe 
cînd, cu dificultățile cunoscute, 
se elaborează, în parte chiar 
inconștient, un insolit sentiment 
planetar, trebuitor generației ce 
va face curse regulate cel puțin 
în sistemul nostru solar.

Poate că fără să-și dea seama 
prea deslușit, tinerii din ziua de 
azi caută în științifico-fantasticul 
construit din element- fundamen
tale lucide (de la Wells la Bor
ges, de la Efremov la Lino Ai
dant, de la Asimov la Lem și 
Paul. Anderson) nu o desfătare 
cu consecințe etice fertile, ci în
săși satisfacerea foamei de etică 
a viitoarei societăți.

Nu ne putem încumeta să 
stabilim relația etică dintre oa
menii viitorului. Să luăm un e- 
xemplu cu totul lăturalnic : ce 
sentimente va avea bunăoară 
copilul viitorului față de dădaca- 
rohot sau față de profesorul- 
robot ?

Am remarcat, în diverse întîl- 

niri cu cititorii (elevi sau stu
denții, cînd aceste întâlniri <iU 
recurs la discuții libere, cu în
trebări din sală, că o etică majo
ră se formează în conștiința, 
încă difuză, social vorbind a ti
neretului. El nu este tineretul 
eroilor romanului „De veghe în 
lanul de secară", ci cred că mai 
degrabă cel ce se regăsește în 
lumea performanțelor cotidiene 
din cele mai bune cărți ale fan- 
taștilor contemporani.

Printre datoriile științifice pe 
care le avea față de acest tine
ret sper că una foarte impor
tantă este cercetarea mult mai 
atentă anume a formării noii lui 
etici.

disperare de acest cenaclu. Am 
primit două volume dintr-o an
tologie a cenaclului. Versurile 
aduse, în cea mai marte parte, 
sînt foarte slabe. Cei care au 
făcut selecția n-au dovedit nici 
exigență, nici spirit de răspun
dere. Antologia n-are nici o con
cepție, seamănă cu un inventar 
de mediocrități lirice" Ar fi e- 
xagerat, poate, să subscriem, fă
ră rezerve, la aceste sentințe. 
Dar nici să le respingem pe 
de-a-ntregul nu ne-am încume
ta. De fapt, ele sintetizează o 
realitate mai generală. Cena
clurile literare, lipsite de condu
cători de prestigiu, generează, 
pe lîngă lucrări de valoare, și 
o serioasă doză de producții ce 
se plasează la periferia literatu
rii. Mă refer, îndeosebi, la ce
naclurile de amatori, cenaclurile 
sindicale sau de pe lîngă Casele 
de cultură. Fenomenul numit 
proliferează progresiv, pe măsu
ră ce ne îndepărtăm de marile 
centre culturale. Lipsa unei 
culturi poetice sistematice, o 
înțelegere simplistă a fenome
nului literar, dau naștere unor 
episoade burlești și triste, tot
odată.

...Românul s-a născut poet ? 
Uneori da, și atunci se numește 
Eminescu, Macedonski, Arghezi, 
Blaga, Barbu. Bacovia... Alteori, 
nu. Și, în memoria marilor va
lori ale artei românești, el tre
buie, în acest caz, să știe să re
nunțe. Oricît de dureroasă ar 
fi drama personală a renunțării.

DIALECTICA
ANTICIPAȚIEI

de ION HOBANA

Violența prejudecăților care 
asaltează literatura științifico- 
fantastică pare să se afle în- 
tr-un raport direct proporțio
nal cu audiența ei la un pu
blic din ce în ce mai larg. 
Iată de ce mă văd nevoit să 
revin asupra unei probleme 
pe care am abordat-o cu 
diferite prilejuri, în speranța 
de a contribui la elucidarea 
ei definitivă.

De o bună bucată de vreme, 
în presa mondială circulă in
tens un slogan întemeiat pe o 
confuzie, izvorîtă, Ia rîndul ei, 
din necunoaștere. Spre sur
prinderea mea, l-am întîlnit 
chiar

„Scînteii tineretului 
inaugura discuția despre li
teratura de anticipație. Sub 
titlul „ Cadran științific", o 
relatare, altfel interesantă, 
despre experiențele doctoru
lui Robert I. White, începea 
astfel : „Științifico-fantasticul 
devine atît de repede realitate 
încît se cunosc cazuri de 
scriitori ai acestui gen care 
s-au profilat pe subiecte mai 
statornice".

în treacăt fie zis, fenome
nul semnalat în aserțiunea fi
nală se desfășoară exact pe 
dos. Fără să se consacre nea
părat și exclusiv genului, 
creatori prestigioși ca Diirren- 
matt, Herman Hesse, Robert 
Merle, Dino Buzatti, William 
Golding și alții au simțit ne
voia să-l utilizeze ca un nou 
mijloc de expresie al ideilor 
și temelor favorite. Cît despre 
dezertori, aceștia n-au fost 
decît intruși fără strălucire, 
mercenari aj condeiului, gata 
să slujească oricărei „mode" 
rentabile.

Să ne întoarcem însă la 
afirmația inițială, aceea care 
pretinde să stabilească o anu
mită relație între fantezie și 
realitate. Este ea oare îndrep
tățită, în acest caz, de perfor
manta într-adevăr remarcabi
lă a doctorului White, care a 
reușit să mențină în viață, 
circa 18 ore, creieri de mai
muță izolați ?

Nu voi încerca să schițez 
aici un tablou al apariției și 
evoluției temei corespunzătoa
re, în literatura de anticipa
ție. Două exemple vor fi, cred 
de ajuns. în 1926, o res^stă 
de tineret din Moscova publi
ca nrima nuvelă a lui Alek
sandr Beleaev- O narațiune

CINE-I EDUCA?
(Urmare din pag. I)

DUPĂ... URECHE?

„Dat fiind numărul

Același cercetător, dr. Krau, 
studiase anterior roiul sfătuitor 
al școlii în alegerea profesiei 
unui tînăr. După cum se știe, 
cercetarea științifică nu duce 
totdeauna la concluzii... plăcu
te. lată, deci, concluzia sa : 
Printre factorii care influențea
ză alegerea profesiei (familia, 
cercul de prieteni etc.), școala 
ocupă în prezent locul.,, ultim". 
Pare curios, nu ? Poate unii vor 
contesta această părere cate
gorică, dar nimeni nu va putea 
nega că eficiența școlii pe a- 
cest tărîm, care ar trebui să fie 
hotărîtoare, este încă slabă.

Am vorbit în alte articole 
despre rolul familiei și al cer
cului de prieteni, el nu se ara
tă totdeauna la înălțime. Dacă 
nici școala...!

Revin la discuția cu doctorul 
Peteanu : 
încă redus al „consilierilor de 
orientare", erorile pe care ei le 
mai pot face din lipsa unei cu
noașteri practice a situației, re
partizarea lor inegală pe teri
toriu (evident, nici o școală ru
rală nu are încă psihologi), tre
buie să ne bazăm, deocamdată, 
în mare măsură, pe orele de di- 
rigenție. Or, diriginții, avînd 
specializări diferite (matemati
că, română, istorie etc.) mani
festă uneori tendința de a tra
ge „spuza pe turta lor", reco- 
mandînd profesii din domeniul 
în care predau. Și chiar dacă, 
cu toată bunăvoința, încearcă 
să prezinte elevilor perspecti
vele numeroaselor meserii ca- 
re-i așteaptă, ce cunosc ei con
cret despre acestea ? 
despre indicațiile și 
contraindicațiile lor ? 
căror date științifice 
prezenta avantajele, farmecul, 

Ce știu 
mai ales 
Pe baza 
le pot

halucinantă, descriind expe
riența diabolicului Kern, care 
a reușit Să reanimeze capul 
profesorului Dowell și să-l 
mențină viu, o perioadă înde
lungată, obligîndu-1 să-i furni
zeze idei.

Mai departe, mult mai de
parte merge Olaf Stapledon. 
în romanul său „Cei din ur
mă și cei dinții oameni" 
(1930): creieri nemuritori sînt 
zidiți în celule speciale și hră
niți cu un lichid pompat de 
la uzina biochimică centrală , 
izolați și, evident, imobili, ei 
dirijează organe senzoriale si
tuate pretutindeni, pe Pă- 
mînt și în Cosmos, primind și 
prelucrînd o imensă cantita
te de informații.

S-ar fi reprofilat oare Be- 
leaev și Stapledon, dacă ai 
mai fi trăit, aflînd despre 
experiențele doctorului Whi
te ? Sînt amenințate antici
pațiile lor de o împlinire prea 
grabnică ?...

Mi se poate reproșa că sînt 
sclavul unei aprecieri unilate
rale. în definitiv, nu asistăm 
la un proces continuu de 
realizare a ideilor care, cu 
numai cîteva decenii în ur
mă, păreau sortite să vegeteze 
de-a pururi în paginile cărților 
științifieo-fantastice ?

Fără îndoială. Dar, așa cum 
am mai spus-o nu o dată, 
evoluția nu este un apanaj 
exclusiv al realității- Impulsio
nată tocmai de multiplele 
izbînzi ale acesteia din urmă, 
fantezia o devansează mereu, 
proiectîndu-și alcătuirile la 
limita de sus a înțelegerii 
noastre — și uneori chiar din
colo de ea. Pentru cei care au 
rămas la Jules Verne, primul 
pas pe Lună a însemnat a- 
murgul anticipației. Dar anti
cipația
Verne — ne care-1 consideră 
părintele său, într-un fel, 
inegalabil. Autorii contem
porani jonaiează cu zborurile 
interstelare și intergalactice- 
trezind iritarea anumitor oa
meni de știință care se jură 
că omenirea va fi veșnic pri
zonieră între granițele siste
mului nostru solar. înaintea 
demonstrației matematice a 
lui Feinberg, posibilitatea de
pășirii vitezei luminii a fost 
întrezărită de Pierre Versins, 
Ivan Efremov, Sergiu Fărca- 
șanu etc. Și aș putea continua 
enumerarea pe pagini întregi.

Să renunțăm, așadar, la fo> 
mulele trădînd un automatism 
de gîndire care nu ne este, 
nu trebuie să ne fie. propriu 
Și să recunoaștem literaturii 
de anticipație rolul ei de sti
mulent viguros al imaginației 
creatoare, de perpetuu pre
mergător al minunilor deveni
te subiect de „cadran știin
țific".

n-a rămas la Jules

eficiența profesiunilor, dar evi
dent, fără a „trișa" prin ascun
derea dificultăților acestora?"...

