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DRAPELUL
HĂRNICIEI

Ne aflam exact cu un an 
urmă aici, la Șantierul Naval din 
Oltenița. Ne revine în minte acea 
atmosferă de la începutul anului 
’69, anume îngrijorarea ce trecea 
fluidă de la un om la altul. Soar
ta planului de producție era 
atunci serios periclitată de mari 
și, la prima vedere, greu de re
cuperat deficiențe în ceea ce, 
obișnuit, denumim aprovizionarea 
tehnico-materială. In șantier nu 
sosise tabla navală. In zile
le care au urmat și cînd din 
vagoane trebuia descărcată ta
bla pentru corpul navelor, între
gul colectiv al șantierului a în
țeles că aceasta însemna o lungă 
perioadă de eforturi. Eforturi 
spre a învinge scepticismul și 
îndoiala unora, eforturi pentru a 
recupera întîrzierea care pericli
ta îndeplinirea planului anual. 
Un cuvînt de ordine batea atunci 
în poarta fiecărui constructor de 
nave: mîine venim în șantier ? 
Cum să nu, sosea, de dincolo, 
răspunsul. Deși, mîine era dumi
nică.

— In acest fel, îmi spune Ion 
Stoichici, secretarul Comitetului 
U.T.C. din șantier cu care discut, 
timpului i-au fost furate ore și 
minute prețioase. Care a fost lo
cul tinerilor P Ei s-au aflat în 
rîndurile celor care s-au dăruit cu 
adevărat șantierului în clipele lui 
cele mai grele. N-aș putea să 
amintesc un nume măcar de tî- 
năr care să fi dat înapoi, să nu-și 
fi înțeles, în acea perioadă grea 
în viața șantierului, rostul. De 
cel puțin două evenimente, ca să 
le zic așa, vreau să amintesc. In 
cîteva rînduri șantierul rămînea 
în urmă cu vopsitul navelor. Ei, 
aflați, că săptămîni de-a rîndul 
organizația U.T.C. a mobilizat 
tinerii care, în orele lor libere, 
au readus în ritm, îi. flux și 
această operație. Apoi, nu ui
tați că nesosirea la timp a 
unor materiale a produs per
turbări în diferite comparti
mente de lucru din șantier. Cînd 
soseau, se ridica problema descăr
cării lor într-un timp record. Ti
nerii au participat de fiecare dată

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

Prof. univ. ȘERBAN CIOCULESCU, 
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România DESPRE:

îndeplinihdu-și ireproșabil această 
obligație, de asemenea, suplimen
tară.

Secretarul comitetului U.T.C. 
pe șantier amintește în treacăt 
despre revărsarea Dunării, în 
primăvară. A fost o dezlănțuire a 
naturii în care, zile și nopți, s-au 
zbătut apele în voie peste o bună 
parte a șantierului, dar construc
torii de nave au ieșit învingători : 
au salvat utilaje, au scos materia
le, instalații în afara oricărui pe
ricol.

Poate că în alte ocazii, în alți

atît de 
făcut-o

ani, nu ne-am fi oprit 
mult
'însă 
tului 
găsit 
cu i 

bune. In ciuda tuturor greutăți
lor, prevederile planului s-au în
deplinit. S-au livrat 9 motonave 
de 5 000 tone și un pasager 
..Muntenia" de 300 locuri.

la trecut. Am
acum și datorită fap- 
că sfîrșitul lui ’69 i-a 
pe constructorii de nave 

rezultate mai mult decît

I. BODEA

(Continuare în pag. a IlI-a)

Umanismul 
literaturii

— Permiteți-ne, tov. profesor, 
să revenim la dv. cu rugămintea 
de a ne împărtăși cîteva dintre 
opiniile dv. privind literatura 
română actuală. Am dori să ne 
spuneți care credeți că este 
sensul cel mai precis al noțiu
nii de umanism atunci cînd ea 
devine o calitate în literatură ?

— în accepția socialistă a cu- 
vintului, umanistă este acea lite
ratură și artă în general care 
pune în centrul ei omul, cu va
rietatea problemelor lui, în ac
tualitate. Este cu totul altceva 
decît umanismul renascentist, 
care se întemeia pe cultura 
greco-latină și care avea ca 
scop final un anumit gen de 
autonomie a individului pină 
atunci subordonat bisericii și 
preceptelor teologale. Astăzi, 
libertatea individuală este un 
postulat general și umanismul 
nostru are în vedere dezvolta
rea multilaterală a omului in 
cadrul societății. O literatură 
umanistă implică, desigur, ca 
o condiție prealabilă, un stil al 
perfectei comunicări, fără de 
care nu se poate realiza acest 
atribut necesar și nu poate exis
ta nici literatura ca atare.

— în urmă cu cîteva luni — 
cînd, de asemenea, ați avut bu
năvoința de a ne oferi cîteva din 
convingerile dv. literare — 
v-am întrebat dacă se poate da 
o definiție literaturii de azi, prin 
stabilirea coordonatelor ei esen
țiale. Atunci ați răspuns că li
teratura noastră poate fi expli
cată, că i se pot stabili carac
tere specifice, dar că de o de
finiție sigură a ei încă nu poate 
fi vorba. Revenim azi cu aceeași 
întrebare. De asemenea, v-am 
cere să ne spuneți dacă uma
nismul literar al tinerilor ar
tiști este același cu al celor din 
generații mai vechi, firește, la 
nivelul contemporaneității.

— Scriitorii tineri se caracteri
zează la noi. ca și pretu
tindeni, nrin căutarea de sine, 
uneori febrilă, dramatică și 
chiar confuză. Numai după lim
pezire. intr-un moment al ma
turității creatoare, cînd scriito
rul si-a descoperit adevărata lui 
structură și e stăpîn pe toate 
mii’oncele de expresie, atunci 
de-abia își poate pune nroblema 
omului în general, a destinului 
omenirii și nu doar al său pro
priu. Aș spune chiar că există 
un moment în evoluția fiecă
rui scriitor autentic — acel mo
ment de maturitate — cînd el, 
indiferent de început și de ava
tarurile Iui succesive, se clasi- 
cizează, ajunge adică Ia o armo
nie interioară căreia îi cores
punde și o formă adecvată de 
comunicativitate.

Poeții noștri tineri sînt în

mare parte prețioși sau baroci. 
Insă limpezirea trebuie să se 
producă, la poeții autentici, și 
atunci centrul de gravitație al 
liricii lor nu mai este omul in
dividual, „eul“, ci omul în ge
neral, acela care face obiectul 
umanismului in accepția lui ac
tuală.

— Dar, o definiție aproxima
tivă a poeziei este aceea care 
consideră că ea este prin ex
celență individuală, pînă 
gocentrism.

— Firește. Vorba lui 
baud : „eu sînt ceilalți", 
asta numai cînd mesajul 
vidual al scriitorului este au
tentic, de o maximă sinceritate

la e-
Rim- 
Dar 

indi-

Interviu realizat de 
COSTIN BRATU

(Continuare în pag. a IV-a)

In aceste zile la sate, pe tot cuprinsul țării se desfășoară învă
țămîntul agrozootehnic. In fotografie un aspect de lucru

Foto: ION CVCU.

0 IDEE 
GENEROASA 
ÎNECATĂ ÎN 
FORMALISM
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• De ce ocolește învâtămîntul agrozootehnic 
sectoarele principale de producție ?

• Organizațiile U.T.C. ar trebui sâ fie un factor 
activ dar acest obiectiv n-a fost încă trecut 
în agenda preocupărilor curente

Au trecut aproape două luni 
de la deschiderea noului an de 
învățămînt agrozootehnic și o 
anchetă întreprinsă în județele 
Vîlcea și Argeș ne-a dezvăluit 
că în munca celor cu responsa
bilități concrete în acest proces 
continuă să se manifeste încă 
aspecte ce amenință ca în unele 
locuri eficiența cursurilor să fie 
diminuată.

La Vîlcea, după ce am trecut

SUCCESE LA U

Imagine de la noua uzină 
de fibre sintetice din Iași-

TINERETUL și CULTURA

CITATE
„Nimic nu te pune mai mult în încurcătură decît faptul de 

a sta de vorbă cu cineva care are mai multe cunoștințe decît 
tine", scria A. Huxley. Și cîți dintre noi nu au resimțit adevă
rul acestor spuse, mai ales în anii copilăriei ? De atunci poate 
s-a trezit în noi dorința de a cerceta cărțile, afiînd acele lu
cruri necesare înfrîngerii complexului de inferioritate. De atunci 
ochii noștri limpezi și mintea ascuțită au văzut și au înțeles 
întîmplări vechi sau noi pe care altfel decît citind nu aveau 
cum să le înțeleagă. Acestea smt întimplările cunoscute nu nu
mai adolescenților, dar și maturilor, cărora simpla înșiruire a 
anilor nu se adaugă cu nimic culturii lor. Ceea ce însă mi se 
pare important atunci cînd vrem să fim (și nu să părem) culți 
este modul în care puteam să reușim acest lucru. Sau cum 
scria A. de Saint Exupery : „își formează o părere nenorocită 
asupra culturii cel ce-și închipuie că ea se clădește pe me
moria formulelor. Un elev prost al cursului de specialitate știe 
mai mult despre natură și despre legi decît știau Descartes sau 
Pascal. Dar este el oare capabil de aceleași demersuri spiritu
ale ?“ Cred unii deci că simpla memorizare a unor idei, dacă 
nu chiar numai a unor cuvinte „imposibile" este suficientă 
pentru a fi declarați culți ; cred alții că a reține dintr-o carte 
numele personajelor înseamnă a fi citit acea carte (acesta în 
cel mai fericit caz, cînd insul nu se mulțumește doar cu co
perta !). Am întîlnit cu toții persoane, care vrînd numai să epa
teze, își povestesc cu lux de amănunte, să zicem, istoria Franței 
între 1830—1848, uitînd să precizeze, dacă mai e nevoie, că a- 
ceasta este prima și ultima carte citită în acest sens. Sau mai 
sînt culți de sezon, cei care beneficiază de lectura în exclusivi
tate a calendarului și știu mereu în ce zi a anului sîntem, la ce 
oră apare soarele, unde s-a născut cutare savant ilustru, săr
bătorit în pagina calendarului. Mai sînt și aceia, elevii ji pro
fesorii îi designează cu numele de „tocilari", care învață lecția 
de azi uitînd mereu lecția de ieri. Sigur, fiecare categorie de

de IULIAN NEACȘU \
(Continuare în pag. a IV-a)

EFIGIILE
Șl LAURII

STUDENȚIEI
CĂLDURA SIMBOLURILOR 

ABSTRACTE

• ÎNTREPRINDERILE INDU
STRIEI METALURGICE au luat 
startul cu succes în noul an de 
producție, an care face legătura 
cu viitorul cincinal. In primele 
patru zile au fost realizate peste 
prevederile planului aproape 
1 400 tone de oțel, 920 tone de 
fontă, peste 2 000 tone laminate 
finite. De remarcat că în aceste 
zile ale noului an, ca urmare a 
pregătirilor temeinice făcute în 
1989, toate uzinele industriei 
metalurgice și-au depășit sarci
nile de plan la oțel.

(Agerpres)
★

• TOPITORII ȘI 
DIN BAIA MARE 
din primele zile ale

CHIMIȘTII 
au obținut, 
anului, im-

portante succese. Comparativ, 
ritmul producției din primele 
zile ale lui 1970 e cu mult su
perior perioadei corespunzătoa
re a anului precedent. La com
binatul chimico-metalurgic, de 
exemplu, au fost elaborate sis
tematic cite două șarje în 24 de 
ore. De asemenea, creșteri sub
stanțiale s-au înregistrat și la 
turnarea anozilor. Drept urma
re, instalațiile combinatului au 
produs cu aproape 30 la sută 
mai mult cupru convertizor, cu 
23 Ia sută mai mult plumb 
moale. Cu importante succese se 
prezintă și chimiștii de la Firi- 
za-Baia Mare.