Am în față o broșură litogra
fiată (mai degrabă un model 
de broșură), redactată de cer
cetătorul clujan Ion Beraru. Se 
numește „Mecanic agricol"... 
„Nici eu n-am știut, înainte de 
a o citi, ce pregătire multiplă 
pretinde această meserie, dacă 
vrei s-o faci bine" — mărturi
sește doctorul Peteanu.

Nici eu n-am știut!... lată, 
capitole despre „importanța 
social-economică a profesiunii", 
„mașini, utilaje și unelte agri
cole" (cu descrieri tehnice și 
scheme), „natura activității", 
„riscuri profesionale", „cerințe 
medicale" — „contraindicați! 
absolute" și „relative" — „ce
rințe psihice", „condiții social- 
economice". O asemenea bro
șură (alături de alte zeci, sute 
de broșuri, ce urmează a se e- 
dita), la îndemîna diriginților, 
înseamnă un prim și foarte im
portant pas pentru o îndruma
re concretă, eficientă I Și dacă 
la aceasta se adaugă cunoaș
terea, la locul de muncă, a 
condițiilor practice de activita
te, epoca sfătuirii „după ure
che" se va apropia, în fine, de 
apus... Fiindcă nicăieri, în țări
le cu un înalt nivel de civiliza
ție, asemenea opțiuni funda
mentale nu se mai fac la voia 
întîmplării. Nicăieri, în epoca 
sutelor de profesiuni de o cres- 
cîndă valoare, nu mai există 
doar „idealul" repetat stereotip 
în atîtea din familiile noastre : 
„te fac inginer", „medic", „ar
hitect" — și iar... „inginer" și 
iar „medic"... „Știți ce înseamnă 
astăzi, electrician la rețele ?"... 
„Dispecer la tablouri de co
mandă", „Programator la ma
șini de calculat ?"... l-am spus 
doctorului Peteanu că știu, dar 
adevărul e că tot... după ure
che. Nimeni nu mai poate ști 
exact, științific,-totul, în epoca

CRONICA FILMUL UI

SEARA
DINTRE

ANI

Listei filmelor pen
tru copii i s-a adău
gat în această vacan
ță de iarnă o pro
ducție româno-cana- 
diană „Prieteni tară 
grai", avînd ca incon
testabile „vedete" doi 
clini dresați, Torro și 
London, și o năstruș
nică rață care, în 
chiar această postură 
de personaj și inter
pretă de film, nu-și 
trădează specia, no- 
minalizîndu-se doar 
prm măcăitul ei.

Rățușca — după 
cum vom vedea — e 
singurul argument de 
„dramaturgie" în tot 
acest film ce amin
tește, în ciuda tehni- 
colorului peliculei, de 
proto-istoria 
tografului. uesigur, 
cei doi clini dresați 
își fac cu bria, dato
ria. executând impe
cabil datele uniUi.sce
nario generos doar cu 
cei fără de grai. In 
rest, sărăcia subiectu
lui este aproape in
credibilă. Apar niște 
ciudați răufăcători 
care vor să răpească 
și să omoare niște co
pii pentru — se a- 
mintește undeva în
tr-o secvență „exem
plară" dacă e luată 
drept parodie — a-i 
deposeda de o moște-

nire. Cîiriîi, investiți 
și cu darul de a în
țelege planurile tene
broaselor personaje, 
salvează de la înec 
un băiat și transpor
tă intr-un coș o feti
ță de cîteva luni pen
tru a o preda celor 
care pot s-o pro
tejeze.

Acest „transport" e 
în fapt tot ce justifi
că filmul. Astfel se 
ivesc în plină tramă 
polițistă cîteva situa
ții comice cum ar fi 
procurarea laptelui 
pentru fetiță de la o 
creșă ori încurcăturile" 
produse de nostima și 
gălăgioasa rățușcă...

Deși programat în 
vacanța de iarnă a 
elevilor, „Prieteni fără 
grai" e recomandat 
expres doar înțele
gerii celor care nu au 
noțiunea vacanței, 
preșcolarilor. Numai 
ei pot urmări cu a- 
tenție și interes peri
pețiile dinilor, negli- 
jînd total prezenta 
actorilor, subiectul fil
mului. Mai ales că 
ei nu au avut posi
bilitatea să vadă fil
me în care a apărut 
Rin-Tin-Tin, singurul 
cline „monstru sa
cru" al ecranului.

Personajele ome
nești ale filmului nu

cinema- 
Desi'gur,

„exploziei de informații" pe 
care o trăim. Și totuși, tinerii 
trebuie să știe exact 5 Altfel, 
„orientarea profesională", des
pre care se scrie atît de mult, 
care a devenit subiect tradițio
nal de conferințe 
Iile, este sortită 
vorbă goală...

în toate șco- 
să rămînâ o

PERSPECTIVE IMEDIATE

E greu să închei o anchetă 
cu „se va..." și „trebuie să..." 
Ai impresia că-ți îndeplinești o 
datorie formală, sortită să ră- 
mînă în raftul bunelor intenții.

De data aceasta însă notez 
cu plăcere, căci nu e vorba de 
proiecte, ci de acțiuni aflate în 
plin proces de desfășurare. Sub 
conducerea profesorului Nico- 
lae Mărgineanu, specialiști din 
toate centrele țării sînt pe cale 
să redacteze un prim manual 
amplu de orientare școlară și 
profesională. Axată pe trei 
probleme (teoretice, metodolo
gice și speciale), lucrarea va a- 
răta pe ce căi se pot cunoaște 
aptitudinile generale și parti
culare ale subiecților și cum se 
poate realiza practic și precis 
recomandarea către unul din 
multiplele domenii pe care so
cietatea noastră le pune la dis
poziție. Împreună cu prezenta
rea monografică completă a 
profesiunilor și cu un viitor 
ghid practic de examinări me
dicale (pentru stabilirea precisă 
a contraindicațiilor, care se în- 
tîlnesc, statistic, în 20 la sută 
din cazuri I) cadrele didactice, 
psihologii și medicii vor avea, 
în sfîrșit, la dispoziție cîteva pri
me miiloace de a folosi un 
limbaj comun.

Abia de aci încolo, evident, 
se deschid căile unei îndrumări 
mai subtile : psihologii, lucrind 

sînt nici măcar sim
ple prezențe fizice. 
Caricaturizate grosier, 
ele debitează replici 
de un trist caraghio- 
slîc ori — ca în ca
zul. răufăcătorilor — 
frazări nearticulate. 
Dintre actori nu pu
tem remarca decît pe 
Gheorghe Gîmă în 
rolul unui — lucru 
greu de stabilit — 
polițist sau serif (ac
țiunea filmului e lo
calizată prin numele 
personalelor undeva 
în continentele dintre 
Racile și Atlantic) și 
pe Draga Olteanu.

Interpretai canadi
eni. Tonii Kramreither 
și Chodes E’senmann 
ca și Dorin Dron, E- 
lena Sereda nu fost 
oficial „condamnați", 
si do scenariu 
rerrizori- doar 
tid,,i nnjdic.

DiiMn regie 
mulai, Pool Fritz Ne
meth din ne-toa ra- 
nadmnă si cheorahe 

din nartea stn- 
dîotdrd nostru so nare 
că. infirmă cunoscu
ta1 proverb românesc 
,.Undp-s doi pu
terea.,."

Pesemne numai cu 
proverbe nu se pot 
face coproducții.

si de 
regre-

a «!-

TUDOR 
stAnescu

pe subiecți triați de primele in
vestigații, vor veni cu metode 
specializate pentru rezolvarea 
cazurilor complexe, medicul, a 
cărui contribuție se reduce azi 
la... radioscopie pulmonară și 
reacția „Wassermann" (la care 
se adaugă rubrici completate 
în grabă de către specialiști), 
vor avea ocazia să sondeze în 
profunzime posibilitățile tineri
lor ce se vor avînta în domenii
le alese... Dar, firește, loturile 
celor cu adevărat indicați pen
tru o profesiune, vor determina, 
prin însăși succesele și satisfac
țiile lor, afluxul unor , noi lo
turi, ceea ce va tăia, în fine, cer
cul vicios de azi : deprecierea 
meseriei ducînd la opțiuni în- 
tîmplătoare, opțiunile întîmplă- 
toare ducînd la eșec, eșecul du
cînd la deprecierea meseriei...

Mă întorc acum, în sfîrșit, la 
întrebările ridicate atunci cînd 
începeam această serie de arti
cole : este munca o plăcere — 
o nevoie — sau doar o obliga
ție socială ? Cît pare ea ușoa
ră — datorită pasiunii — și cît 
pare grea — datorită efortu
lui ? Tn ce măsură orice mun
că — și nu numai cele „aureo
late" — implică creație, satis
facție, mîndria reușitei ? Cred 
că răspunsurile s-au conturat și 
n-am să le mai repet. Esențialul 
rămîne însă la toate etapele și 
sub toate aspectele, efectul bi
nefăcător al educației, precoce, 
competente și răspunzătoare. 
Fiecare eșec în formarea gus
tului pentru muncă al tinerilor 
și în reușita lor profesională 
este, în ultima instanță, un eșec 
al educației; și implicit, al edu
cării... educatorilor, problemă 
căreia i-am închinat acest ultim 
articol, dar nu numai pe acesta.