V. MOINE AGU

întotdeauna mi-am imaginat 
că un matematician își trece 
privirile arse de flăcările unui 
foc abstract, al cifrelor, prin 
lentilele unor ochelari distanți, 
care-1 separă de obișnuitul coti
dian. Tînărul, care avea să-mi 
fie prezentat, semăna întrutotul 
portretului închipuit. Subțire și 
înalt, tăcut, cu ochelari reci, 
Constantin Vraciu, student în 
anul IV al Facultății de mate
matică, secția algebră, vorbește 
cu fraze rupte, suspectînd pu
terea de comunicare a cuvinte
lor, rostindu-le numai pe cele 
necesare, impuse de factori re- 
dondanți. Aproape fără de voie 
tînărul meu interlocutor cir
cumspect impune respect și 
oarecare dozare a entuziasmu
lui. Nimic mai firesc în veci
nătatea omului obișnuit doar 
cu tîlcurile superioare și ab
stracte ale simbolurilor mate
matice. Oricum, discuția noas
tră pornește de la un fapt cert ! 
Constantin Vraciu a primit la 
cea de a X-a Conferință na
țională a cercurilor științifice 
studențești unul din premiile 
speciale ale U.A.S.R. pentru lu
crarea „Criterii <je adjuncție 
functorii". O precizare impor
tantă : concepută încă din anul 
II, lucrarea a fost îndelung ela
borată împreună cu colegul său 
mai mare, George Georgescu, 
astăzi asistent la catedră.

Premiul nu l-a surprins j fu-

sese într-un fel pregătit de 
mult: Constantin Vraciu are 
cîteva lucrări publicate în re
viste de specialitate străine. Do
vadă că succesul nu este un 
simptom care se naște subit ori
cum și oricui. Dealtfel, tînărul 
specialist nu uită să numească, 
printre altele, numele profeso
rului Alexandru Certan din 
Rîmnicu Sărat, unde a absolvit 
liceul teoretic, și al actualilor 
săi profesori universitari : prof. 
Galgură, șef de catedră și Ni- 
colae Popescu (care i-a fost și 
consultant științific al lucrării 
premiate). S-ar fi părut astfel 
că portretul spiritual al studen
tului C. Vraciu fusese conturat 
după ce mi s-au „telegrafiat", 
în puține cuvinte, datele de 
mai sus. Dar aș fi vrut să cu
nosc mai în profunzime omul 
care, subtil, se ascundea în spa
tele unor cuvinte nerostite, di- 
napoia ochelarilor săi înghețați 
de viziunea formulelor. Pretex
tul fu repede găsit : i-am zărit 
verigheta pe deget. Căsătorit 
în acest an, soția îi este co
legă, studentă la fel de îndră
gostită de cifre (de altfel amîn- 
doi posedă o bursă de merit 
republicană).

— Nu-i adevărat că științele 
exacte sînt o simfonie rece. Ma
tematica 
se poate 
transa și

de cîte două ori pe la fiecare 
din membrii conducerii Direcției 
agricole județene, înregistrînd 
invariabilul „nu vă putem spune 
nimic despre învățămîntul agro- 
zootehnic", în final, pentru re
lații, sîntem îndrumați la casa 
agronomului. La Argeș, inver- 
sînd punctul de plecare al in
vestigației, casa agronomului ne 
îndrumă, către Direcția agricolă. 
Nu înainte, însă, ca tovarășul 
Mihai Niculescu, directorul ca
sei agronomului din acest județ 
să ne sublinieze că actualul an 
de învățămînt are toate condi
țiile să se desfășoare mai bine 
decît în anii trecuți.. Practic însă, 
nici domnia sa, după cum nici 
conducerea direcției agricole și 
nici cea a stațiunii experimentale 
Ștefănești — toate aceste trei 
organe fiind membre ale comi
siei județene de propagandă 
agricolă — nu ne-au putut spu
ne cum 
condiții.
cea am 
puțin
3 023 — în Argeș nici atît- Se 
știa numai că înainte de deschi
derea cursurilor s-a ținut un 
instructaj cu lectorii din unități 
dar, care sînt acești lectori, cîți 
sînt, în cîte și în ce anume 
cercuri sînt cuprinși cursanții nu 
se cunoaște. „Toate astea le vom 
ști mai tirziu" — ni s-a spus. 
Cînd ? Peste două luni, cînd 
lecțiile teoretice vor fi încheiate ?

De la organele județene am 
continuat ancheta în unități. Din 
sondajul efectuat, rezultă că din 
experiența anilor trecuți s-au tras 
prea puține învățăminte. în ma
joritatea unităților agricole 
cursurile de trei ani și de re
împrospătarea cunoștințelor fiind 
încheiate din primăvara trecută, 
în iama aceasta urma să se 
inițieze cursuri cu o durată de 
un an, îndeosebi în sectoarele 
deficitare în care aplicarea în 
practică a cunoștințelor dobîndi- 
te pe această cale de cei ce le 
deservesc să contribuie la renta
bilizarea lor. Cum au procedat 
unitățile ? Să luăm mai întîi

sînt folosite aceste 
Și dacă în Vîl- 
reușit să aflăm cel 

numărul cursanților —■

N. COȘOVEANU
G. SASU

(Continuare în pag. a IlI-a)

e un domeniu în care 
crea imens. Inspirația, 
toată gama emoțională

GH. ISTRATE

(Continuare în pag. a IV-a)

MODERNITATE - eludarea
întrebărilor esențiale ale omului?

Tinerețea,. care nu e numai o 
.'îrstă biologică ci mai degrabă 
o stare de spirit, se continuă tot
deauna prin căutări, prin între
bări esențiale : „singurul lucru 
care mă interesează este dacă 
viața mea merită să fie trăită, și 
cum anume", mărturisea Camus, 
chiar la maturitate. Și de fapt, 
nu numai el : idealul umanită
ții superioare a fost preocupa
rea supremă a însăși esenței de 
spiritualitate, începînd cu pai
deia Greciei antice și continu- 
înd pînă în zilele noastre. Un 
observator contemporan releva 
eă astăzi vîrsta tînără e repre-

rentată de îmbinarea unui sta
diu biologic cu un anumit sta
tut social, statut care devine tot 
mai mult timp de pregătire. Ti
neretul, beneficiind de condițiile 
oferite de socialism, folosește a- 
cest timp, deci, pentru acumula
re și chiar pentru creație, deoa
rece urmărește să realizeze tot 
ce poate cît mai timpuriu. Ceea 
ce, desigur, nu e deloc rău. 
Rău începe să fie cînd preocu
parea aceasta are pentru unii ca 
unic scop pretenții beneficiare 
cît mai, rapide și majoritare, rău 
e cînd din această pricină aten
ția.de la propria lor încărcătură

umană, deci de la viața inte
rioară, e deviată, cînd partici
parea la orice alte domenii ale 
vieții exterioare e redusă. Dar 
iată că unii încearcă să supli
nească totul prin afirmarea lu
cidității, a lucidității crude și 
deci, apanajul — zice-se al omu
lui modern, rațional. Să fie, în- 
tr-adevăr această zisă luciditate 
marca rațiunii moderne, să fie 
vorba de un nou cartezianism 
care dizolvă astăzi obligatoriu 
tot ce ține de sensibilitate ? în
trebarea adresată inițial — in
tenționat — unui umanist, a pri
mit replica profesorului Edgar

Papu : „Intîi de toațe, se gre 
șește fundamental prin lipsa d< 
distincție dintre raționalitate ș’ 
luciditate. Rațiunea privește 
generalul — originea lucrurilor 
a materiei, pe cînd luciditatea

— exprimă o ordine a indivi
dualului. în ce constă deci ne
înțelegerea celor care își asu
mă luciditatea ca unic princi
piu al conduitei ? Eu cred că 
în aplicarea operațiilor lucidi-

VIORICA TĂNĂSESCU

(Continuare în pag. a V-a)

In planul subiectivității 
noastre mi se pare, ca una 
din cele mai însemnate des
coperiri, aceea a locurilor 
comune. Școala, ale cărei cla
se, mai multe sau mai puține, 
le-am urmat cu toții, ne-a în
vățat de la zi la zi mereu 
altceva, cîteodată, Ia un exa
men bunăoară, ne-a pretins

\ descoperi
locuri comune

și o succintă recapitulare a 
celor însușite. Școala, din pă
cate, nu ne poate învăța decît 
ceea ce a descoperit lumea 
în curgerea istoriei ei. Din 
necesități bine întemeiate, se 
începe cu o descoperire epo
cală intr-adevăr, dar nu pri
ma — alfabetul. învățăm a- 
poi și numerele, și abia după 
aceea se trece la predarea 
cronologică a descoperirilor 
omenești. Abia după aceea, 
de pildă, învățăm și ce e roa
ta, cu toate că roata a pre-

de GH. SUCIU

(Continuare în pag. a V-a)
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1970 EDITORIAL
Tov. ION UDRESCU,

prim*$e<retar al Comitetului municipal Rm. Vilcea, despre „ATENEUL ACTUALITATEA ÎN MODĂ t

Noi serii si colecții in
în ultima vreme prezența „Ateneului tineretului" în viața cul

turală a orașului Rm. Vilcea se face din ce în ce mai evidentă, 
fot mai mulți tineri își îndreaptă pașii spre Palatul culturii, 
acolo unde să află, de obicei, sediul activităților „Ateneului".

TUNICA-PANTALON

EDITURA „ALBATROS'1
La începutul unui nou an și într-o nouă structură Editura 

„Albatros" și-a înscris în programul de apariții al sectoarelor 
de beletristică, colecții și literatură de informare pentru tjneret 
o serie de lucrări interesante divers conturate. Tov. MIRCEA 
SĂNTIMBKEANU, directorul editurii, ne-a înfățișat principalele 
direcții în care își va axa activitatea întreg colectivul în acest 
an și în perspectivă.

— Aș vrea să subliniez în pri
mul rînd inițierea a trei premii 
„Albatros" pentru poeții debu- 
tanți. în acest sens sîntem ho- 
tărîți să nu mai publicăm orice 
volum de versuri. Vom păstra 
colecția „Cele mai frumoase po
ezii" destinată fondului de aur 
al poeziei românești și univer
sale punînd un accent deosebit 
pe selectarea principalelor va
lori. Ne străduim să obținem 
tiraje mai mari pentru volumele 
de versuri și publicarea în limbi 
străine a creațiilor poetice re
prezentative într-o traducere 
cît mai fidelă originalului.

— Ce noutăți ne semnalați în 
domeniul prozei ?

— Alături de vechile colecții 
Lyceum, Oamenii de seamă, Mi
cromonografii, Aventura, Cute
zătorii și de volumele de pro
ză independente ne-am propus 
inițierea unor noi serii și colec
ții. Dintre acestea aș aminti : co
lecțiile „De la 5 la 9“ ce va cu
prinde 5 pînă la 9 proze umo
ristice, explorări celebre, poves- 

> tiri științifico-fantastice, enigme 
. istorice, polițiste etc.; „Clasici 

ai secolului XX" — texte alese 
pînă la 200 de pagini cu scurte 
prefețe și indice bibliografice 
din autori ca J. P. Sartre, Ca
mus, Malraux, Proust, Maurois, 
Cehov, Hemingway, Faulkner, 
Blaga, Ion Barbu, Voiculescu 
ț. a.

Punem foarte mare accent pe 
literatura de informare. Ne-am 
gîndit să scoatem o colecție de 
orientare cu mai multe serii 
intitulată „Dirigenția adolescen
ței" axată pe teme de cunoaș
tere, de alegere a idealului în 
cărți foarte mici scrise de apre- 
ciați oameni de litere ca Mihai 
Stoian, Paul Everac ș.a. Seria 
„A fi sau a nu fi" va căuta să 
prezinte tinerilor cititori resur
sele de interesant din fiecare 
profesie.

Amatorilor de călătorii le re
comand seria „Dacia Felix" 
care le oferă înconjurul Româ
niei în 80 de întrebări și răs
punsuri și să urmărească Volu
mele care vor apare în colecția 
„Terra la ea acasă". Seria „Al 
treilea opt" oferă tinerilor ine
dite sugestii de petrecere utilă 
și plăcută a timpului liber.

Elevilor aflați în pragul ab
solvirii clasei a XlI-a le este 
destinată seria „Bacalaureat" — 
un instrument sintetic de cul
tură generală pe Obiecte.

Colecția „Știința în acțiune" 
va prezenta printre altele ma
rile aventuri ale inimii, bătălia 
atomului, romanul apei, bio
grafia fizicii, cucerirea cosmo
sului, chirurgia globului.

Editura va pune la îndemîna 
tinerilor săi cititori o serie de 
dicționare de larg interes cum 
sînt dicționarul modern de ver
be eterne: a munci, a iubi, a ți 
șe cuveni, a crea, a prețui; dg 
sinonime și antonime, de anti
cipații, de prejudecăți, de psi
hologie, al iubirilor celebre, 
muzicii ușoare precum și un mic 
vocabular estetic si un manual 
de poetică.

— Care vor fi cele mai inte
resante apariții ale anului ?

— Anul acesta vor intra în 
librării 215 titluri în circa 5 mi
lioane de exemplare. Dintre cele 
mai atractive aș cita volumele 
de versuri ale lui Minulescu, 
Bogza, Sorescu, Tomozei, Elyott, 
Valery, romanele „Bariera" de 
Th. Mazilu — ediție revizuită, 
„Partea din care bate gîndul" 
de C. Georgescu, „Ah. acești 
adolescenți !“ de I. Rațiu care 
încheie trilogia adolescenței, 
„Sabia justițiară" de A. J. Cro
nin, „în numele fiului" de H. 
Bazin, „Orfana" de J. Wexter, 
„Hanibal ante portas" de S. Nas- 
tasievici.

Din colecția Lyceum aș aminti 
volumele „Școala ardeleană", 
„Amintiri de la Junimea", ..Is
toria criticii literare românești" 
de E. Simion, „Dicționar critic 
al literaturii române contempo
rane" de M. Popa.

Colecția „Oameni de seamă" 
va publica printre altele lucrări 
despre Beethoven, Pericle, Mi
chelangelo, Ștefan cel Mare.

In seria „Sinteze" reține a- 
tenția studiul ,,Cultura Renaș
terii și stilurile ei" de Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga.

Micromonografiile „Ion Crean
gă" de VI. Streinu, „Matei Ca- 
ragiale" de T. Vîrgolici, „Dela- 
vrancea" de Al. Săndulescu, 
„Ibrăileanu" de M. Drăgan vor 
contribui la îmbogățirea baga
jului de cunoștințe al tinerilor 
pasionați de literatură.

Amatorilor de aventuri le re
comandăm un roman despre hai
duci de Remus Luca, „Nuvele" 
de G. Simenon, „Ury detectiv 
de tară" de V. Lipatov, „Cărțile 
poștale ale morților" de A. Pău- 
nescu ș.a.

Editura va continua să publi
ce în limbile maghiară și ger
mană colecțiile „Biblioteca șco
larului", „Cele mai frumoase 
poezii" și „Micromonografii".

— Deschis la sfîrșitul lunii iu
lie „Ateneul tineretului" din o- 
rașul nostru și-a propus —- cum 
era și firesc — să unească diver
se categorii de tineri, să satis
facă dorința lor de cunoaștere în 
diverse domenii de activitate. 
Pentru a realiza acest deziderat 
ne-am adresat, în ce privește sta
bilirea tematicii, tinerilor din 
cît mai multe organizații U.T.C, 
sondînd preferințele lor. Astfel, 
„Ateneul tineretului" și-a stabi
lit o anume tematică, avînd în 
vedere, în primul rînd, caracte
rul instructiv-educativ al acti
vităților, cit și pe cel de diver
tisment și ținînd sCama, toteda
tă, și de posibilitățile de reali
zare a temelor alese in cadrul 
disponibilităților orașului nostru.

— Vreți să ilustrați cele spuse 
cu cîteva exemple ?

— De pildă, un simpozion a- 
vînd ca temă „Amintiri din ile
galitate" vizind pregătirea și 
desfășurarea insurecției naționa
le yde la 23 August, a fost orga
nizat cu concursul unor partici-

panți la acest eveniment și a 
fost urmat de o seară de poezie 
patriotică. „25 Octombrie, ziua 
forțelor armate" a constituit te
ma unui alt simpozion comple
tat de un ciclu de filme docu
mentare. In afara acestui gen 
tematic, au fost abordate proble
me care preocupă marea majori-

U„Subtllaza-Z
în secția de bioslnteză a In

stitutului de cercetări chimi- 
co-farmaceutice din București 
a fost obținut un preparat 
polienzimatic denumit „Sub- 
tilaza-Z" care, adăugat In 
hrana animalelor, îmbunătă
țește asimilarea hidraților 
de carbon și a proteinelor pre
zente în furajele concentrate. 
„Subtilaza-Z“ are la bază o 
materie primă indigenă, iefti
nă și ușor de procurat (șro- 
turi de floarea soarelui con
stituite din reziduurile de la 
fabricile de ulei, tărîțe de 
grîu și mălai).

Colectivul de cercetători 
(Roza Bîrlădeanu, Maria Ma
rinescu, dr. Ion Nițelea) ex- 
perimentînd preparatul în
tr-o stație pilot la Institutul 
de cercetări zootehnice au 
constatat că prin adăugarea 
de „subtlliză-Z" la hrana zil-

RADU L. ALEXANDRU

GELU MUREȘAN

Are 26 de ani și este originar 
din Timișoara. A absolvit Ar
tele Plastice din cadrul Institu
tului Pedagogic și paralel cu 
studiile, fiind atras și pasionat 
de cinematograf, a activat în 
cadrul . cin CClu burilor Casei de 
cultură- a studenților și C.F.R.- 
Timișdara. .Aici, împreună cu 
Sandu, prșgpș, realizează șapte 
filme de scurt metraj pe 16 mm : 
..Căderea", „Postumă", „Sacri
ficiu", „Obsesia", „Orașul meu", 
„Orașul nostru" și ..Gloria" — 
unele laureate la diferite festi
valuri de cineamatori. La pri
mul Festival național al cine- 
amatorilor, filmul „Obsesia" a 
fost distins cu Premiul pentru 
cel mai bun film experimental. 
In viața tinărului cineast a in
tervenit atunci un eveniment, 
poate norocos. A fost invitat să 
lucreze 
film".

— Ce 
opinia
să-și ocupe locul cuvenit 
viața artistică a amatorilor ?

— Multe. Să continue festi
valul început anul trecut, dar 
nu ca anul trecut, cînd premiile

la studioul „Anima-

nu le-au obținut regizorul, crea- 
tbrul, „casa producătoare" 
(Cineclub, Casă de cultură etc.) 
O dotare mai substanțială cu 
cele trebuincioase realizării fil- 
ffielbr. Să se participe la festi
valuri internaționale. Și mai am 
o propunere : să se instituie în 
cadrul festivalului național, 
trei mari premii, iar laureații 
să-și refacă filmele cu mijloace 
profesioniste pentru a putea fi 
difuzate in rețea.

— Difuzare, ce nu se face 
deloc...

, — Adevărat și trist, în același 
timp. Anual se produc cîteva 
zeci de filmă, unele putînd sta 
alături de cele profesioniste, 
dar nimeni', nu le cunoaște ; 
pdate colaboratorii, prietenii și 
eventual participanții la festi
val. Televiziunea, ce are utilaj 
pe 16 mm, ar putea să acorde, 
măcar 10—15
cineamatorilor. 
colabora.

— Ce lucrați
— Am

„Gardul" după un, 
propriei. Paralel, lucrez și 
„Carră", un film în care 
biema se pline metaforic 
semnul încredințării sentimen
telor unor manechine, unei lu
mi închise. Am predat Studiou
lui „Alex. Sahia" 
de film experimental, 
toarta"", 
tînărul 
Văeni.

— Ce 
an 1

— Ca

trebuie 
dv. ca

făcut, după 
cinecluburile 

in

A APĂRUT: 
CULISELE FAPTULUI 

DIVERS" 
ȘTEFAN ZIDARIȚA

cetățean ultraserios, 
cu pretenție de observator 
social, și-a permis să deschi
dă — imaginar, desigur ! — 
o secțiune în societate și 
să-și vîre nasul prin crăpătu
ră, pentru a face constatări 
senzaționale.

Nu le-a făcut.
Așa a apărut pe lume „Fap

tul divers".
Era la puțină vreme după 

ce... Gutenberg inventase ti
parul.

O precizare : orice asemăna
re cu „eroii" relatărilor care 
urmează este absolut întlm- 
plătoare.

Ce rost ar avea să ripostați?"

„IN
de

„Un

nică, în proporție de numai 
1,5—2,5 la sută, se obține o 
creștere in greutate a anima
lelor plnă la 2» la sută. De 
asemenea, experiențele 
tuate de către 
central al furajelor au stabi
lit că preparatul enzimatic dat 
în hrana purceilor sugari a- 
sigură acestora o dezvoltare 
rapidă, scurtîndu-se perioada 
de înțărcare, de la 35 la 21 
de zile. în plus, porcinele că
rora li s-a administrat in 
hrană biostimulatorul enzima
tic sînt mult mai rezistente la 
epidemii, ating într-un timp 
scurt greutatea de livrare, eli- 
berînd mai rapid spațiul cres
cătoriilor, reducînd astfel pre. 
țul de cost. Loturile de por
cine cărora le-a fost adminis
trată ,,subtilaza-Z“ economi
sesc 10 kg. la flecare 100 kg. 
porumb, cantitate pe care a- 
nlmalul în condiții obișnuite 
o elimină neasimilată.

, _ efec- 
Laboratorul

Din nou animație în gara 
orașului de la poalele Gio- 
plei. Trenurile speciale au 
adus cîteva sute de elevi de 
la liceele și școlile sportive 
din București, care-și vor pe
trece aici ultimele zile ale 
vacanței de iarnă. Pe elevii 
de la liceul „Matei Basarab" 
i-am găsit la vila „Geta" 
stabilind cu profesorul lor, 
Dan Polizu, modul în care 
își vor petrece timpul la 
Predeal. Programul a fost a- 
ranjat repede ; dimineața, 
unii vor învăța să schieze, 
vor patina sau se vor da cu 
săniuțele, iar după-amiaza 
odihnă sau lectură ; seara — 
firește — se va dansa. în 
imediata apropiere, la vila 
„Veverița", s-au instalat ele
vii de la Liceul industrial de 
chimie. Toți au echipamen
tul necesar practicării schiu
lui nemaitrebuind să alerge, 
asemenea colegilor de la li
ceul „Neculce", la centrele 
de închiriat. Aceștia din ur
mă, pentru că n-au găsit 
prea multe perechi de schi
uri au hotărît să facă cît 
mai multe excursii în îm
prejurimi : la Susai, Gîrbova, 
Diham și Pîrîul Rece. Profe
sorul de educație fizică, Mir
cea Negulescu, ne-a destăinuit

poate 
., dimi- 

seara.
In moda lumii, de mai bine 

de un an. se revarsă o cascadă 
de modele pe tema compleului 
tunică-pantalon. Ideea aparține 
creatorului francez Yves Saint- 
Laurent. Lansată sub semnul 
confortului, ea s-a bucurat de 
un succes imens cucerind în
tr-un timp scurt cochetele lumii. 
Marea industrie a confecțiilor a 
preluat-o cu entuziasm dar și cu 
o rezervă ele siguranță : pe 
lîngă pantalon se oferă și o fus
tă evazată sau mai bine în cute...