în sfîrșit, după ce am stins 
lumina și am cîntat arunrând 
artificii în stradă; în sfîrșit, 
după ce am mîncat cît șapte 
și am băut cît zece (pentru 
că așa se obișnuiește, omul 
să-și facă rău cu mîna lui) ; 
în sfîrșit, după cîteva zile 
prin ceața cărora am plutit 
ca meduzele, joi, vineri, sîm- 
bătă și duminică ; și după ce 
a trecut și luni, ziua povești
lor, înainte de miercuri, ziua 
în care vin peștii, a venit 
marți, ziua cea mai limpede în 
care ultimele fire de apă ale 
anului trecut se scurg lăsind 
curat și neted malul noului 
an. Curați și albi, la televi
ziune Albă ca zăpada și noi, 
telecronicarii, cei cinci pitici și 
două pitice, începem iar să ne 
gîndim frumos unii la alții, 
vrînd să uităm ce-a fost în 
poveste, că înainte tot mai 
este. „Gusturile variază după 
oameni, după toane" credea 
C. Petronius și-l credem și 
noi. Numai că sînt momente 
în care gusturile nu mai va
riază- Știu, este imposibil de 
demonstrat, dar și eu cred că 
Petronius avea dreptate, mai 
ales dacă ne gîndim că ocu
pat să-și arbitreze propria ele
ganță, n-a avut televizor de 
Anul Nou. Și dacă nu a avut 
televizor, nu avea cum să știe 
că în noaptea de schimb, oa
menii au aceleași toane și 
seamănă în ceea ce fac ca pi
căturile de ploaie. Spre lauda 
sa, televiziunea a înțeles a- 
ceașta și de aceea programul 
său de Revelion s-a pliat per
fect (cum ar spune Ecaterina 
Oproiu) evenimentului. Variat, 
vesel, alternînd muzica în așa 
fel încît fiecare puteam dansa 
orice între două ghiare de 
curcan : cu cîntăreți de ini
mă policromă, de la tic-tac la 
tiiic... taaac. de la ye-ye la 
bau-bau ; cu băieți înalți, mij
locii, scunzi, bruneți, blonzi, 
castanii, căprui, buni numai 
de pus pe pereți între rame 
ca să facă gospodinele curat, 
dis-de-dimineață ; eu fete 
triste, apăsate de gîturi de le
bădă sau cu fete vesele, cn- 
cuiete și săritoare ca mingile 
de ping-pong ; cu corpurile 
de balet; cu actori și actrițe 
de comedie, printre care 
Toma Caragiu s-a simțit ca 
peștele prin apă, iar Grigore 
Vasiliu Birlic (cu aceeași sta
tuetă din 1968) ca un anti
car ; cu o ..Traviată" așa cum 
nu credeam să fie niciodată și 
în care am descoperit extra
ordinarul talent de primadonă 
al lui Hudac, printre la
crimi ; cu un ..idol nr. 1“ 
Puiu Călinescu și un ,,idol 
nr. 2“ Ștefan Bănică, amîndoi 
amintindu-ne c-am rămas co
pii ; dai, mai ales, cu acel 
ghem făcut de Al- Bocăneț. 
dintr-o pară, un măr și o lă- 
mîie, în care (pentru a cîta 
oară !) am văzut trei vedete : 
Anda Călugăreanu, Florian 
Pitiș și Dan Tufaru (dar des
pre acest trio voi mai scrie) ; 
și cu atitea altele pe care bi
neînțeles că nu vi le putem 
reaminti, ele reamintindu-se 
singure dacă au fost bune. 
Au fost de toate, chiar și val
surile în care perechile au mai 
sfîșiat odată poleiala de acum 
doi ani (pentru o asemenea 
performanță Iosefini ar trebui 
silit să-și înghită doctorul). Și 
să nu uităm decorul betelit 
din belșug, cu oameni de ză
padă brașoavă, cu globuri și 
globulele, cu fulgi, cu săniuțe 
și chiar cu ceasuri (apropo de 
ceasuri, se pare că se poartă 
încă foarte mult ceasurile 
împodobite ca părul marchi
zelor, în frunzele cărora se 
jucau amorașii de-a v-ați as- 
cunselea). Ei bine părerea te
lespectatorilor este că în linii 
generale programul revelionu
lui la T.V.R. a fost mai bun 
decît cel de anul trecut- Să 
fie așa, pentru că altfel cum 
am mai putea explica efortu
rile teribile care s-au făcut 
(încă 1) cu multe luni înainte 
de decembrie-ianuarie și care- 
de multe ori, au slăbit progra
mele de dinainte și după 
anul nou. Sperăm însă, pen
tru că în fiecare început de 
an e bine să sperăm, că va fi 
cineva care, 
gospodinelor în preajma săr
bătorilor. va face un program 
de anul nou mai bun desi
gur, dar mai puțin sofisticat 
și deci mai repede.

ignorând panica

IULIAN NEACȘU



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 INFORMAȚII — SPORT MARȚI 6 IANUARIE 1970

Festivaluri
ale filmului

pentru tineret

TELEGRAME Șl copii

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Federale Camerun, AHMADOU AHID- 
JO, următoarea telegramă :

Am onoarea să vă mulțumesc pentru urările pe care ați 
binevoit să le adresați cu ocazia sărbătorii noastre naționale. 
Totodată, vă rog să primiți urările pe care poporul catne- 
runez, guvernul meu și eu însumi vi le adresăm pentru fe
ricirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea po
porului român.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe Maurer, a trimis primului 
ministru al Israelului, doamna Golda Meir, o telegramă 
de felicitare cu prilejul realegerii sale în această funcție 

în răspunsul său, premierul Israelului mulțumește căl
duros pentru felicitările ce i-au fost adresate.

Luni la amiază a plecat spre 
Moscova o delegație de activiști 
ai P.C.R., condusă de tovarășul 
Ion Dincă, membra supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., care, la 
invitația C.C. al P.C.U.S., va face 
o vizită în Uniunea Sovietică, 
pentru schimb de experiență.

Ministrul comerțului exterior, 
Cornel Burtică, a plecat luni la 
amiază în Uniunea Sovietică, 
unde va face o vizită la invitația 
ministrului comerțului exterior, 
Nikolai Patolicev.

Ministrul român este însoțit de 
consilieri și experți.

Cu acest prilej vor avea loc 
convorbiri privind dezvoltarea 
relațiilor economice dintre cele 
două țări.

în aceeași zi, ministrul co
merțului exterior, Cornel 
Burtică, a sosit la Moscova.

Pe aeroportul Șeremetievo, 
el a fost întîmpinat de Nikolai 
Patolicev, ministrul comerțu
lui exterior al U.R.S.S., și de 
alte persoane oficiale. A fost, 
de asemenea, prezent, amba
sadorul României la
Teodor Marinescu.

Moscova,

în Capi-
— pre- 
Socialist 

Danemarca, și 
re- 

ziarului S. F.

Luni seara au sosit 
tală Omann Sigurd 
ședințele Partidului 
Popular din 
Gert Petersen, deputat, 
dactor șef al 
Bladet, care, Ia invitația Insti
tutului Român Pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea, 
vor face 0 vizită în țara noas
tră.

ir<
/

MESAJE ADRESATE

ȘANTIERELOR
(Urmare din pag. I)

an al secției vagoane-cis-cest
ternă — cazanul de 60 m cubi 
— este terminată. Cei trei ti
neri : Alexandru Sincu, Va
sile Vasile, Nicolae Căpită- 
neasa, trec de acum la defini
tivarea următorului produs.

Zilnic — ne mărturisește 
tovarășul Adrian Barabaș, 
d'in a cărui echipă fac parte 
tinerii menționați — ne-am 
propus și vom realiza trei ast
fel de cazane.

în secția cazangerie sînt de 
acum în lucru rezervorul de 
propan și cel subteran pentru 
export, se continuă execuția 
uscătorului dulap și al încăl
zitorului destinat combinatu
lui de îngrășăminte azotoase 
din Slobozia, a vasului de mă
sură pentru Colorom Codlea. 
Remarcăm peste tot ordinea, 
disciplina, grija de a nu scă
pa printre degete timpul, 
semne neîndoielnice că aici la 
„Grivița Roșie", hotărîrea de 
a păși cu dreptul în noul an 
devine fapt. Contextul ne pri
lejuiește și un tur de orizont 
asupra preocupărilor actuale 
și de perspectivă ale comite
tului U.T.C. coordonator pri
vind mobilizarea celor 800 de 
tineri cîți lucrează în între
prindere la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de 
plan ale acestui an.

— încă din luna decembrie 
a anului trecut, cunoscînd 
sarcinile de producție ce re
vin uzinei în 1970 — ne in
formează tovarășul Nicolae 
Tihan, secretarul comitetului 
U.T.C. coordonator — am în
tocmit împreună cu comitetul 
de partid și conducerea 
nico-administrativă un 
comun de măsuri, a cărui 
cretizare considerăm că 
contribui în mod substanțial 
la mărirea aportului tuturor 
salariaților, a tinerilor la rea
lizarea obiectivelor pe care ni 
le-am propus.

Parcurgem planul de ac
țiuni despre care ni se vor
bește. Din cuprinsul lui re
iese limpede că se va acorda 
o atenție deosebită calificării 
și ridicării cunoștințelor pro
fesionale ale tinerilor folosin- 
du-se în acest scop schimbu
rile de experiențe pe diverse 
teme, concursurile profesio
nale privind organizarea lo- 
jculul de muncă, întreținerea 
'sculelor și utilajelor, gazetele 
/satirice etc. Nu omitem însă 
/ observația că existența pla

nului comun de acțiuni, ca un 
, îndreptar general, nu înseam

nă de fapt decît începutul. 
De aici și concluzia că, comi
tetul U.T.C. coordonator, tre
buie să-l detalieze, să stabi
lească exact modul personal 
de intervenție, formele și me
todele specifice în care masa 
de uteciști poate fi atrasă în 
mai mare măsură Ia realiza
rea sarcinilor de plan ale în
treprinderii. Lucrul ni se pare 
însă că nu a fost înțeles de 
către comitetul U.T.C. coordo
nator, care la data vizitei 
noastre în întreprindere nu 
avea întocmit un plan propriu 
de acțiuni bine delimitat. In
terlocutorul nostru, tovarășul 
Nicolae Tihan, ne împărtășeș
te intenția inițierii unui nou 
concurs profesional, a urmă
ririi riguroase a frecvenței la

teh- 
plan 
con- 

va

cursurile de ridicare a califi
cării, organizarea de dezba
teri operative ori de cite ori 
tinerii se fac vinovați de a- 
bateri de la disciplină, con
ferind un caracter de conti
nuitate raidurilor anchetă în 
schimburile II șl III. Dar cîtă 
vreme toate aceste intenții, 
lăudabile ce-i drept, își găsesc 
loc doar în cadrul unei dis
cuții, este firesc că nimeni nu 
se poate aștepta la concreti
zarea lor în rezultate poziti
ve. Prinderea acestora într-un 
plan de acțiuni, fixarea rigu
roasă a responsabilităților și 
a termenelor, constituie, fără 
doar și poate cerințe de care 
comitetul U.T.C. coordonator 
de la Uzina „Grivița Roșie" 
trebuie să țină seama.

în ultima perioadă, 
poarta întreprinderii au 
trat un număr însemnat 
tineri absolvenți ai școlii pro
fesionale. Pregătirea lor pen
tru specificul uzinei noastre 
este încă deficitară. Organi
zația U.T.C., își exprima opi
nia ing. Cornel Ștefănescu, 
poate și trebuie să contribuie 
la urgentarea integrării lor în 
haremurile producției noas
tre. Cum ? în întreprindere 
lucrează un număr destul de 
mare de tineri ingineri. Să 
polarizăm deci atenția aces
tora, încredințîndu-le sarcini 
precise spre ridicarea cunoș
tințelor profesionale ale ab
solvenților. Pot fi, de pildă, 
organizate simpozioane tehni
ce, întreceri între grupele 
U.T.C., pot fi evidențiați frun
tașii etc. Este și acesta un alt 
capitol de natură să substan- 
țializeze intervenția comitetu
lui U.T.C. în perimetrul pro
ducției. Sînt doar cîteva ob
servații. Luarea lor în consi
derare este de natură să în
trețină debutul pozitiv pe care 
l-am consemnat în prima zi a 
anului, care sperăm să devină 
o permanență pînă la sfîrși
tul lui. Astfel ca Uzina >.Gri
vița Roșie" să-și îndeplineas
că în mod exemplar sarcinile 
ce-i revin.

Ca în fiecare vacantă de iarnă, 
întreprinderile cinematografice, in 
colaborare cu organizațiile de ti
neret ji secțiile de învățămînt, 
organizează festivaluri ale filmu
lui pentru copii și tineret. In 
București pot fi vizionate în a- 
ceste zile ciclurile tematice spe
ciale „Basmul pe ecran". „Pagini 
de istorie", „Tineretul contem
poran în film", ..Ecranizări după 
opere ale clasicilor literaturii ro
mânești", care rulează la cinema
tografele ..Doina", „Gloria". 
cin", „Floreasca". „Ferentari", 
„Progresul"„• „Buzețti" și . lun
ca". In cadrul acestor manifestări 
au loc și întîlniri ale spectatorilor 
cu realizatorii și interprefil unor 
filme, precum și concursuri 
tematică cinematografică.

Si teatrele bucureștene oferă 
bogat program elevilor aflați 
vacanță. Teatrul National „1. 
Caragiale" prezintă cîteva < 
creațiile marelui dramaturg al 
cărui ntlme îl poartă — ..O scri
soare pierdută", „Năpasta", 
„D-ale carnavalului" și premiera 
„Coana Chirifa" de Tudor M-v 
șatescu, adaptare după Vasile 
Alecsatidri, iar Teatrul „Ion 
Creangă", piesele „Năzdrăvăniile 
lui Păcală". „Mușchetarii Măgă
riei Sale", „Toate pînzele sus", 
„Nota zero la purtare" etc.

cu

1 un 
în 
L. 

din

La Botoșani, în sala de marmu
ră a Teatrului „Mihail Eminescu" 
a fost deschisă expoziția „Pictori 
români între cele două războaie 
mondiale". Organizată sub egida 
Muzeului de Artă al Republicii 
Socialiste România, în colaborare 
cu muzeul din localitate, expozi
ția reunește lucrări aparținînd 
pictorilor N. Tonitza, Theodor 
Pallady, H. H. Câtargi, Ștefan 
Dumitrescu, Jean AI. Steriade, 
Gh. Petrașcu.

PENTRU 2000000 DE TINERI
VACANȚA,

CONCEDIUL
Șl DUMINICILE

PE SCURT:
— La debutul în noul an tu

ristic v-am solicita, mai întîi, o 
succintă apreciere a activității 
B.T.T., a contribuției organizații
lor U.T.C., din acest punct de 
vedere, la dezvoltarea turismului 
în anul recent încheiat.

— Cu precizarea că, fiind vor
ba de un proces, succinta mea 
apreciere se va referi la întrea
ga etapă parcursă de turismul 
de tineret. Subliniez, deci, fap
tul că a trecut un an și jumătate 
de cînd activitatea turistică pen
tru tineret a devenit o atribuție 
de răspundere a organizațiilor 
U.T.C- Principalul succes, în in
tervalul amintit, este că această 
activitate s-a consacrat ca o 
realitate, că acțiunile B.T-T. și 
ale sectoarelor specializate din ca
drul comitetelor U.T.C. au pă
truns în cercurile largi de tineri, 
au întrunit, în marea majoritate 
a cazurilor, adeziunea lor.

— Desigur, rezultatele la care 
vă referiți presupun o anumită 
preocupare pentru formarea ca
drelor chemate să activeze în a- 
cest domeniu. Ce ne puteți spu
ne în legătură cu acest lucru ?

— Mai întîi, a fost vorba de o 
definire exactă a 
Activitatea desfășurată.

Interviul nostru 
președintele Biroului de

cu IULIU FEJEȘ, 

Turism pentru Tineret

însumate au contribuit la

..obiectului", 
experien-

țele 
conturarea atributelor turismului 
de tineret, a specificului de ne- 
confundat, asupra cărora nu in
sist. fenomenul fiind cunoscut și 
subliniat adeseori și în ziarul dv. 
Cert este că la nivelul județelor, 
municipiilor, orașelor și centre
lor universitare, la nivelul în
treprinderilor mai mari chiar 
comitetele U.T.C. au învățat cum 
să acționeze în acest domeniu (la 
început inedit), și-au amplificat 
direcțiile de intervenție, pot 
de-acum iniția independent acti
vități interesante, bogate. Preci- 
zînd că am făcut această obser
vație în urma consultării planuri
lor lor de perspectivă, a ceea ce 
și-au propus să organizeze pentru 
noul an, am trecut cred, fără 
întrebare, la problemele turismu
lui de tineret pe anul 1970.

Corelat cu aspectele semnala
te mai sus evidențiez încă un 
fenomen : descentralizarea unor 
activități la nivelul B.T.T. și a- 
cordarea unei autonomii sporite 
sectoarelor de turism, crearea u- 

cadru prielnic ca inițiativele

lor.să pornească de la nivelul 
Desigur, ne vom îngriji în con
tinuare de coordonarea activită
ții lor. de îndrumare metodică, 
de sprijin în unele probleme mai 
dificile. Am reușit în acest fel 
să asigurăm premisele unei mai 
bogate și diversificate activități 
turistice care, pe de o parte ar 
fi depășit eforturile locale, pe de 
altă parte are menirea să se a- 
dreseze întregului tineret, să-i 
tereseze pe tinerii din toate ju
dețele țării. Am planificat, 
consecință, pentru acest an, 
țiuni turistice inedite, am pros
pectat noi zone, pentru care au
tocarele noastre vor primi pri
mele foi de parcurs-

— Am dori să reținem cîteva.
— Notați, vă rog. Tn cadrai 

excursiilor montane, dincolo de 
atît de ..clasicii" Bucegi și Fă
găraș, excursiile vor cunoaște tra
see din Țara Hațegului, Valea 
Jiului, Paring, Cibin, Apuseni. 
Excursiile tematice, solicitate în 
continuare pentru mînăstirile și 
casele memoriale din Moldova și 
Bucovina, vor cunoaște și alte 
itinerarii; să mai adăugăm Delta 
Dunării — cu 8 trasee diferite ; 
București — Costinesti, combina
tă cu o zi pe litoralul bulgar; 
Țara Moților — Munții Apuseni, 
cu 2 zile în R. P. Ungară (și o 
altă variantă, cu o zi la Debre
țin) ; Circuitul României — zona 
vestică — cu o zi la Belgrad. 
Vor funcționa, de asemenea, ta
bere la Predeal, Pîrîul Rece, Iz
vorul Mureșului Timișul de Sus, 
Costinești. Sulina, Stipoc. 
astfel de excursii și tabere 
fi antrenați 65 000 tineri din toa
tă țara. Numărul se adaugă la 
cele aproape DOUĂ MILIOANE, 
care reprezintă participanții la ac
țiunile turistice organizate în 
acest an de comitetele județene 
U.T.C. și centrele universitare —• 
în concedii, vacanțe și la sfîrșit 
de săptămînă.

— Bănuim, totuși, că unei a- 
semenea dezvoltări îi corespunde 
ți lărgirea bazei materiale.

— Avem și din acest punct de 
vedere cîteva noutăți cu care ne 
prezentăm la startul noului an. 
Se dezvoltă tabăra de la Costi
nești, ceea ce ne va permite să 
cazăm tn 1970 peste 2 200 tineri 
pe serie. Ei vor fi întîmpinați aici, 
totodată, de un club modern, cu 
funcțiuni multiple, un teatru de 
vară cu 1200 locuri, o bază spor
tivă și ring de dans- Au început

in-

în
ac-

W’l
F

lucrările de extindere și construc
ție la tabăra de la Izvorul Mure
șului. Se reamenajează tabăra 
Padiș din Apuseni și cea de pe 
malul viitorului lac de acumu
lare de la Porțile de Fier, Ia Ju- 
palnic. Cercurile de turism dis
pun de corturi, saltele, saci de 
dormit și alte materiale specifice.

— Dacă ar trebui să rememo
rați dezideratele asupra cărora 
se cuvine încă insistat, la care 
v-ați opri cu precădere ?

— în primul rînd asupra spe
cificului educativ al activității tu
ristice de tineret — și am vizat 
astfel conținutul acțiunilor ini
țiate, care nu la puține organiza
ții U.T.C. manifestă încă semne 
de sărăcie. Apoi, trebuie încă in
sistat asupra relației : organiza
tor de turism — beneficiar, care 
trebuie să fie sinceră, corectă, to
vărășească ; adică serviciile turisti
ce promise tinerilor, pentru care 
aceștia au plătit, să fie respectate 
întocmai. Se întîmplă uneori ca 
nemulțumirile unor tineri parti
cipant să aibă tocmai astfel de 
cauze, și nu din cele care ar ține 
de acțiunea propriu-zisă. Desigur, 
pe parcursul activității desfășu
rate, cadrele noastre s-au familia
rizat cu specificul muncii, au că
pătat experiență, s-au specializat. 
Cursurile de ghizi organizate la 
nivelul județelor, municipiilor, 
orașelor și centrelor universitare 
ne asigură un număr de cadre 
competente, dar care, din păcate, 
nu peste tot este suficient. încă 
o observație : pe lîngă acțiunile 
realizate de noi pe plan central, 
comitetele județene U.T.C., cen
trele universitare au datoria 
să organizeze pentru elevi 
și studenți excursii corespun
zătoare dezideratelor lor de 
pregătire profesională ; ex
cursii de studii și tema
tice. Pentru elevi trebuie inițiate 
acțiuni soldate cu vizite la dife
rite obiective economice; în între
prinderi, șantiere, unități agri
cole — menite să-i ajute în 0- 
rientarea lor profesională, în ale
gerea locurilor de muncă. Aș mai 
insista, în final, asupra necesi
tății ca sectoarele de turism, or
ganizațiile U.T.C. să acorde mai 
multă preocupare organizării ac
țiunilor simple, drumețiilor, care 
presupun multă mișcare, timp pe
trecut de tineri în aer liber. A- 
cestea au largă adeziune în masa 
tineretului și se realizează, de 
regulă, ușor, cu mijloace simple.

Interviu realizat de
ION ANDREIȚĂ

In
vor

tAgerpres)

Trei temerari vira jele I

Noi comenzi
pentru străinătate

Unitățile de industrie chimică 
din județul Prahova, ale câtor 
produse sînt cunoscute în peste 50 
de țări ale lumii, au primit pen
tru anul 1970 noi comenzi în 
străinătate. Astfel, tînăra] com
binat petrochimic — Ploiești — 
unitate care livrează la export 
mai bine de 60 la sută din pro
ducția sa — a realizat încă din 
primele zile ale noului an poli
etilenă de mare rezistență, dimetil 
tereftalat, fenol, acetonă și alte 
substanțe de înaltă puritate pen
tru numeroase firme din Anglia, 
Italia, R. F. a Germaniei, Austria, 
Turcia, U.R.S.S., Brazilia.