In 1970, în magazinele noas
tre vom avea masive cantități 
de tunici și pantaloni într-o

Ansamblul acesta se 
purta la orice oră din zi, 
neața, după-amiaza și

Dimineața — dintr-un mate
rial mai plin, catifea cu reiuri, 
seara dintr-un material mai 
subțire, mai fluid, cu tente me- 
talizante. Ziua — în culori pas
telate și dulci, în tonuri de 
bej și maron, începînd de la 
tonuri reci sau neutre pînă la 
cele calde, foarte calde cu lu
minozități generoase și dense, 
iar seara mai ales negru, căci 
oricît ar părea de ciudat negrul 
este indicat mai ales pentru o 
vîrstă tînără. Vă recomandăm

tr-o temă : „Monumentele istori
ce din municipiul și județul Vil
cea și semnificația lor". La ..In
terviul săptămînii" specialiști 
din domeniul chimiei au adus in 
discuție „Trecutul, prezentul și 
viitorul industriei chimice la 
Rm. Vîlcea", chestiune foarte in
teresantă și deosebit de dispu
tată. Ca să nu mai vorbim de 
numeroase manifestări literare 
artistice etc. organizate cu con
cursul cenaclului literar „Anton 
Pann“, actorii teatrului popular 
și profesori din oraș, cei mai 
fideli colaboratori ai „Ateneului 
tineretului".

— Vorbeați și de manifestările 
distractive...

— Da, am să mă explic. De 
pildă, constituirea unei formații 
de muzică ușoară în cadrul Com
binatului chimic ’ne-a sugerat 
spectacolul „Tinerețe în combi
nat". Altădată au fost prezenta
te melodii dedicate fruntașilor 
în producție și la învățătură, 
preferate de aceștia. Apoi jocu
rile distractive, serile de dans 
etc. .

— Pentru activitatea viitoare 
a „Ateneului" ?

— Sperăm ca în anul acesta 
„Ateneul tineretului" să prezin
te activități săptămînal și nu 
bilunar cum au fost pînă acum 
distribuite. Experiența dobîndi- 
tă ne va ajuta, credem, să îmbu
nătățim întreaga activitate. Vom 
fi astfel mult mai „în ton" cu 
solicitările tinerilor.

CORESPO

V. RĂVESCU

A. S.

* * «* * »

tate a tinerilor. La masa rotun
dă și-au spus opinia „Băieții 
despre fete și fetele des
pre băieți". Oameni compe
tent au susținut tema legată de 
„Psihologia și morala dragostei". 
Uh dialog despre fotbal („Ce es
te și cum se joacă fotbalul mo
dern") a avut ca parteneri pe 
dr. Virgil Ecotiomu, consilier al 
F.R.F., pe antrenorul Titus Ozon 
și pe Traian Popa, directorul 
centrului de copii Vilcea. Istoria 
orașului și-a găsit ilustrare în-

...lifturi numără Blocul nr. 63 din strada Dristor a Capi- 
falei. Poate vi se par prea multe. Eu cred că sînt întocmai 
atitea cite trebuie și că arhitecții nu le-au proiectat de
geaba, cită vreme e vorba de o clădire cu 956 de aparta
mente. înmulțiți 950 cu 3 (număr mediu pentru componenții 
unei familii) și veți avea frumoasa cifră de 2 850 de suflete 
Cam cit populația unei comune de mărime mijlocie, adunată 
sub același acoperiș și dispusă, „de la fașă aibă pîn-la barbă 
albă", pe orizontalele unui întreg cot de stradă și pe verti
calele a J0 etaje. 2S50 de suflete! De suflete... chinuite.

Căci, ce să mai lungesc vorba : aflați că nici unul — dar 
absolut nici unul — din cele opt lifturi nu funcționează.

Ce-ar urma să adăugăm ? Poate invocarea uniția sau mai 
multora din factorii răspunzători ? Dar asta le-ar da, intr-un

mare diversitate de modele, în. 
truclt comerțul a comandat un 
sortiment bogat.

Tunica-pantalon se potrivește 
oricărei siluete suple și lungi, 
iar pantalonul, definit pînă 
acum mai ales ca o clasică pie
să masculină, datorită grației 
cu care subliniază o siluetă 
ca și confortului pe care îl o-

' feră se pare că va intra defi
nitiv în garderoba feminină.

& * * ' :
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să asortați sub tunică o bluză 
transparentă, fluidă, vaporoasă.

Atenție însă, dacă nu sînteți 
tocmai înaltă și nu aveți propor
ții, tocmai ideale, nu forțați 
moda. Veți fi în ton cu ea 
purtînd tuhica cu o fustă 
aceeași culoare.

PREDEAL
ultimele zile

de vacantă ■ ■a

cîteva din „secretele" planu
lui său de predare practică 
a schiului : mai întîi, ușoare 
exerciții de acomodare, alu
necări pe schiuri, înfrînări 
și ocoliri, iar la urmă ocoliri 
paralele către deal și către 
vale stînga-dreapta.

Știind că la Predeal se 
află cîteva sute de elevi, din 
care 322 veniți prin Inspec
toratul școlar al municipiu
lui București, ne miră faptul 
că nu există un comanda
ment unic al taberei, așa 
cum am întîlnit în prima 
parte a vacanței la Timiș și 
la Pîrîul Rece. „Dacă ar fi 
un comandament am putea 
organiza cîteva acțiuni îm
preună, îmi mărturisea pro
fesorul Nicolae Surtea, de 
la liceul „Neculce". Așa, fie
care grup își face indepen
dent programul dar cînd do
rește să organizeze o ac
țiune de anvergură, nu știe 
cum să procedeze. Seara, 
toți elevii doresc să danseze, 
dar nimeni 
nu a căutat 
fie la casa 
la clubul de:
ferind să transforme în rin
guri de dans unele camere și 
holuri din vile, deteriorînd 
mobilierul și parchetul".

în pofida acestor mici ne
plăceri, prezența elevilor a- 
flați în vacanță se face sim
țită în întreaga stațiune, 
conferindu-i, prin larmă și 
voioșie, c autentică notă ti- 
neroa= -ă.

Simbolul

vă doriți pentru acest CRISTESCU: Nume

D. 1NSU V. RAREȘ
ION PASAT

CRINTEA: 
și sergen-

BUNTA: 
strîns 
EUGEN 
otoman

dintre profesori 
o sală de dans 
de cultură, fie 
pe Cioplea, pre-

minute lunar, 
S-ar putea chiar

un scenariu 
„Ciocăni- 

scris în colaborare cu 
regizor Constantin

ne scoată-n față, în chip de 
administratrix! FaCtrir cate. 
la-ndemijiâ ~ țhțp$ cum ne 
electrician sau Un mecanic

filmul „Gardul" să 
iasă bine și să fie selecționat 
pentru Festivalul internațional 
de animație de la Mamaia din 
acest an.

din sumar:

[anemii (orele 9,30; 12;

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

. acum ?
început filmările la 
.după un scenariu 

la 
pro- 
sub

fel, apă la moară tocmai acestor factori. Căci dacă-am numi, 
să zicem, întreprinderea cu nume sinonim liftului, ar găsi 
ea pînă lă urmă o portiță prin care să ne trimită spre Co
mitetul de bloc. Iar dacă l-am indica pe acesta, nu se poate 
ca respectivul luminat for să nu —■ -l.u. j-
brezaie ispășitoare, cine știe ce 
la rîndul său, poate avea oricind 
învață o veche experiență — un
numai bun pentru rolul acarului Păun. Iar acesta, la rîndu-i, < 
ar da, după tipic, vina pe... locatari, că „sînt nedisciplinați", 
ș.a.m.d. — pînă la alcătuirea unui cerc vicios al responsabi
lităților, cerc tot atit de util dezmorțirii lifturilor cit este 
o gaură de covrig pentru un înfometat. De-âceea : punct.
Adică : semna'ăm numai faptul că intr-un bloc cu 950 de 
apartamente opt lifturi funcționează, pardon de expresie, 
ca ochiul mortului și așteptăm să se aleagă responsabilită
țile pentru ca apoi...

MM.
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A APĂRUT:
PRIMUL NUMĂR DIN 1970

AL REVISTEI 
„MAGAZIN ISTORIC

DR. ING. DEMETRU URMA: 
Veacul românesc al drumului 
de fier.

PETRU 
pumnului

Colonel 
Generaiul 
tul român

IULIAN 
de cod „TAIFUN".

CONSTANTIN C. GIURES- 
CU : Meșterii apelor.

MARIN BUCSAN: Culpabilii 
au fost dovediți. Contrapro- 
ccsul unui incendiu.

VENIAMIN C3OBANU: Mun-

teni, și moldoveni la asediul 
Vienei.

I. M. ȘTEFAN : Grînarele 
istoriei.

MIRCEA NICOLESCU: Do
sarele judiciare ale istoriei. 
Crima ducelui de Praslin.
I PANAIT MUȘOIU — un pio
nier ai răspîndirii ideilor mar
xiste in România.

NICOLAE STERIADE ; Tra
gedia Pompeiului — într-o 
nouă variantă: Erupția vulca. 
nuiui Peleâ.

EUGEN B. MARIAN : 
neția, orașul-republică.

DACIA 1100S
Recent a început montajul unei foarte scurte serii dintr-un 

model special al autoturismului „Dacia-1100". Este vorh; 
de 100 de exemplare dintre care 47 au fost repartizate unor 
piloți automobiliști, recomandați de Comisia Națională Sportivă 

a Automobil Clubului Român, 3 au fost reținute de uzina din 
Pitești pentru echipa sa, iar restul de 50 de mașini vor fi utili
zate de Miliție. Noul model, pe care indi ativul S îl caracteri
zează pe scurt, fiind vorba de un automobil destinat sportului, 
competițiilor, are o serie de caracteristici ce îl deosebesc de 
„Dacia-1100". După cum se vede și în fotografie, el are patru 
faruri, cele două suplimentare fiind proiectoare. Arborele cu 
came este modificat, chiulasa este rabotată suplimentar, com
presia e mărită, colectorul de admisie este separat de cel de 
evacuare, carburatorul e dublu corp ,,Dacia-1100-S“ e dotată' 
cu pneuri Dunlop S.P. Tabloul de bord are în plus un turometru. 
Motorul acestui model poate urca pînă la circa 6 500 de turc și 
asigură o viteză maximă de 145 km/h. Demarajele sînt mult mai 
rapide ca ale modelului de bază, accelerația mai puternică — 
calități care vor contribui in acest an la sporirea atractivității 
competițiilor automobilistice interne in care-se va alinia acum 
la start un lot de 50 de mașini rapide și omogene ca perfor
manțe. Precizăm că toți cei 47 de piloți care și-au cumpărat 
„Dacia 1100-S" au obligația să se prezinte cu mașinile lor la com
petițiile din calendarul intern.

în fotografie : doi dintre primii beneficiari ai noului model 
produs la Pitești : Eugen Ionescu Cristea și Ștefan lancovici.
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URMĂRIREA: rulează Ia Patria 

(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).
BĂTĂLIA PENTRU ROMA : 

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

PĂCATUL DRAGOSTEI : ru
lează la Republica (orele 8,45 ; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : ru
lează la Doina (orele 11,30—13 ; 
14,30; 16; 18,15; 20,30), Excelsior
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30, 
16: 18,15; 20,45).

INTR-O SEARĂ UN TREN : ru
lează la Capitol (orele 9,15; 11,30. 
14; 16.15: 18,45; 21).

TAINA LEULUI : rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30;' 16' 
18,30; 21), Favorit (orele 10;. 13; 
15,30; 18; 20,30).

VALEA PĂPUȘILOR: rulează

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 ÎN 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 MORȚII: 
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 în continuare; 
17.30; 20,15).

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

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

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

VA PLACE BRAHMS 7 : rulea-

STRADA PALL:

zâ la Bucegi (orele 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20,30). Rahova (ora
16,30; 18), CĂLDURA (ora 20,30).

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; 18). 
SĂ TRĂIM PÎNĂ 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 DOMNITELOR : ru
lează la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) , Progresul (orele 15,30; 18;
20.30) .

ÎN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Cotroceni 
(orele 15,30; 18).

ULTIMA LUNA DE TOAMNĂ : 
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 la Floreasca 
(orele 12; 15; 18; 20,30).

FRAGII SĂLBATICI : 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).

MY FAIR LADY : rulează la 
Miorița (orele 9; 12.30; 16,15; 19,45).

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

NOAPTEA GENERALILOR t 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 Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30).

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

MARELE ȘARPE: rulează la Vi- 
tan (orele 15,30; 18; 20,30).

Caragiale" (Sala Comedia): COA
NA CHIRIȚA — ora 19,30; Tea
trul de Comedie: NICNIC — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu): 
SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 
ora 20; (Sala Studio): TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS- 
GUTE—ora 20; Teatrul Mic: TAN
GO — ora 20; Teatrul „C. 
Nottara" (B-dul Magheru): 
CIORBA DE POTROACE —
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Opera Română: FAUST — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L.

I.
LA 

____ __ ______-------------------- ora 
19,30; (Sala Studio): CE SCURTA 
E VARA — ora 20; Teatrul Giu
lești: GEAMANDURA — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu": FLOA
RE DE CACTUS — ora 19,30 
Teatrul „Ion Creangă": MUȘCHE
TARII MĂGĂRIEI SALE — ora 
10; Teatrul Țăndărică (Str. Aca
demiei): BANDIȚII DIN KARDE- 
MOMME — ora 17; Studioul 
I.A.T.C.: ASTĂ SEARA SE IM
PROVIZEAZĂ — ora 20; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy): VA
RIETĂȚI '69 — ora 19,30; (Calea 
Victoriei): NICUȚA LA... TĂNA. 
SE — ora 19,30; Circul de Stat: 
RAPSODIA -----\ — orele 10
și 19,30.
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• 18,00 Deschiderea emisiunii 
Prezent în... vacanță. Emisiune 
muzical-distractivă pentru pio
nieri și școlari • 18,30 Tinerețea 
lui Lenin. Film realizat de A. 
Ivliev. Bazat pe documente din 
arhiva muzeului din Ulianvosk, 
filmul reconstituie primii ani ai 
vieții marelui conducător al Re
voluției Socialiste din Octombrie 
19,00 Telejurnalul de seară 
19,20 Melodiile săptămînii • 19,40 
Ancheta TV. "
O investigație 
infracțiunii • 
teca. „Furie“.
— Publicitate 
Iul de noapte _ 
terar al televiziunii. Poezia noas
tră cea de toate zilele. Amfitrion 
Radu Boureanu 22,55 Canțone
te interpretate de Mario del 
Monaco.

Dincolo de dosar, 
în microclimatul 

20,10 Tele-cinema- 
• 21,50 Anunțuri
• 22,00 Telejurna-
• 22,15 Salonul li-
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INIȚIATIVĂ CONSTĂNȚEANĂ
In pregătirea tineretului pen

tru viață, educația prin muncă 
și pentru muncă — obiectiv și 
metodă în același timp — deți
ne în mod firesc un loc prepon
derent. Importanța care i se a- 
cordă va fi însă dublată egal de 
rezultate numai în măsura în 
care educația prin muncă și 
pentru muncă nu rămîne doar 
un imperativ teoretic, abstract, 
ci se transferă în planul lucru
rilor reale, practice. Eforturile 
depuse în această direcție în ul
timul timp de școală ca și de 
ceilalți factori educativi sînt re
levabile. între acestea consem
năm și o inițiativă constănțeană 
menită să dea școlilor și orga
nizațiilor U.T.C. din mediul să- 
.tesc condiții din cele mai opti
me în educația, prin muncă și 
pentru muncă : este vorba de 
înființarea printr-o hotărîre a 
consiliului popular județean a 
loturilor școlare. Despre decizie 
ca și despre implicațiile ei pen
tru activitatea organizațiilor 
U.T.C. ne-a vorbit tovarășul 
IOAN POPESCU, prim secretar 
al Comitetului județean Cons
tanța al U.T.C.

Recenta hotărîre a Consiliu
lui popular județean sprijină și 
impulsionează înființarea lotu
rilor școlare. Asemenea loturi 
au mai existat în județul nostru J 
hotărîrea la care mă refer vizea
ză și acele locuri unde ele au 
fost abandonate, îndemnînd să se 
reia tradiția. Este o măsură bi
nevenită pentru aplicarea căreia 
comitetul județean al U.T.C. va 
milita și își, va stabili măsuri 
concrete. Conform acestei hotă- 
rîri urmează ca pînă la mijlo
cul lunii decembrie toate șco
lile din mediul rural al județu
lui nostru să dispună de un lot 
în suprafață de la 1—5 ha, de-

marcat și împrejmuit. Intre 
școală și cooperativa agricolă de 
producție se va încheia un con
tract pe baza căruia pro
ducția realizată pe lot în li
mitele unui anumit plan va fi 
valorificată în cadrul cooperati
vei agricole de producție. Mun
ca cu elevii pe lotul școlar se va 
desfășura după principiile orga-

dindu-mă că fără îndoială, efec
tul cel dinții și cel mai sigur 
va fi deprinderea elevilor cu 
munca, asimilarea de către ei a 
structurii economice a coopera
tivei agricole, a sistemului aces
teia de organizare a muncii, 
dezvoltarea dorinței de a munci 
în cooperativă. Pe de altă parte 
lucrînd direct în cîmpurile ex-

contribuției lor la dezvoltarea 
agriculturii. în felul acesta ei 
vor putea să-și aleagă cu mai 
multă ușurință viitoarea profe
siune.

— In acest caz se poate con
sidera că organizațiilor U.T.C. 
de la sate le revin sarcini spo
rite ?

— Evident. In condițiile exis
tenței lotului școlar, organiza
ției U.T.C. comunale, organiza
țiilor U.T.C. din școli, din C.A.P. 
și chiar din I.A.S., I.M.A. le vor 
reveni răspunderi sporite. Or
ganizațiile U.T.C. din școli și 
cooperativele agricole de pro
ducție, îndeosebi, vor trebui să

LOTUL ȘCOLAR-0
V

M!CRO£OO»EiÂTiVĂ

ASKOLA
nlzatorice ale cooperativei agri
cole de producție.

— Ce semnificație are o ase
menea măsură ?

— Vorbind despre importanța 
și semnificațiile multiple ale 
unei asemenea măsuri, nu voi 
menționa decît una singură și 
anume aceea a interdependenței 
mai strînse dintre unitățile eco
nomice importante ale satului și 
școală, relațiile reciproce dintre 
ele devenind tot mai strînse cu 
fiecare an. Afirm aceasta gîn-

perimentale, folosind pentru 
culturi soiurile de plante și hi
brizii recomandați pentru tipul 
specific de sol al zonei, aplicînd 
o agrotehnică diferențiată, însu- 
șindu-și caracteristicile agrome- 
teorologice ale regiunii, ei vor 
putea trece să lucreze fără difi
cultate pe ogorul mare al coo
perativei. Pe de altă parte ele
vii vor avea toate condițiile pen
tru a cunoaște direct frumusețea 
muncii . cîmpului, vor putea în
țelege importanța, dimensiunea

dovedească receptivitate față de 
noile împrejurări. Receptivitate 
nu în sensul de a constata pur 
și simplu ce se petrece, ci în 
sensul de a-și aduce contribuția 
concretă la buna desfășurare a 
activităților pe lotul școlar. O- 
dată cu crearea cadrului orga
nizatoric, organizația U.T.C. din 
cooperativa agricolă de producție 
va trebui să-și înscrie în pro
gramul ei de activități modali
tățile practice prin care își pro
pune să sprijine organizația

U.T.C. din școală, elevii în atin
gerea măiestriei profesionale de 
lucrători ai ogoarelor, a meto
delor prin care este hotărîtă să 
ajute la permanenta îmbunătă
țire a conținutului muncii pe 
lotul școlar.

Va trebui ca organizația U.T.C. 
din cooperativa agricolă de pro
ducție să delege pe cei mai 
buni tineri ingineri, tehnicieni, 
cooperatori cu cea mai mare 
experiență care să vină perio
dic în mijlocul elevilor să-i ur
mărească, să le dea sfaturi, să 
facă propuneri conducerii școlii 
pentru adăugarea în procesul 
instructiv a acelor elemente de 
muncă concretă pe care le cred 
necesare, care sint urmărite și 
de cooperativa agricolă de pro
ducție. Ceea ce cerem din par
tea organizațiilor U.T.C. din 
cooperativele agricole de pro
ducție este descoperirea, în co
laborare cu școala, cu organiza
țiile U.T.C. ale elevilor, ale ca
drelor didactice, a acelor forme 
prin care să se ajute la stimu
larea elevilor angajați în munca 
pe lotul școlar, prin organizarea 
unor concursuri între echipele 
și brigăzile de elevi. Comitetul 
județean al U.T.C. își propune 
să urmărească îndeaproape ac
tivitatea elevilor de pe loturile 
școlare și odată cu aceasta să-i 
antreneze la o adevărată compe
tiție interșcoli pe baza unui re
gulament de desfășurare care să 
nu omită în nici un caz produc
țiile obținute și nici valoarea a- 
cestor producții valorificate prin 
cooperativele agricole de pro
ducție. Sîntem convinși că un 
asemenea concurs va releva ex
periențe pozitive pe care comi
tetul județean Ie va putea apoi 
extinde și generaliza. De altfel 
o inițiativă a și apărut : elevii 
de la Școala generală din Du- 
bromir, au început amenajarea 
unei interesante sere pe o su
prafață de 16 metri patrați.

CONCURS AL
Cu cîteva luni în urmă, prin

tr-o sală încăpătoare a orașu
lui se perindau zilnic zeci de 
vizitatori de toate vîrstele pen
tru a admira exponatele _ de 
croitorie, cizmărie, marochină- 
rie, tricotaje etc. realizate de 
tinerii meșteșugari din orașul 
Brașov în cadrul unui concurs 
profesional de largă aderență. 
Inițiată de comitetul municipal 
U.T.C., în colaborare cu Uniu
nea Județeană a Cooperative
lor Meșteșugărești, competiția 
intitulată „Meseriile vechiului 
și noului Brașov" își propunea 
reluarea unor tradiții ale ve
chiului centru comercial și meș
teșugăresc de la poalele Tîm- 
pei. Expoziția era o expresie 
a pasiunii și măestriei profe
sionale, a priceperii și căutări
lor novatoare. La puțin timp 
după inițierea acestei acțiuni, 
mai precis la începutul lunii 
decembrie, cei 700 de tineri din 
cooperativele meșteșugărești 
„Munca manuală", „Munca co
lectivă" și „Igiena" au fost in
vitați să participe la o nouă 
întrecere de amploare inițiată 
de data aceasta de C.C. al 
U.T.C. și UCECOM sub titlul 
„Meseria-brățară de aur". în
scrierile la noul concurs au fost 
spontane și masive. Nici unul 
dintre tinerii din aceste unități 
nu a rămas în afara competi
ției. „Am ținut în primul rînd să 
facem o susținută popularizare 
a concursului, ne spune ing. 
Ion State, șeful comisiei econo
mice a Comitetului județean 
U.T.C., prelucrînd instrucțiunile 
și regulamentul în toate cele

MĂIESTRIEI
opt grupe U.T.C. din coopera
tive. Am adus apoi la cunoștin
ță concurenților planul nostru 
ele acțiuni educative care vor 
veni în întîmpinarea concursu
lui în cele trei luni de desfășu
rare a primei etape și am re
ținut totodată propunerile lor 
referitoare la mai buna desfă
șurare a întrecerii".

în fiecare unitate de croito
rie, cizmărie, frizerie, coafură.

„MESERIA-

BRĂȚARĂ

unde își desfășoară tinerii acti
vitatea, au fost amenajate col
țurile concursului, alcătuite din- 
tr-un panou care cuprindea nu
mărul participanților, un caiet 
pentru impresii, afișe propa
gandistice, regulamentul con
cursului. Primele impresii ale 
clienților au fi fost consemnate. 
Se fac aprecieri la adresa unor

înecată în

tinere coafeze și croitori de la 
unitățile din piața 23 August, 
sînt exprimate satisfacțiile în 
legătură cu munca tinerilor Ion 
Făcăruș, Vasile Popa, Mariana 
Butu și alții, ceea ce presupu
ne că deși ne aflăm la numai 
o lună de la declanșarea con
cursului, el a intrat deja în faza 
palpitantă a acumulării de 
puncte.