ȘTAFETA
(Urmare din pag. I)

sfîrșit, se mai folosesc siste- 
spațiale de grinzi, bazate 

Și

1MPONDERA

BILITATE
(Urmare din pag. I)

și ea, lăsînd zăpada exact în starea în care cerul o ninsese în 
ajun. Itorbote albe împînziseră piscurile pădurii, suspendînd în
tre bolta și paniint un hamac leneș și indiferent. Barocul ima
ginativ al copacilor nu era cu nimic mai prejos decît cel al oa
menilor alcătuind din trunchiuri și nea o galerie de fantasme 
lipsita de minima coerență.

Numai două amănunte ne-au smuls din lipsa de contururi în 
care pluteam și ne-au readus în spațiu! și timpul nostru de pre- 
tutindeni și din totdeauna. Pe coaja fragilă aburindă a unui 

plăpmd am zărit — „1970" — rana proaspătă a unui cuțit 
care ținuse să implice deja — cînd avusese timp ? — numele 
noului ân în orgoliosul atentat botanic.

Iar în sala de mese a cabanei Poiana Stînei am auzit glasul 
mojic al unui responsabil O.N.T., somînd pe „turiștii care nu 
aparțin de Complex" să iasă afară și să lase locul „turiștilor 
care aparțin de Complex".

Oricine ar fi putut, atunci, să invoce legea muntelui, dar 
poate că, în aceeași clipă, toată lumea și-a amintit că O.N.T.-ul 
nu avusese acea vacanță miraculoasă de trei zile și că, deci, era 
în firea lucrurilor ca obiceiurile atîtora din ghizii săi să se per
petueze cu dreptul întîilor veniți.

Ne-am băut repede ceaiurile cu rom și am ieșit în zăpada pri
mordială, care lua foc de pură ce era.

Tn 
mele 
pe calculul foarte complex 
exact al solicitărilor și al inter- 
influențelor dintre elementele 
de rezistență. Asemenea siste
me spațiale pot fi realizate și 
din țevi, fiind infinit mai ușoa
re și consumînd metal mult mai 
puțin decît sistemele de cons
trucții normale.

Cercetările întreprinse la noi 
în țară — cu toată ponderea 
redusă a construcțiilor metali
ce — țintesc economisirea me
talului prin adaptarea cit mai 
exactă a construcției 
ile specifice, prin 
precisă a consumului 
prin noi metode de 
a acestui consum, 
pre-tensionarea 
sistemelor de grinzi cu zăbrele.

Se ajunge astfel la economii 
de 15 pînă la 
sau, în unele 
mai mult.

Comportarea 
în prezent a construcțiilor ast
fel realizate e o dovadă că,
în cercetările întreprinse, ne
aflăm pe drumul cel bun.

în citvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
Plenară a C.C. al P,C.R. se a- 
răta că în construcții consumul 
de metal va trebui redus în 
1970 cu minimum 15 la sută. 
Care sînt căile cele mai efici
ente pentru realizarea acestor 
sarcini ? l-am întrebat pe ing. 
Teodor Cărare, șeful secției de 
construcții metalice de Ia 
ÎNCERC.

— Pe baza studiilor făcute de 
noi au fost create două oțeluri 
superioare pentru beton armat, 
ca și tipuri de sîrtnă trefilată 
mată ce poate fi utilizată sub 
forma unei plase sudate prin 
puncte. Desigur, realizarea e-

la condiți- 
calcularea 
necesar și 
optimizare 
cum ar fi 

sau utilizarea

30 la sută oțel 
cazuri chiar și

excelentă pînă

, MERWIAH
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BOB
• BOBERII ROMANI — PAN*  

ȚURU ȘI FOCȘENEANU, 
DOAR PE LOCUL «.
O dată cu desfășurarea ulti

melor două „manșe11 rezervate 
echipajelor de două persoane, 
s-a încheiat prima parte a cam
pionatelor europene de bob de 
la Cortina d’Ampezzo. Titlul a 
revenit echipajului italian al
cătuit din Gaspari și Armano, 
care a totalizat de-a lungul ce
lor 4 manșe timpul de 
5’23”12/100. Au urmat în cla
sament echipajele R. F. a Ger
maniei I (Floth — Bader) — 
5’23”15/100, R. F. a Germaniei 
II (Zimmerer — Utschniider) — 
5’25”07/100, Spaniei — 5’27”19/100, 
Austriei II — 5’27”29/100, Româ
niei (Panțuru — Focșeneanu) — 
5’29”08/100 etc. Al doilea echipaj 
al României format din Panai- 
tescu și Pascu a ocupat locul 11 
cu 5’35”21/100. Campionatele vor 
continua cu disputarea probei 
rezervate echipajelor de 4.

FOTBAL
• BILETELE PENTRU SE

MIFINALELE ȘI FINALA C.M. 
DE FOTBAL AU FOST EPUI
ZATE. — Toate biletele de in
trare la semifinalele și finala 
turneului campionatului mon
dial de fotbal au fost practic e- 
puizate — a anunțat într-o con
ferință de presă Ramon Alato
rre, secretarul comitetului de or
ganizare. Tot cu acest prilej s-a 
comunicat că au fost arborate 
cele 16 steaguri ale țărilor par
ticipante la ultimul act al aces
tei competiții. Steagurile flutu
ră la balcoanele hotelului în care 
la 10 ianuarie se va etectua tra
gerea ia sorți pentru alcătuirea 
celor 4 grupe. Cupa „Jules Ri- 
met" va sosi la Ciudad de Me
xico la 8 ianuarie, urmînd să 
fie predată într-un cadru festiv 
delegatului mexican. In sfîrșit, 
Ramon Alatorre a anunțat pe 
ziariști că s-a instituit un con
trol anti-cțoping. In legătură cu 
această problemă atît de impor
tantă, forurile medicale de spe
cialitate vor ține o ședință la 
9 ianuarie cu delegații celor 16 
țări participante la turneu : An
glia, campioană mondială, Bra
zilia, Salvador, Uruguay, Peru, 
R.F. a Germaniei. Italia, Belgia, 
Suedia. Cehoslovacia, România, 
Bulgaria, U.R.S.S.. Israel, Ma
roc și Mexic.

• 16 echipe reprezentind 9 
țări și-au anunțat participarea 
la tradiționalul turneu inter
național de fotbal pentru juniori 
de Ia Viareggio Turneul se va 
desfășura între 30 ianuarie și 9 
februarie. La acest turneu va 
evolua și echipa de juniori a 
României.

• O mare surpriză a fost 
înregistrată în 32-irfiiIe „Cupei 
Angliei" la fotbal. Echipa She
ffield United, care activează In 
liga a doua, a reușit să cîștige 
cu 2—1 jocul cu fruntașa clasa
mentului primei Categorii, Ever
ton.
• PELE — STUDENT!

Pele nu va părăsi fotbalul, 
după ce îsi va încheia activita
tea eompetiționalâ. Celebrul 
jucător brazilian s-a înscris Ia 
uri institut de educație fizică, 
urmînd ca după terminarea 
cursurilor să devină director 
tehnic sau antrenor.

HOCHEI

• La I.N.C.E.R.C. au fost rea
lizate panouri sandviș alcă
tuite din două fețe rezistente 
ilin azbociment și un rulez ter- 
moizolant. Un panou de 10 cm. 
grosime, avind fețele din azbo
ciment de eîte 4 mm., echiva
lează eu un zid de cărămidă 
de 1 metru. Panoul are o greu
tate de 30 de kg/m2, de 8 ori 
mai mică decît zidul de cără
midă a cărui greutate e 
de 250 kg/m2. Calitățile Iul 
termoizolante reduc consu
mul de calorii pentru încăl
zirea apartamentelor iarna cu 
40 la sută, e Utilizarea pere
ților din panouri sandviș redu
ce simțitor greutatea ce apasă 
pe scheletul portant și, impli
cit, cantitatea de metal nece
sară armăturii. Utilizarea pa
nourilor sandviș în construc
țiile industriale va duce la e- 
conomii deosebit de importan
te de metal. • La un bloc o- 
bișnuit folosirea polistirenului 
celular ca izolație termică în

panourile mari de beton redu
ce numărul efemenților de 
calorifer cu o cantitate de me
tal ce valorează 6 000 lei 
Ia fiecare tonă de polistiren 
folosită. • Folosirea unor 
„distanțieri“ din masă plastică 
pentru cofrajele de beton va 
duce la economii anuale de 
20 000 tone otel în construcții 
(distanțierul din masă plastică 
cîntărește numai 5 grame). 
Trebuie menționat însă că 
problema e în studiu din 1966 
și încă nu a început produc
ția de serie ! > La I.N.C.E.R.C. 
a fost pusă la punct tehnolo
gia pentru crearea jgheaburi
lor și burlanelor din plastic, 
au fost achiziționate din im
port utilajele și matrițele ne
cesare dar... industria chimică 
nu a ajuns să producă încă 
masa plastică necesară. S-ar 
putea realiza aici anual o e- 
conomîe de 400 tone tablă gal- 
vanizată.

conomiilor calculate de noi de
pinde de măsura în care pro- 
iectanții vor prelua rezultatele 
cercetărilor efectuate în in
stitut și de posibilitățile de li
vrare a oțelurilor superioare în 
cantitățile cerute pentru 1970. 
Noul tip de oțel PC-52 permite 
o economie la consumurile spe
cifice între 17 și 25 la sută. 
Iar PC-60 o economie între 20 
și 35 Ia sută. Utilizarea sîr- 
mei trefilate mate permite și 
ea economii de metal între 
20—35 la sută. Dacă în 1970, 
conform calculelor noastre, cir
ca 66 la sută din oțelul beton 
va fi înlocuit cu sortimente a- 
vind caracteristici superioare 
se estimează o economie de 
circa 70 000 tone metal. E ne
cesar pentru aceasta să fie re
vizuite însă o serie din pro
iectele de investiții ale anului 
acesta, să se urgenteze construc
ția secției de plase sudate uzi-

nate de la Buzău. în ce pri
vește betoanele precomprima- 
te trebuie - -
ÎNCERC 
nologia de 
pentru noi 
care vor 
tone în 1970) âvînd o rezisten
ță deosebit de înaltă (16 500— 
20 000 kgf/cm2) care vor asigura 
necesarul pentru întreaga can
titate de prefabricate din beton 
(415 000 m3).

Una din căile principale de 
reducere a consumului de metal 
în construcții o reprezintă însă 
introducerea maselor plastice. 
O trecere succintă în revistă a 
realizărilor din acest domeniu 
ne-a fost făcută de ing. DAN 
COSTESCU, șeful secției de 
specialitate din ÎNCERC.

După cum ne explică d-sa, în 
general. în construcții o tonă 
de masă plastică echivalează, în 
sectorul instalații cu 6 tone de

să vă spun că la 
a fost stabilită teh- 
utilizare completă 
tipuri de sîrme (din 
fi produse 25 000 de

metal. Utilizarea In anul trecut 
a 3000 tone de țevi, fitinguri, 
tuburi electrice a adus economii 
de 18.000 tone de metal, în 
toamna aceasta la ÎNCERC au 
fost realizate două sifoane din 
polipropilenă, unul pentru plin- 
tă și unul pentru spălătorul din 
baie a căror introducere, pe 
lîngă economia de metal nefe- 
ros. duce și la o scădere a 
consumului de beton și armă
tură în blocurile de locuințe. 
Din păcate, Ministerul Indus
triei chimice nu poate livra... 
cantitățile necesare de masă 
plastică decît în trimestrul 
IV — 1974 !

— în general, introducerea 
maselor plastice In construcții 
e întîrziată de comoditatea, și 
Uneori de lipsa de perspectivă 
cu care 
dustrieî 
doi ani 
bucăți) 
pentru 
Dar Uzina 
București, din comoditate a re
nunțat la acest sortiment și abia 
acum, după doi ani, el a fost 
reluat de' întreprinderea din
Orăștie. In 1970 vor fi produse 
10 000 de bucăți... Realizarea de 
P.V.C. clorurat, tare 
de doi ani, ar duce la Înlocuirea 
țevilor de apă caldă 
lor de la instalațiile de încăl
zire... Trebuie să adaug că in
troducerea maselor plastice în 
construcții duce la reducerea 
greutății lor și implicit Ia eco
nomii serioase de metal prin 
reproiectarea unor elemente de 
rezistență ale armăturii.

Ancheta noastră asupra posi
bilităților de reducere a consu
mului de metal va continua cu 
o trecere în revistă a rezultate
lor obținute de cercetătorii me- 
talurgi în această direcție, 
prezentînd și perspectivele stu
diilor întreprinse de ei.

• Ligă internațională de ho
chei pe gheață a confirmat, la 
sfîrșitul lucrărilor sesiunii de la 
Geneva, că echipa Canadei nu 
va mai participa la campionatul 
mondial transferat după cum se 
știe în Suedia. în decurs de 7 
zile se va cunoaște echipa din 
grupa B care va înlocui selec
ționata Canadei. Un purtător de 
cuvînt al federației suedeze a 
declarat că întrecerile campio
natului mondial se vor desfă
șura în două orașe Stockholm 
(turul) și Goteborg (returul). 
Patinoarul din Goteborg, care 
este acoperit are o capacitate de 
12 000 de locuri.

acționează unitățile iri- 
chințjce. De pildă, acum 
a început (cu 4000 de 
realizarea instalațiilor 
WC din polistiren-șoc. 

de mase plastice

• Echipa de hochei pe ghea
ță a Cehoslovaciei și-a încheiat 
turneul în Canada, jucînd la 
Ottawa cu selecționata țării. 
Victoria a revenit hocheiștilor 
canadieni cu scorul de 2—1
(0—0, 1—1, 1—0). în cadrul aces
tui turneu, echipa Cehoslova
ciei a susținut cinci meciuri, ob- 
ținînd 2 * “
jocuri și 
galitate.

victorii, pierzind două 
terminînd unul la e-

VOLEI
Sa Sofia a început un turneu 

internațional de volei la care 
participă selecționatele de ju
nioare și juniori ale Poloniei, 
României și Bulgariei. în prima

trenează
și a ce-

zi a competiției s-au înregistrat 
Următoarele rezultate : mas- 

- Polonia 3—0 j 
Bulgaria A 
România — 

Bulgaria A

Următoarele 
culin : România 
Bulgaria B - 
3—0 ; feminin
Polonia 3—0 ; 
Bulgaria B 3—0

ATLETISM
• Campionul olimpic în pro

ba de săritură în lungime Bob 
Beamon (S.U.A.), care deține re
cordul lumii cu 8.90 m, și-a fă
cut reintrarea cu prilejul unei 
reuniuni desfășurate pe teren a- 
coperit la New York El s-a cla
sat pe primul loc cu Un rezultat 
modest de 7,43 m.
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Lupte violente 
intre forțele 

ktlerale nigeriene 
și cele biafreze 
OWERRI. — Presiunea forțe

lor federale nigeriene asupra po
zițiilor trupelor biafreze s-a in
tensificat în toate sectoarele — 
anunță un comunicat difuzat la 
Owerri. Cele mai violente lupte 
între forțele federale și cele bia
freze au avut loc săptămîna tre
cută în sectoarele Umuahia și 
Okigwi. Comunicatul biafrez 
menționează, totodată- că raidu
rile întreprinse de avioanele fede
rale asupra unor localități biafre
ze au provocat numeroase victime 
în rîndul populației civile.

Postul de radio Lagos a anun
țat că forțele federale nigeriene 
au doborît un avion de tip 
„Saab“, aparținînd aviației bia
freze, care efectua o misiune de 
bombardament în regiunea de 
centru-est a Nigeriei, în apropie
re de localitatea Akwa. După cum 
arată agențiile de presă, este pen
tru prima oară cînd la Lagos se 
comunică doborîrea unui avion 
biafrez de Către artileria antiae
riană nigeriana. După cum se 
știe, aviația forțelor biafreze este 
formată în parte din aceste avioa
ne ușr... e fabricate de firma sue
deză „Saab".

★
Secretarul general al Organiza

ției Națiunilor Unite, U Thant, 
care se află în vizită în Senegal, 
a făcut un apel către liderul bia
frez, generalul Odumegwu Ojuk- 
wu, de a se conforma prevederi
lor hotărîrilor conferinței șefilor 
de state membre ale Organizației 
Unității Africane. U Thant a 
menționat, în cadrul unei confe
rințe de presă, că O.U.A. a cerut 
părților în conflict să ajungă la o 
înțelegere pe baza principiului 
integrității și suveranității statului 
nigerian.

• FOSTUL INTENDENT al 
închisorilor din Arkansas, Tom 
Burton, a acuzat pe guvernato
rul statului, Winthrop Rockefe
ller, și Departamentul închiso
rilor din Arkansas de a fi „com
plici la crimă de omor". Burton, 
care fusese însărcinat în febru
arie 1967 de către guvernatorul 
Rockefeller să studieze posibili
tatea reformării sistemului peni
tenciar al statului, a fost demis 
din funcție după 13 luni, după 
ce făcuse cunoscut opiniei publi
ce descoperirea a trei schelete 
într-un mormînt din curtea în
chisorii.

El a arătat că sistemul peni
tenciar din Arkansas este unul 
din cele mai dure din întreaga 
Americă, constituind o reîntoar
cere la sistemul de acum 100 de 
ani. In închisoarea Tukcer, de 
exemplu, majoritatea deținuților 
trăiesc în condiții inumane, fiind 
torturați cu cele mai de neîn
chipuit procedee. Cei care mor 
(majoritatea au decedat ca ur
mare a unor atacuri de cord) 
sînt îngropați în taină, iar certi
ficatele de moarte nici nu sînt 
semnate de medicul închisorii.

din viata tinerelului lumii
„ȘCOALA - UN LUX“
• Dezvăluirile unui raport parlamentar • Un milion de copii 

spanioli în afara școlii • Taxe mari și recorduri de analfabetism
Dezbaterea în cadrul Cortes-urilor (parlamentului spaniol) 

a „situației școlii", a prilejuit, în ultimele sâptămîni o pre
ocupare mai largă a presei madrilene pentru problemele 
învățămîntului spaniol față de care, în mod obișnuit, se 
păstrează o discreție cvasi-absolută în cercurile oficiale. 
A devenit, astfel, cunoscut raportul întocmit de un grup de 
membri ai Cortes-urilor, care apreciază, dintru început, că 
„învățămîntul este, încă, actualmente unul din cele mai prost 
repartizate bunuri în societatea spaniolă" și că „de fapt, 
școala mai constituie actualmente în Spania un privilegiu al 
celor puțini, un lux pentru o foarte mare parte a popu
lației".

Doar ceva mai mult de 60 la 
sută din spanioli — relevă 
date statistice publicate de 

presa madrilenă — au frecventat 
e școală în viața lor. Majoritatea 
zdrobitoare a acestora (93,7 Ia 
sută) au urmat doar 4 clase pri
mare. După Portugalia și Grecia. 
Spania deține cel mai ridicat 
procent de analfabeți de pe con
tinentul european. Din 160.000 
recruți chemați anul trecut sub 
drapel, aproape 20 000 nu frec
ventaseră nici o școală iar alli 
peste 65.000 urmaseră doar una 
sau două clase și abia știau să se 
iscălească. „Muncitori, țărani, 
mici funcționari — reprezentînd 
cel puțin două treimi din popu
lație — semnalează raportul a- 
mintit al membrilor Cortes-urilor 
— sînt practic, condamnați ca și 
în secolele trecute la imposibili
tate aproape totală de a-și ține 
copiii la școli. Numai circa 5 la 
sută din copiii proveniți din 
aceste medii reușesc să frecven
teze un liceu și numai 1 la sută 
o universitate... Cauza acestei si
tuații rezidă în costul foarte ri
dicat al școlii și lipsa fondurilor 
de stat pentru învățămîntul de 
loate gradele... Alocațiile pen- 
thi școală sînt de 10—14 ori mai

Cercetarea împrejurărilor 

in care a fost masacrată 

populația din Song My
SAIGON. — Generalul William 

Feers și-a încheiat luni ancheta 
efectuată în zona Song My, reve
nind la Saigon. Au fost chestio
nate aproximativ 30 de persoane, 
dintre care 12 s-au aflat în lo
calitatea My Lai în perioada în 
care a avut loc masacrul. Comisia 
de anchetă a luat, de asemenea, 
depoziții unor polițiști saigonezi 
care au însoțit trupele americane 
în ziua masacrului. La plecarea 
din localitatea Chu Lai, unde au 
fost cantonați, membrii comisiei 
au refuzat să facă precizări pri
vind rezultatele investigației.

După cum s-a anunțat, ancheta 
a fost organizată cu scopul de a 
se descoperi dacă oficialitățile mi
litare americane din Vietnamul 
de sud au încercat să mușamali- 
zeze afacerea. Se știe că primele 
știri privind masacrul au fost di
fuzate la peste un an de la co
miterea sa. Membrii comisiei ur
mează să revină în Statele Unite 
spre sfîrșitul acestei săptămîni.