Ne sînt prezentați cîțiva din
tre meșterii și croitorii de modd 
care au o strălucită carte de 
vizită : Nicolae Munteanu, Sat- 
mari Dominic, Livia Măsaru, 
Florica Vădana. Ei vor fi invitați 
în mijlocul tinerilor concurenți, 
le vor împărtăși din experiența 
lor bogată, vor purta cu ei dis
cuții despre linia modernă în 
croit, despre moda la zi a 
confecțiilor, despre relațiile 
meșter-client. Cu tinerii con- 
curenfi din unitățile de cizmă
rie se vor organiza, de aseme
nea, demonstrații profesionala 
susținute de lectori cu autorita
te în specialitate, diferite sim
pozioane pe teme de tehnică 
și tehnologie, linii moderne, 
croieli economice etc., iar cu 
cei din unitățile cooperativei 
Igiena sînt concepute cîteva 
dialoguri cu clienții, învățarea 
unor limbi străine de circulație, 
concursuri în cadrul grupelor 
U.T.C. — pentru cele mai fru
moase și mai rapide coafuri 
etc. Sînt doar cîteva spicuiri 
din planul de activități al 
comisiei de organizare a con
cursului care îi vor conferi ca
racter de competiție autentică, 
antrenantă și utilă.

formalism
(Urmare Uin pag. I)

deschis asemenea 
Sigur, ar fi trebuit 

și noi ceva pentru

HĂRNICIEI
(Urmare din pag. I)

î
I

în- 
de 
un

întreprins- nimic în acest sens. 
Se construiesc în schimb noi 
spații de producție, în care se 
extinde originalul sistem de or
ganizare. De ce ? Răspunsul su
gerează, credem, inerție și, de R 
ce să nu o spunem, comodita- I 
tea celor răspunzători de amî-" 
narea nejustificată a trecerii la ■ 
intervenții» pe motiv că ,,reor- g

mită cu mirare. „Eu știu că 
fiind brigadieră sînt trecută pe 
listă și trebuie să merg. Să mă 
ocup și de alții ? Nu predau eu 
aceste cursuri", ne-a declarat 
categoric Maria Ionescu, secre
tara organizației U.T.C. de la 
cooperativa agricolă Dobrogos- 
tea din Argeș. Cu atît mai de 
neînțeles această optică cu cît 
secretara este și brigadieră în 
cooperativa agricolă, sarcini 
pentru mobilizarea și atragerea 
oamenilor revenindu-i deci pe 
două linii.

La Prurideni-Vîlcea însoțitor 
l-am avut pe secretarul comite
tului comunal U.T.C., Ion Du- 
duială, tehnician zootehnist. în- 
tr-atît știa dumnealui despre 
învățămîntul agrozootehnic în- 
cît cînd am deschis discuția la 
cooperativa agricolă, s-a adresat 
inginerei:

— Or, nu sînt cumva și eu 
trecut în catalog și nu știu ?

Iar la „Nicolae Bălcescu", în 
același județ, secretarul comite
tului comunal U.T.C., Ion Va
sile, ne spunea :

— S-au 
cursuri ? 
să facem 
mobilizare.

Multe 
acum atît 
și în Argeș, 
bine de o 
deschiderea 
grozootehnic 
timpul încă 
din urmă. Cu o condiție : fie
care organ, revăzîndu-și atribu
țiile, să stabilească măsuri poli- 
tico-organizatorice temeinice de 
redresare pe care să le aplice.

exemplul cooperativei agricole 
Prundeni din județul Vîlcea. 
Zootehnia, sectorul cel mai de
ficitar a fost ocolit „pentru că, 
ni s-a spus» aici e o mare 
fluctuație de oameni".

— Un curs cu 36 de oameni 
am organizat pentru legumicul- 
tură, a continuat să ne explice 
inginera Maria Moldovan.

Dorind să ne precizeze dacă 
aceste cursuri duc sau nu și la 
permanentizarea oamenilor în 
sectoare, inginera ne-a răspuns 
că da. Dar, a continuat dînsa, 
e cam greu să-i determini a le 
frecventa.

— Pentru cursul de legumicul- 
hiră cum ați procedat ?

— I-am înscris pe toți briga
dierii — 8, și șefii de echipe — 
24. în cazul în care lipsesc îi 
sancționăm.

Cu alte cuvinte, de ce să fa
cem eforturi explicînd oamenilor 
importanța acestor cursuri, mo- 
bilizîndu-i, cînd mai ușor este 
să facem o listă cu cei care au 
funcții de răspundere, chiar 
dacă dintre aceștia în sectorul 
pentru care-i pregătim nu lu
crează decît unul, șeful echipei 
legumicole, în cazul de față, îi 
prindem într-o zi pe săptămînă 
ia ședințele de plan și gata 
cursul. Nimeni nu ese împotriva 
participării și a altora la aceste 
cursuri, dar, în primul rînd se 
impune participarea celor din 
sectorul pentru care am inițiat 
cursul.

Aspecte oare dovedesc accen
tuate note de formalism și în 
actualul an de învățămînt agro
zootehnic sînt de semnalat în 
multe unități din județul Vîl
cea. La cooperativa agricolă 
din Macea, toate cursurile care 
s-au ținut pînă acum au avut 
auditoriul format numai din 
personalul administrativ. La 
„Nicolae Bălcescu" în loc de pa
tru lecții cîte trebuia să pre
dea în decurs de o lună, ingi
nerul Mircea Liseievici nu s-a 
prezentat în fața cursanților 
decît la două lecții, iar la 
Cheia și Roșiile pur și simplu 
inginerii au refuzat să le des
chidă. Cazuri asemănătoare sînt 
și în județul Argeș. Așa, de pil
dă, la cooperativa agricolă Do- 
brogostea — Merișani unde 
pentru legumicultură sînt în
scriși 15 cursanți iar pentru 
zootehnie 10, lectorul, ingine
rul Gheorghe Popa nu ne-a 
putut da nici o relație exactă 
referitoare la participarea a- 
cestora la lecțiile 
zența nu o i 
că este... inutilă, 
dumnealui. Pe cei care vin, îi 
ține minte, că sînt puțini: pre
ședintele, socotitorii, tehnicia
nul...

Știind că în Plenara C.C. al 
U.T.C. din 23—24 decembrie 
1968 s-a precizat că la sate „co
mitetelor U.T.C. le revine obli
gația de a se ocupa nemijlocit 
de mobilizarea tinerilor la 5—
vățămîntul 
masă și a 
aceștia își 
noștințele 
sat peste 
a acționat 
Nu numai că nicăieri nu ni s-a 
putut vorbi despre contribuția 
organizației U.T.C. dar în une- - întîmplă acum ? Maistrul preia 
le locuri întrebarea a fost pri- I de la magazia de semifabricate

CONTRAPUNCT
Carte de vizită

surpriză. Aflăm, printre al
tele, că de îndrumarea acti
vității politico-educative în 
comuna Dragalina, răspun
de chiar primul secretar al 
județenei U.T.C..' Ce-o fi 
gindit dînsul în timpul cît se 
făcea această analiză ; ce-o

fi simțit oare de-a 
ca tocmai comuna de care 
răspunde să se înfățișeze î- 
naintea biroului județean 
U.T.C. cu o asemenea carte 
de vizită ?

D. M.

trebuiau făcute pînă 
în județul ■ Vîlcea ca 

Ne aflăm la mai 
lună de zile de la 
învățămîntului a- 

și socotim că 
mai poate fi prins

Biroul Comitetului jude
țean Ialomița al U.T.C. a- 
nalizează, într-una din ședin
țele sale, activitatea comi
tetului comunal U.T.C. Dra- 
galina. Ceea ce se analizează 
s-ar putea numi însă, mai 
exact, inactivitate. Informa
rea prezentată de secretarul 
comitetului comunal, Tudor 
Stoica, nu prea are ce... pre
zenta. Cel mult, sărăcia de 
preocupări și interese ale co
mitetului comunal, reper
cutate cu brutalitate în ab
sența unei vieți cît de cît 
susținute a organizațiilor 
U.T.C. din satele componen
te și din întreprinderile co-

munei. întrebările puse de 
membrii biroului județean, 
tăioase și severe, scot la i- 
veală, una după alta, cauze
le care au dus la starea de 
lucruri de acum. Lipsa de 
conlucrare între membrii co
mitetului comunal, totala 
pasivitate a comisiilor sale 
pe probleme, tăcerea pe care 
o păstrează de multă vreme 
organizația de Ia C.A.P. 
Brîncoveni, de pildă, în cam
paniile agricole, ca și oco
lirea problemelor mai difi
cile ridicate de educația po- 
Iitico-ideologică a tinerilor 
— și multe altele.

Spre final intervine însă o

Cum se ciștigâ încrederea
împrejmuirea pieței din orașul Oțelul Roșu părea anul trecut 

O treabă dificilă. Nimeni nu se angaja s-o facă. Pînă la urmă 
s-au angajat însă tinerii, încercînd astfel să-și manifeste în mod 
activ prezența în rîndul cetățenilor orașului. Terminînd lucra
rea, ei au trecut și un frumos examen de maturitate. In prezent, 
consiliul popular al orașului le-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 lucrare de 6,5 milioane lei. Menționăm 
că, începînd cu întocmirea proiectului și sfîrșind cu ultimul 
obiectiv propus, întregul complex va fi realizat de către tineret 
pe parcursul a doi ani de muncă. Astfel, încrederea în forțele 
sale va fi pe deplin justificată.

SPRE MATCA DURABILA

A EFICIENTEI ECONOMICE PRIN

chiar cunoscute, rămîn nevalori
ficate, dintr-o inerție nejusti
ficată. între motivele greutăților 
întîmpinate în îndeplinirea 
planului anual se invocă și „su
prafața insuficientă pentru des
fășurarea procesului de produc
ție" ; deși diminuarea acestui 
spațiu este o consecință a siste
mului necorespunzător de orga-

două schimburi. Avantajul, 
dacă există, nu poate însă com
pensa neajunsurile create de 
realizarea în paralel, în aceleași 
hale, la aceleași mașini, a unei 
producții diferențiate pe schim
buri. Menționăm doar cîteva 
dintre aceste neajunsuri. Per
manent producția neterminată, 
acumulată la sfîrșitul unui

LAL ROMULUS

DRAPELUL

Ne oprim privirile, acum la 
ceput de an, pe geometria 
fier și oțel ce reconstituie 
șantier naval. Pe cală se odihnesc 
un vas cu conturul deja precizat 
și încă unul început. Sînt două 
din cele 9 motonave de 5 000 
tone care se vor livra în acest an. 
Ceea ce înseamnă că, paralel cu 
recuperarea întîrzierilor provocate 
de aprovizionare, paralel cu stă
vilirea furiilor bătrînului Danu- 
biu — paralel cu tot ce au avut 
de realizat în 1969 — constructo-

rii navali din Oltenița s-au gîn- 
dit și la 1970, la felul în care să 
încheie ultimul an din cincinal.

Celor 9 motonave, ce vor porni 
în cursă în acest an, li se vor 
adăuga încă două pasagere. Ta
bla, această necunoscută care, în 
alți ani, strica echilibrul ecuației, 
este acum aici, pe șantier. Un ■. 
impunător program de investiții 
va face șantierul capabil să răs
pundă solicitărilor, inerent mobi
lizatoare, pe care le impune reali
zarea sarcinilor de plan din a- 
cest an.

li dăm din nou cuvîntul secre
tarului U.T.C.

— Activitatea noastră în 1970 
va fi grupată pe cîteva direcții 
ce ne-au devenit foarte limpezi în 
special după Plenara din decem
brie a C.C. al P.C.R. La adu
nările pe care le-am avut in 
toate grupele U.T.C. am luat in 
discuție două probleme asupra 
cărora ne vom concentra în mod 
deosebit atenția. Se știe, un șan
tier naval este un mare consu
mator de metal. El este însă, tot
odată, un rezervor inepuizabil de 
economisire a metalului, de gos
podărire chibzuită a acestuia. A 
reieșit din discuția cu numeroși 
țineri că putem participa la o 
întrecere cu cei de la șantierul 
din Giurgiu. Rămîne să perfec
tăm, în următoarele zile, proble
ma la nivelul județului, să stabi
lim obiectivele acestei întreceri.