SAIGON. — Senatul sud- 
vietnamez, întrunit luni în se
siune plenară, a ascultat ra
portul prezentat de comisia 
de anchetă constituită de a- 
cest organism pentru cerceta
rea împrejurărilor în care a 
fost masacrată populația satu
lui Song My. Comisia a fost 
condusă de senatorul Tran 
Van Don, președinte al Comi
tetului pentru apărare al Sena
tului. Concluziile acestui volu
minos raport se bazează, după 
cum afirmă autorii lui, pe do
cumentele și mărturiile strînse 
în timpul cercetărilor la lo
cul masacrului și a audierii 
martorilor oculari. El recu
noaște că „masacrul a avut 
loc" și acuză administrația 
saigoneză, și în primul rînd pe 
șeful acesteia, generalul Thieu, 
de faptul că a ascuns opiniei 
publice cele întîmplate în

■ ■■■■■■■■■■

mici în comparație cu alocațiile 
medii destinate acestui scop în 
majoritatea țărilor europene".

Rezultatul ? Taxe mari în șco
lile de toate gradele, lipsă de lo
caluri școlare și de profesori. Pu
blicația catolică CUADERNAS 
PARA EL DIALOGO cita rezul
tatele unei anchete din care 
reieșea că taxele și celelalte chel
tuieli pentru întreținerea unui 
copil în liceu se ridică, lunar, Ia 
aproximativ jumătate din salariul 
mediu al unui muncitor iar în 
universitate, la aproape 80 la su
tă ! Faptul că trei sferturi din 
membrii corpului didactic din în
vățămîntul elementar și liceal 
exercită profesiuni adiacente pen
tru a-și suplimenta cîștigurile ex
trem de mici, faptul că salariile 
universitarilor sînt, de asemenea, 
foarte mici și plătite cu luni de 
zile întîrziere, explică de ce rîn- 
durile corpului didactic nu numai 
că nu cresc dar se micșorează 
mereu. în ce privește localurile 
școlare, aprecieri oficiale relevă 
că numărul claselor din învăță
mîntul elementar și liceal ar tre
bui dublat pentru a se putea 
asigura locuri tuturor copiilor de 
vîrstă școlară. Urmarea : un mi
lion de copii între 6 și 14 ani au 
rămas în afara școlii în actualul 

martie 1968 la Song My. „Pre
ședintele este pe deplin răs
punzător de masacrul de la 
Song My în fața poporului și 
a istoriei" — conchide rapor
tul Comisiei de anchetă.

• Locuitorii din Lidice, satul 
din Cehoslovacia care a fost 
complet distrus și ai cărui lo
cuitori au fost masacrați de 
hitleriști în timpul celui de-al 
doilea război mondial, au adre
sat un mesaj populației satului 
sud-vietnamez Song My, al 
cărui nume a devenit recent cu
noscut în lumea întreagă în 
urma demascării asasinatelor 
comise aici de membrii unor 
unități ale trupelor americane. 
Autorii scrisorii protestează în 
mod hotărît și energic contra 
războiului nedrept dus împo
triva poporului vietnamez și cer 
pedepsirea severă a celor vino- 
vați de masacrarea populației 
vietnameze.

Componența 
Consiliului 

de Stat congolez
BRAZZAVILLE — La Braz

zaville a fost anunțată compo
nența Consiliului de Stat congo
lez, organul executiv și adminis
trativ suprem al țării instaurat 
în conformitate cu noua consti
tuție adoptată la 30 decembrie. 
Principalele funcții au fost atri
buite astfel : președinte al Con
siliului, Marien N’Gouabi; vice
președinte, însărcinat cu proble
mele planului și administrării te
ritoriului — Alfred Raoul, minis
tru al informațiilor — Pierre 
Nzeo ; ministru al agriculturii și 
echipamentului — Ange Dia- 
wara ; ministru al afacerilor ex
terne — Auxence Ikonga.

■ ■■■■■■■■■

an școlar. Și, în vreme ce re
țeaua școlilor publice e negli
jată, proliferează „școlile par
ticulare" cu taxe exorbitante, 
unde accesul copiilor spaniolilor 
cu venituri modeste e totalmente 
blocat. De pe acum, un sfert 
din școlile elementare și trei 
sferturi din școlile superioare 
sînt controlate de instituții par
ticulare. Astfel stînd lucrurile, 
aprecierea grupului de membri 
ai Cortes-urilor că actualmente 
în Spania învățămîntul este 
„un privilegiu și un lux" apare 
judicioasă. Cît despre deficien
țele în domeniul conținutului în
vățămîntului, ministrul instruc
țiunii Jose Luis Villar Palasi re
marca într-o „Carte albă" pu
blicată în februarie trecut că 
„structura și volumul de cunoș
tințe pe care-1 oferă azi școala 
spaniolă sînt rămase în mod pe
riculos mult în urma școlii eu
ropene".

Proiectul de reformă depus 
de grupul amintit de membri ai 
Cortes-urilor prevede, în esen
ță, două puncte : trecerea la în
vățămîntul elementar gratuit (de 
șapte ani) și perceperea unor 
impozite speciale de la marile 
societăți industriale și de la cei 
cu averi mari din care să se a- 
copere alocații mărite pentru 
școlile publice. „Ar fi un prim 
pas foarte important" ,a remarcat 
într-un interviu acordat ziarului 
catolic YA, rectorul universității 
madrilene Jose Rotella Llusiă. 
Atît el cît și alte personalități 
competente din viața școlară 
spaniolă nu manifestă, însă, prea 
mari speranțe de a vedea înfăp
tuit curînd acest „prim pas".

E.R.

R. D. GERMANA. — 
Construcții noi la Halle

ORIENTUL APROPIAT

JAPONIA. — Aspect de pe șantierul expoziției internaționale 
„Osaka-70".

*
ITALIA: In căutarea

Luni s-au întrunit la Roma 
secretarii politici al celor patru 
partide ale fostei coaliții guver
namentale de centru-stînga. Re
uniunea a fost convocată ca ur
mare a cererii premierului Ma
riano Rumor de a fi reluată co
laborarea între democrat-creș- 
tini și foștii lor parteneri gu
vernamentali (socialiști, socia
liști unitari și republicani) încă 
înaintea alegerilor administrati
ve și regionale din primăvară. 
Datorită dificultăților politice 
din ultimele luni, a valului de 
greve și acțiuni revendicative, 
primul ministru a considerat ne
cesară înlocuirea cabinetului său 
de tranzit, cu un guvern „orga
nic" de centru-stînga cît mai cu
rînd cu putință.

Direcțiunea Partidului Demo- 
crat-Creștin a dat mandat secre
tarului Arnaldo Forlani să-i 
consulte pe secretarii celorlalte 
trei partide asupra posibilității 
relansării coaliției. Luni seara, 
Forlani a declarat că întîlnirea 
a fost utilă și că s-a hotărît ca 
în curînd cei patru lideri să aibă 
o nouă reuniune.

dat la sosirea sa la Amman, Ro
bert Watson a declarat că vă 
discuta cu personalitățile iorda- 
niene o serie de probleme privind 
situația din Orientul Apropiat.

• REGELE HUSSEIN 
AL IORDANIEI IN VIZI
TA PARTICULARA IN 
MAREA BRITANIE.

LONDRA — Regele Hussein 
al Iordaniei, care se află de mai 
multe zile într-o vizită particula
ră în Anglia, a avut în cursul zi
lei de luni o întrevedere cu Evan 
Luard, subsecretar de stat la Fo
reign Office. Cu această ocazie, 
au fost discutate probleme le
gate de evoluția conflictului din 
Orientul Apropiat.

CAIRO. — Președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, a primit-o 
luni pe Margaret McKay, mem
bră a Parlamentului britanic, care 
întreprinde o vizită la Cairo. în 
cursul întrevederii au fost discu
tate probleme privind evoluția si
tuației în Orientul Apropiat.

S O LI r* * -t

Horace King, președintele Ca
merei Comunelor din Marea Bri- 
tanie, a sosit într-o vizită oficială 
la Cairo, la invitația Adunării 
Naționale a R.A.U. în timpul vi
zitei sale la Cairo, Horace King 
va avea întrevederi cu Mahmud 
Riad, ministrul afacerilor externe, 
și cu alte oficialități, în cursul 
cărora va fi examinată evoluția 
crizei din Orientul Apropiat, pre
cum și stadiul eforturilor depuse 
pe plan internațional în vederea 
soluționării situației din această 
regiune a lumii.

s O DELEGAȚIE PAR
LAMENTARĂ BRITANI
CĂ IN IORDANIA.

AMMAN. — O delegație par
lamentară britanică, condusă de 
Robert Watson, a sosit la 
Amman, a anunțat postul de ra
dio iordanian. Delegația urmea
ză să rămînă în Iordania timp de 
o săptămîna, perioadă în care va 
vizita taberele de refugiați pales
tinieni și zona liniei de încetare a 
focului iordaniano—israeliană.

în cadrul unui interviu acor-

• IN VALEA FLUVIULUI 
Zambezi au avut loc noi cioc
niri între detașamentele partiza
nilor rhodesieni și forțele mi
litare ale guvernului rasist. Un 
comunicat difuzat la Salisbury 
informează că partizanii au des
chis focul asupra unei ambarca
țiuni militare care naviga în 
apele fluviului Zambezi. Nu au 
fost dezvăluite amănunte referi
toare la pierderile suferite de 
forțele guvernamentale. Se știe, 
de altfel, că autoritățile de la 
Salisbury păstrează tăcere asu
pra unor astfel de incidente pe 
care nu le semnalează decît în 
cazul cînd sînt deosebit de im
portante.

MENDOZA ...SUB APA

• PESTE 100 DE PERSOANE 
și-au pierdut viața ca urmare a 
dezastrului care s-a abătut asu
pra orașului Mendoza și a îm
prejurimilor sale, acoperite de 
apă în urma ruperii unui dig. 
Numărul dispăruților și al răni- 
ților este încă necunoscut, iar

pagubele materiale sînt consi
derabile. Drama a început du
minică, cînd ploile torențiale 
s-au abătut asupra regiunii, iar 
volumul apelor care coborau din 
zona muntoasă a Anzilor Cor- 
dilieri a fost atît de mare îneît 
digul „Fiars" din apropiere de 
Mendoza n-a putut rezista pre
siunii și a cedat. Arbori și auto
mobile, case și poduri au fost 
luate de ape. Se apreciază că 
peste 500 de vehicule au fost dis
truse pe principalele străzi ale 
orașului Mendoza, unde circula
ția era deosebit de intensă. La 
acest dezastru s-a adăugat și în
tunericul total, datorat întreru
perii curentului electric.

Forțele armate au fost mobi
lizate pentru a da ajutor imediat 
sinistraților. Luni, nivelul ape
lor în orașul Mendoza era de un 
metru.

• LA NEW YORK s-a anun
țat că în cursul anului trecut un 
număr de 55 de fete americane, 
în vîrstă de sub 16 ani, au de
cedat din cauza consumului de

Ora
Americii

însemnări

de călătorie

Latine
de DARIE

NOVACEANU

Traversarea Anzilor
Tot ceea ce știam, de depar

te, despre America Latină s-a 
prăbușit brusc, într-o dimineață 
de noiembrie, cînd printre pal
mierii înalți, ca niște girafe 
despletite, mașina a descris cî- 
teva curbe pe panglica neagră, 
îndreptîndu-se spre Havana.

Am avut, atunci, senzația ne
așteptată că descind pe o altă 
planetă, în care aerul, fără re
zonanța cunoscută, îmi apăsa 
altfel umerii, modifieînau-mi 
distanțele orizontului, obligîn- 
du-mă să privesc altfel, să pă
șesc într-alt chip. E, poate, sen
zația încercată de oricare euro
pean care, după o noapte pe
trecută între cer și Atlantic, a- 
juhge în fîșia Tropicelor și, ne
cunoscător, își adună gesturile 
cu greutate și uitare.

Un an mai tîrziu, la Caracas, 
aerul unei alte dimineți mi-a 
lovit fața cu brutalitate, învă- 
luindu-mă ca o reptilă umedă 
și fierbinte. Vecinătatea ocea
nului, cu rîuri fără nume aler- 
gînd pe suprafața lichidului 
calm, făcea ca orizonturile, 
multjnai îndepărtate decît cele 

, să ardă într -un 
imposibil de surprins

din Europa, 
roșu cald, i 
prin mijloacele chimiei moder
ne. Căci tot roșu, de un roșu 
cotropit de singurătatea oxizi- 
lor era și pămîntul din jur, în 
timp ce albastrul cerului din 
care coborîserăm se lăsa în 
jos, pompînd peste arbori aburi 
încinși.

Am zburat mai apoi spre Bo
gota, spre Quito, Guayaquil, 
Lima sau Santiago, am fost la 
Buenos Aires, în La Paz, Cuzco, 
Arequipa sau Puno.

Spectacolul traversării Anzi
lor, atît de lunari în tăcerea 
lor netulburată nici măcar de 
aripa păsărilor, nu se poate 
suprapune pe închipuirea ni
mănui, imaginile filmate fiind 
mult prea reale, în timp ce pei
sajul concret aparține direct 
fantasticului.

Am călătorit două mii de ki
lometri la sud de Santiago de 
Chile, spre Țara de Foc, peste 
o geografie mereu în mișcare, 
întîrziind pe insule (Chiloâ) sau 
în porturi care trăiesc contra 
seismografelor, capabile ori- 
cînd să oscileze mai mult, sub 
impulsul îngrozitor al adîncu- 
lui. Printr-o fotografie, pe care 
o purta mereu la el, Jaime 
Laso, scriitor chilian, un extra
ordinar stăpîn a| verbului spa
niol, mi-a arătat într-o clipă de 
răgaz ce înseamnă asta : apa 
oceanului — imens edificiu 
transparent — se vărsa ca un 
pahar peste oameni și arbori; 
disperată, o femeie, în parcul 
din centrul orașului Concep- 
cidn, se legăna în aer, îmbrăfi- 
șînd copacul proiectat, cu ră
dăcini cu tot, în aerul rupt de 
moarte neprevăzută...

Am rămas în mijlocul pom
pei, cîteva nopți, cu amintirea 
legendarilor gauchos, dispă
ruți sau aproape în dispariție, 
rememorîna pagini din realele 
închipuiri ale fantasticului ar
gentinian Jorge Luis Borges; 
m-am aventurat spre jungla A- 
mazoanelor, în lumea indieni
lor, am plutit pe lacul Titicaca, 
împreună cu tot satul Torani- 
pata, sat al indienilor uros, dați 
ca dispăruți de către agențiile 
de presă din Europa, dar vii, 
totuși, în stare de gesturi pe 
care lumea civilizată le dove-

stupefiante. Ultima victimă a 
„otrăvii albe" a fost Shirley 
McKinen de 15 ani care a murit 
în ajunul Anului Nou la New 
York, după ce a luat o doză prea 
mare de heroină.

SE VA INSTITUI 
CONTROLUL DE STAT ASU
PRA INDUSTRIEI EXTRACTIVE 

ÎN SIERRA LEONE

• GUVERNUL din Sierra Le- 
one va prelua, începînd de la 
sfirșitul lunii martie, controlul 
asupra a 51 la sută din pachetul 
de acțiuni ale companiilor stră
ine care acționează în țară, a 
declarat premierul Siaka Ste
vens.

Minereul de fier, diamantele, 
minereul de titaniu, bauxitele și 
alte minereuri utile formează a- 
proximativ 90 Ia sută din expor
turile statului Sierra Leone. Pînă 
în prezent, extracția și comer
cializarea lor erau concentrate 
în mîinile unor companii străi

dește greu. Milenara lor exis
tență, poate, este acuzația cea 
mai gravă la adresa amintitei 
civilizații și, în același timp, su
prema dovadă a rezistenței țe
sutului și spiritului uman.

Nu pretind, cu toate acestea, 
că azi sînt un cunoscător per
fect al Americii Latine. Am reu
șit, totuși, ca în urma celor 
două călătorii să renunț la u-
nele date confuze ale cunoaș
terii de departe, înlocuindu-le 
cu adevăruri. Am reușit, de a- 
semenea, să nu văd, 
cazuri, ceea ce alții 
mai înaintea mea, să 
ceea ce nu uitasem, 
ora de azi a Americii

Am încercat, ia capătul uftim

în unele 
văzuseră 
nu învăț 
Să aflu 
Latine.

Foto.- FELIX NAKAMURA

al călătoriei, un portret, măcar 
schițat, al continentului și n-am 
reușit. Sigur, pentru mine am 
unul. Și nu mă-ndoiesc că și ci
titorii „Scînteii tineretului" și-l 
au pe-al lor. Diferența care 
trebuie să existe între unul și al
tul ar consta în aceea că în 
timp ce aceștia și l-au format 
ajutați de datele oferite de pa
ginile ziarelor și cărților, dațe 
pe care le-au îmbogățit prin 
fantezie și abstractizare, eu 
l-am obținut pe al meu fără u- 
nele din aceste date, străduin- 
du-mă să îndepărtez mereu 
imaginația, să înlocuiesc depăr
tarea cu „la fața locului".

De departe, de exemplu, 
mi-era greu să realizez deose
birea dintre țărmurile supra
populate în mai tot continen
tul și marile înălțimi singurati
ce, ca de exil; mi-era greu să 
înțeleg deosebirea dintre pam
pa, cu nesfîrșita ei fertilitate 
verde și deșertul cu moartea 
sa împietrită și fără de sfîr-

ne. Instituirea controlului de stat 
asupra extragerii și desfacerii 
produselor industriei extractive 
va lichida această stare de lu
cruri și va permite autorităților 
de la Freetown să canalizeze be
neficiile realizate în direcția 
dezvoltării economice a țării. 

J început ancheta privind 
accidentul senatorului 

Edward Kennedy
Tribunalul din Edgartown (Statul Massachusetts) a început ieri 

ancheta privind clarificarea împrejurărilor în care a avut loc, la 
18 iulie, accidentul de automobil al senatorului Edward Kennedy 
în urma căruia tînăra Mary Jo Kopechne și-a pierdut viața. Ali- 
cheta va fi condțisă de judecătorul James Boyle, președintele curții 
districtuale a comitatului Dukes, unde senatorul E. Kennedy a 
fost condamnat la două luni închisoare cu suspendarea pedepsei 
pentru că a părăsit locul accidentului și pentru că nu s-a pre
zentat imediat la poliția locală.

Se așteaptă ca senatorul Edward Kennedy să fie audiat primul 
de către tribunal. Apariția sa în fața tribunalului însă ar putea 
să fie întîrziată din cauza unor probleme de procedură. Au fost 
convocați pentru a depune mărturie cinci tinere și cinci bărbați 
care și-au petrecut ultimele ore înainte de accident în compania 
lui Mary Jo. Vor fi audiate în total aproximativ 25 de persoane.

Ancheta va fi secretă, publicului și presei nu li se vor permite 
accesul în sala tribunalului. Ea va dura 4—5 zile.

șit; mi-era greu să înțeleg via
ța pădurilor domestice, cu tre- 
murul înalt al eucalipților, față 
de existența, atît de puțin cer
cetată, a junglei cu prăbușiri
le ei verzi și înăbușitoare.

Mi-era greu să înțeleg, de 
exemplu, de ce, în clipa cînd 
cosmonauții americani atingeau 
suprafața Lunii, făcîndu-ne con
temporani cu una dintre cele 
mai mari cuceriri ale științei, 
părăsind Tegucigalpa, hondure- 
nii sărbătoreau, cu tot fastul 
tradițional și folcloric, inaugu
rarea primului far electric pe 
țărmurile lor... Mi-era greu să 
înțeleg de ce în capitala Gua- 
temalei, în Paseo Central n-au 
mai rămas decît statuile lui

Beethoven, Shakespeare sau 
Pasteur, alături de soclurile da 
pe care multe statui au fost ne
voite să coboare după ce se a- 
cuzaseră reciproc de conserva
torism sau liberalism. Mi-era 
greu să înțeleg de ce, în timp 
ce America Latină primește tot 
felul de ajutoare economice și 
financiare, din partea a tot fe
lul de binefăcători, tocmai ea, 
cea care deține resurse de bo
găție inepuizabile, sărăcește 
din ce în ce mai mult, dar are 
curajul să strige: — „Ei, nu, 
vă rugăm, nu ne mai ajutați !..."

Acum înțeleg multe din a- 
ceste lucruri și tocmai acesta 
este motivul pentru care, în vii
toarele însemnări din „Scînteia 
tineretului" voi încerca să pun 
de acord cele două păreri, cele 
două portrete de care vorbeam 
mai sus. Nu vor fi, desigur, niș
te însemnări extraordinare, dar 
nu vor ' avea — sper — nici 
aerul acela subțire, tras printre 
două știri telegrafiate.

• AGENȚIA TASS anunță că 
orașului ucrainian Lugansk i 
s-a conferit numele de Voroșilov- 
grad, în memoria eminentului 
conducător de oști, activist de 
partid și de stat, K. E. Voroși- 
lov, decedat la 3 decembrie 
1969.
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