Referindu-mă la ridicarea cali
ficării, problemă care nu poate 
lipsi de pe agenda de activități a 
nici uneia din organizațiile 
U.T.C., vreau să adaug doar atît: 
preocupîndu-ne de mobilizarea 
tinerilor la cursurile organizate 
special în acest scop, vom iniția, 
în paralel, un cerc tehnic. Tineri 
ingineri, tehnicieni și maiștri, ală
turi de tinerii muncitori cei mai 
destoinici vor „ataca" în comun 
probleme tehnice dificile, a căror 
rezolvare o cer sectoarele noastre 

aș- ■ de producție. Am dori să fie 
pro- I acesta un autentic cerc al tineri

lor inovatori, un cerc la care să 
adere în 1970 cît mai mulți ti
neri din șantier incit, la începu
tul anului 1971, să ne putem mîn- 
dri cu contribuția adusă de ei

o singură dată piesele și urmă
rește trecerea lor conform teh
nologiei de fabricație, pe la 
toate mașinile care acum sînt 
grupate, și le predă la sfîrșit la 
magazia de piese finite pentru 
montaj. în acest fel sînt elimi
nate pierderile de timp la ma
gazia de semifabricate după fie
care fază de fabricație și, deci, 
nu mai este necesară nici scrip- 
tologia aferentă acestor plim
bări suplimentare și inutile a 
pieselor pînă la terminarea lor. 
Răspunderea era pasată în ca
drul vechii organizări după fie
care fază de fabricație altui 
maistru prin intermediul forme
lor de intrare-ieșire din ma
gazie. Acum toți membrii unei 
echipe complexe sînt cointere
sați să participe cît mai eficient 
la realizarea produsului final, în 
funcție de care se face și sala
rizarea întregii echipe. Este asi
gurată deci o întărire a răspun
derilor personale față de desti
nul ultim al producției, fiecare 
muncitor fiind interesat să exe
cute operația care îi revine și 
să dea cu maximă operativitate 
piesele în mașina următoare în 
cadrul ștafetei generale spre 
montaj.

Acest mod de organizare a

cum sublinia Plenara 
C.C. al P.C.R. din 10—13 de
cembrie 1969, anul 1970 trebuie 
să marcheze un salt calitativ în 
ridicarea continuă a eficienței 
economice în întreprinderile in
dustriale. Compartimentele pre- 
tabile la îmbunătățiri sînt mul
tiple. Ne vom ocupa în cele ce 
urmează de organizarea științi
fică a producției în cîteva 
întreprinderi industriale și, mai 
ales, de efectele ei economice.

O experiență pozitivă în acest 
domeniu deține întreprinderea 

Ide utilaj pentru industria ușoară 
(I.U.I.U.) din Tg. Mureș. Pe ce 
se bazează această afirmație:

— Primul pas s-a făcut în tri- 
Imestrul II al anului 1969, cînd 

s-a introdus reorganizarea sec
ției de prelucrări mecanice, ajus- 

Itaj și montaj pe cele trei pro
duse principale, războaie de țc- 

. sut, mașini de bobinat-dublat și 
piese de schimb. S-au creat trei 

I echipe complexe specializate 
pe cele trei sortimente. S-a fă- 

Icut, apoi» o distribuire și reampla- 
sare a utilajelor conform cu fluxul 
tehnologic al fiecărui produs» 

_ ne spune tovarășul inginer Sza- 
I bo Zoltan, șeful secției. Ce se

i
i

iile predate. Pre- I 
urmărește pentru I 
ă, după părerea B

m- 
agrozootehnic de 

urmări modul în care 
însușesc și aplică cu- 
dobîndite“, am adre- 
tot întrebarea : Cum 

organizația U.T.C. ?

Organizarea științifică [
făcut posibilă asigurarea ritmi
cității decadale de îndeplinire a 
planului și crearea tuturor con
dițiilor pentru alimentarea con
tinuă cu piese a liniei de mon
taj. Insistăm asupra acestor a- 
vantaje pentru că am găsit în 
alte întreprinderi de același pro
fil situații diferite. La Unirea 
Cluj, de exemplu, mai persistă, 
cu consecințe păgubitoare pen
tru producție, modul de organi
zare abandonat la I.U.I.U. Tg. 
Mureș. Situație inexplicabilă cu 
atît mai mult cu cît principalele 
greutăți în îndeplinirea ritmică 
a planului sînt cauzate de 
inexistența decalajului necesar 
între atelierele de prelucrări 
mecanice și montaj datorită 
dificultăților de la atelierul me
canic.

Alt exemplu la Fabrica de 
mobilă din cadrul Complexului 
de prelucrare a lemnului din 
Blaj, unde rezervele interne,

producției i
nizare și repartizare a produc
ției pe schimburi. De aici re
zultă, după cum vom vedea, o 
seamă de necazuri, cele două 
schimburi producînd în cadrul 
aceluiași flux tehnologic pro
duse diferite. Adică fiecare 
schimb are sortimentele lui, pe 
care le realizează exclusiv, la 
aceleași mașini, fără să colabo
reze însă cu celălalt schimb. Ni 
se spune că „acest mod de or
ganizare a procesului de pro
ducție favorizează urmărirea 
unui sortiment de la prima pînă 
la ultima operație". Notăm 
numai că această urmărire nu 
este exclusă nici în cazul deru
lării producției pe durata a

schimb, așteaptă, depozitată 
toată durata celuilalt schimb, 
într-o parte a halei, imobilizînd 
un număr destul de mare de că
rucioare și anihilînd o parte 
considerabilă din spațiul de pro
ducție. Acest sistem cere în 
plus transportarea producției 
neterminate de lîngă mașini la 
locurile de depozitare și invers, 
la fiecare început sau sfîrșit de 
schimb. De asemenea, mașinile 
trebuie reglate din nou, la 
fiecare început de schimb, chiar 
dacă lotul de subansamble nu 
a fost terminat Deși toată lu
mea e de acord că actuala or
ganizare este păgubitoare pen
tru fabrică, surprinzător, nu s-a

■sa- -
wJ

ganizarea ar însemna traversa— 
rea unei perioade grele, mai <’ 
ficile pentru producție" (tov. 
ing. Aron Niculaș).

Un studiu tehnico-economic, I 
documentat, ar oferi, credem, ar
gumente convingătoare pentru n 
conducerea complexului de pre- I 
lucrare a lemnului în favoarea 
lichidării „depozitărilor de — — 
teptare" sufocante pentru i 
ducție. Trebuie numai ca aceste 
constatări să fie urmate de B 
fapte. Este spiritul de muncă la | 
care îndeamnă Plenara C.C. al 
P.C-R. din decembrie 1969, pe] dri cu contribuția adusă de ei 
care îl reclamă imperativele efi-1 la rezolvarea atîtor probleme teh- 
cienței economiei noastre. nice pe care le pune etapa nouă

Ia construcției de nave spre care 
a trecut șantierul nostru.

nice pe care le pune etapa nouă

IUSTIN MORARU
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După ancheta-concurs

Ecoul neașteptat de larg 
pe care l-a stirnit inițiativa 
de a întreprinde un sondaj 
asupra preferințelor tineri
lor cititori în domeniul apa
rițiilor literare și artistice 
ale anului 1969 (reamintim 
că am primit 2 620 de răs
punsuri), ne obligă la reve
niri. Rezultatele unei aseme
nea anchete nu pot fi inter
pretate, firește, drept indici 
obiectivi de valoare. Chiar 
asupra modului în care ele 
indică popularitatea autori
lor sau a operelor respective 
pot exista unele rezerve, de 
vreme ce o parte dintre co
respondenții noștri (fie ei și 
în absolută minoritate), și-au 
indicat opțiunile nu cu gîn- 
dul la ceea ce le-a plăcut 
într-adevăr mai mult, ci cu 
intenția — formulată limpe
de în une’e scrisori — de a 
„cîștiga". Dovada cea mai e- 
Iocventă în acest sens este 
că. printre altele, cîțiva par
ticipant! au completat, ca la 
Loto, mai multe „variante", 
socotind că în fe’ul acesta 
își sporesc șansele la un 
„premiu". Nu mai e nevoie 
să demonstrăm că. în ase
menea cazuri, nu poate fi 
vorba de exprimarea unor 
preferințe reale.

In ciuda unor asemenea 
rezerve, caracterul sugestiv 
al rezultatelor anchetei nu 
trebuie pus la îndoia'ă. Mai 
întîi, grație numărului mare 
de participant. Anoi. dato
rită diversității de profesii 
și de vîrste (deși, firește, e- 
levii au constituit o majori
tate indiscutabilă). Tn sfîrsit, 
pentru că cele mai multe 
dintre scrisorile care au în
soțit cupoanele de particina- 
re la anchetă au mărturisit 
satisfacția autorilor lor de 
a-și putea exprima, cn depli
nă sinceritate, părerile.

Listele orientative puse la 
dispoziția participanților la 
anchetă n-au stînjenit cîtuși 
de puțin posibilitatea acesto
ra de a se orienta asupra lu
crurilor cunoscute si îndră
gite realmente de ei. Dova
da : în fiecare domeniu au 
apărut nuemroase titluri noi, 
necuprinse în listele noastre, 
unele din ele întrunind zeci 
de voturi. De altfel, opinia 
multor corespondenți este 
aceea exprimată de Monica 
Radu din Gheorghieni-Cluj : 
„Personal, consider că Ia toa
te cele șase întrebări, răs
punsurile dv. orientative 
cuprind intr-adevăr cele mai 
reușite creații ale acestui an 
(fapt confirmat de altfel și 
de opiniile mele care’ se în
cadrează în listele dv. 
tătoare)".

Firește, nu toți participan- 
ții au fost în măsură să de
cidă cu egală competență, 
asupra opțiunilor lor în toa
te genurile care au consti
tuit obiectul anchetei. Mulți 
din cei ce ne-au scris și-au 
manifestat preferința expli
cită pentru o artă sau pen
tru alta : „Iubesc imens poe
zia — ne scrie o corespon
dentă de la Liceul agricol 
din Călărași. — In rafturile 
bibliotecii mele se află mai 
toate cărțile poeților contem
porani, pe care le citesc și 
le recitesc zilnic. Vă asigur, 
așadar, că cel puțin răspun
sul la prima dv. întrebare îl

Gheorghieni-Cluj, consideră 
că „excepționala melodie a 
formației Phoenix, „Nebu
nul cu ochii închiși" este 
pentru mine — și poate și 
pentru alții — cea mai bună 
creație de muzică ușoară ro
mânească, nu numai din anul 
1989. Minunata ei linie me
lodică, textul ei militant, 
antirăzboinic, îi dau drep
tul să aspire la rezistență 
în fața timpului". Iar pro
fesorul Virgil Atanasiu din 
Cucuteni ne scrie : „Nu tre
buie să vă mire faptul că, 
dintre spectacolele de teatru, 
am ales „Transplantarea 
inimii necunoscute" de la

PREMflLE ACORDATE

lată rezultatul tragerii la sorfi desfășurat în vederea atri
buirii premiilor.

Au obținut cite un premiu în cărfi, în valoare de 100 lei, 
următorii cititori : Beer Ernest (Lipova), Cristea Gheorghe 
(Vulturul — Vrancea), Crișu Niculae (București), Fîlfăe Mișu 
(Timișoara), Ivan lancu Petrică (Homocea-Vrancea) Marin 
Cornelia (București), Miștode Nicoiae (Dragalina-lalomița), 
Nicoară Andrei (Somcuța Mare-Maramureș), Simion Marcel 
(Răuseni-Bofoșani), Viicovschi Doina (Huedin).

Cîte un premiu în discuri, în valoare de 75 lei, au obținut : 
Ailincăi Elena Dănuț (Văleni-Vaslui), Cristea Marieta (Mizil), 
Dobrin Nicoiae (Tecuci), Lupu loan (Borcea-lalomița), Matei 
Valeriu (București), Militaru Rodica (Ivânești-Vaslui), Nicoiae 
Mariana (Urzicenij, Pintilie Anișoara (Boroaia-Suceava), Tăl- 
pig Vasile (Bacău), Ungureanu Dorina (Movileni-lași).

Toți ceilalți cîștigâtori, ale căror nume au apărut în nu
mărul de Anul Nou, primesc cîte un abonament pe șase luni 
la ziarul „Scînteia tineretului".

Premiile vor fi expediate prin poștă la adresele indicate 
pe cupoane.

aer trnest (Lipova), Cristea Gheorghe 
i), Crișu Niculae (București), Fîlfăe Mișu

dau in deplină cunoștință de 
cauză. Optez pentru „Necu- 
vintele" Iui Nichita Stânes- 

acest poet 
că exprimă 

pulsul ge- 
„Am văzut

cu, fiindcă 
mi se pare i 
cel mai exact 
nerației mele"... 
toate filmele românești ale 
anului și aleg „Căldura", 
știind dinainte că acest film 
nu va întruni, probabil, o 
majoritate de voturi — măr
turisește eleva Anca Lucescu 
din Arad. Dar eu am vă
zut acolo o promisiune pe 
câre alte filme nu mi-au 
oferit-o". Monica Radu din

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra". Deși urmez cursuri
le fără 
tății de 
de 3—4 
iești și 
lele care < 
două-trei săptămîni".'

Constanta cea mai vizibilă 
a rezultatelor anchetei noas- . 
tre este preferința tinerilor 
cititori (mai ales a elevilor), 
pentru valorile „clasice", 
constituite și consolidate, e- 
ventual incluse și în progra
ma școlară. Locul I Obținut 
de volumul de poezii al lui

frecvență ale Facul- 
istorie din Iași, vin 
ori Pe an la Bucu- 
văd toate spectaco- 

se pot vedea în

Mihai Beniuc, de trilogia lui 
Zaharia Stancu sau de spec
tacolul Teatrului Național cu 
„Năpasta" de I. L. Caragia- 
le, confirmă cu prisosință a- 
ceastă ipoteză. Pînă și nu
mărul mare de preferințe 
îndreptate către filmul „Bal
tagul" trebuie, credem, in
terpretat tot în felul acesta, 
căci, scriind la rubrica res
pectivă': „Baltagul de Mi
hail Sadoveanu", mulți par
ticipant! au dovedit că nu 
fac distincția necesară în
tre creația cinematografică 
și opera literară care i-a stat 
la bază. De aici, o primă 
concluzie '. programele șco
lare constituie, în multe pri
vințe, factorul fundamental 
de educație estetică a tineri
lor.

Numeroase opțiuni s-au 
îndreptat, cum era și firesc, 
către literatura sau filmul de 
aventuri („Trilogie în alb" 
de C. Chiriță, a obținut lo
cul al doilea, filmul „Rio 
Bravo" locul întîi). Se cuvi
ne să reținem, în această 
privință, că majoritatea pre
ferințelor au avut în vedere 
opere de reală valoare ar
tistică ■ aparițiile paupere 
din colecția „Aventura", bu
năoară, n-au figurat pe nici 
un cupon, iar filme ca „An
gelica și sultanul", „Adio, 
Gringo" ori „Beru și comisa
rul San Antonio" au întru
nit abia cîte două-trei vo
turi. Ceea ce trebuie, fără 
îndoială, să ne încurajeze,: 
tinerii umplu într-adevăr, 
săbie cinematografelor unde 
rulează asemenea filme, dar. 
pentru cei mai mulți dintre 
ei, amintirea acestor pelicu
le nu durează mai mult de
cît proiecția însăși...

In sfîrșit, să observăm cu 
satisfacție numărul mare de 
răspunsuri care s-au orientat 
către opere importante, ade
seori mai greu asimilabile la 
primul contact. Volumele de 
poezie ale lui Nichita Stă- 
nescu, A. E. Baconsky, Ce
zar Baltag, Ion Gheorghe, 
Ion Caraion sau Ion Alexan
dru, piesa lui Paul Anghel 
„Viteazul", filme ca „A trăi 
pentru a trăi", *„La dolce 
vita", „Corabia nebunilor". 
„Un om pentru eternitate", 
„Blow-up", „Cuțitul în apă", 
„Deșertul roșu" sau „Viridia- 
na“ au obținut sute de vo
turi. Este un fericit refuz 
al facilității, o intuiție lim
pede a valorii durabile. Ca
racterul — am zice — de 
masă, al unui asemenea fe
nomen. este mai mult decît 
îmbucurător...

SEBASTIAN COSTIN

„SĂGETĂTORUL" de ION OMESCU

LA TEATRUL NATIONAL
In „Veac de iarnă", prima 

piesă a lui Ion Omescu, firul 
acțiunii se născuse din fapte 
imaginate ; „Segetătorului" ii 
aflăm geneza într-o reală răs
coală a serdarului Mihalcea 
Hîncu împotriva sîngerosului 
Vodă Duca. Personajele, com
plexe în structură, dramatice 
în evoluție, vin spre noi din ne
gura nostalgică a trecutului, și, 
răsfrîngindu-se în noi, publicul 
de azi, izbutesc să fie și 
meni reali ai unui posibil 
log.

Drama lui Hîncu — aflat _ _ 
simbolica predestinare a zodia
cului : ..Săgetătorul — mînă iute 
și gînd nebun" — se dezvoltă în 
contorsionări de mare tragism. 
Năvalnic în ideal și faptă, însu
flețit de elanuri ce aparțin ro
mantismului, Hîncu se zbate 
prins în ambiguitatea sufletului 
său, se demască privindu-se în 
oglinda întinsă de Iani, care-i 
completează psihologia cu o la
tură putredă, se cunoaște astfel, 
descoperindu-și răul și acomo- 
dîndu-se cu el. „Mă cunosc. Și 
asta e poate marea tristețe" — 
conchide el înaintea morții. In
transigenta lui s-a lăsat cum
părată. Cu vorbe. Cu bani. S-a 
scufundat în compromis, în la
șitatea cu care-și năruie dimen
siunea de erou. Tar moartea lui 
apare 
pentru cel ce a uitat de oameni, 
prins în viitoarea gloriei efe
mere.

Intensa concentrare compozi
țională. ostilă fastului exterior 
și convenționalului în atmosferă 
și în traiectoria precisă a per- 
sonaie'or — s-a împlinit în gîn- 
direa regizorală a Soranei Co- 
roamă. Sobrietatea, claritatea, 
în succesiunea rapidă a tablou
rilor uneori, e drept, cam prea 
rapidă — iată coordonatele 
spectacolului. Tonurile de gri. 
nuanțele de roșu (singurele cu
lori de altfel), s-au împlinit cu 
duritatea lemnului și a metalu
lui, dînd celor două porți de

ter- 
dia-

sub

ca o pedeapsă firească

CITA TE
(Urmare din pag. I)

așa-zișii culți s-ar putea exemplifica la nesfîrșit, dar nu acea
sta este important. Important e să vrei să asimilezi ceea ce 
citești, studiezi, vezi, auzi, nu atît pentru a te purta în lume 
ca un „cult", cit pentru a înțelege binefacerile culturii in sen
sul lor esențial și astfel pentru a te depăși continuu, descope
rind și descopărindu-te pe tine însuși. „Cultura — scrie Saint 
Marc Girardin — este ceea ce știi după 
țat“. înseamnă aceasta că, indiferent de 
sau ai ajuns (doctor, scriitor, inginer, 
își este recunoscută pe coordonate mult
merită un efort de cunoaștere și de înțelegere prelungit pînă 
Ia moarte. Simpla identificare a unei profesii cu noțiunea de 
cult este profund eronată și ține de înțelegerea periferică 
a culturii, în afara datelor ei esențiale și profund umane.

ce ai uitat ce ai învă- 
ceea ce vrei să ajungi, 
tehnician etc.), cultura 
mai ample și de aceea

CIN IAȘI
cetate semnificația unor opre
liști în drumul spre libertate, 
spre puritate (scenografia Mir
cea Marosin și Constantin Rusu). 
întreg spectacolul degajă o 
imensă amărăciune care prece
de și urmează unei nădejdi în- 
frînte. Tristețea o simțim și în 
scena sinucederii lui Nică, flă
căul al cărui crez neclintit în 
Hîncu a fost înșelat, amăgit — 
menționăm aici juvenila apari
ție a lui Petre Ciubotaru în ro
iul Nică.

Fără a face o ierarhizare a 
compozițiilor actoricești — în- 
trucît spectacolul se impune 
prin omogenitate de ansamblu 
— notăm înțelegerea adecvată 
a datelor rolului de către Cos- 
tel Constantin (Hîncu), com-

plexitatea personalității actori
cești a lui Teofil Vilcu (Duca 
Vodă), interpretările remarcabi
le și solid integrate în spiritul 
dramei ale lui Sergiu Tudose, 
Constantin Popa, Virgil Costin 
și Puiu Vasiliu. Am simțit sen
sibilitatea cultivată a Lianei 
Mărgineanu într-un rol, din pă
cate. mai puțin consistent. Ar fi 
de dorit însă o diminuare a în
clinației spre exteriorizare, re
marcată la Silvia Popa, așa 
cum ne-am fi așteptat de la 
Saul Taișler, să găsească calea 
de exprimare a multiplelor date 
psihice ale lui Iani, nu să creio
neze doar schema unilaterală a 
unui caracter infam.

LILIANA MOLDOVAN

CARNET TEATRAL

TEATRUL
ÎN PUBLICAȚII

— Personal, avem convingerea 
că unul din atributele unei mari 
literaturi umaniste este acela al 
legăturii strînse cu masele.

(Urmare din pag. I)

prile-

atunci

In expoziție.

(Urinare din pag. I)

vede- 
trăns- 
mesaj

Umanismul literaturii
și valoros din punct de 
re artistic; atunci el se 
formă de la sine intr-un 
universal valabil.

Făceam observația, cu 
juri variate, că un fenomen cu
rios în literatură este invazia 
lirismului în toate genurile și, 
dimpotrivă, sterilizarea lirismu
lui in poezia însăși.

E adevărat că lirismul este o 
nevoie universală a omului 
care vrea să-și 
viața, să elimine 
nesemnificativul, 
nu-mi explic 
frecvent, poezia 
plă proză, în care tocmai urîtul 
este urmărit sistematic, ceea ce 
alterează universul, ii face res
pingător fără să fie în realitate. 
Se pare că nicăieri, astăzi, ca- 
lofobia nu se manifestă atît de 
sistematic ca în lirism și acesta 
este un fenomen universal. Ni
căieri refuzul de viață nu este 
mai sensibil ca în poezia de azi 
de pretutindeni, poate tocmai 
din nevoia de a rupe cu trecu
tul, de a se deosebi răspicat de 
poezia veche, cea care urmărea 
transfigurarea universului ime
diat, acoperirea Iui în vălul ilu
ziei. Acum poezia lirică vrea să 
înfățișeze realitățile crude ale 
vieții, fără iluzii, fără mască.

Dar, întorcîndu-ne Ia noi, o 
spun și acum : nu se poate 
vorbi de un fenomen liric spe
cific românesc, azi lirismul tin
de către un stil din păcate uni
form. Așa se explică faptul 
nu numai Ia noi, dar nici 
Occident, poezia modernă nu 
citește.

a
înfrumusețeze 

urîtul, banalul.
Și ’ •

de ce, atît de 
devine o sim-

că 
în 
se I

— Poeți moderni sînt însă 
Appolinaire și Rimbaud...

și

— Appolinaire, în poeziile lui 
cele mai cunoscute și care l-au 
consacrat, are o complexitate 
de sentimente adevărate și pro
funde. iar forma lor este puter
nic înrădăcinată în folclor. 
Appolinaire era în fond un eru
dit, un om cu o vastă cultură 
literară și trebuie să deosebim 
revoluția lui pur formală de 
fondul lui care este Clasic și 
profund uman.

Cît despre Rimbaud, se spu
ne azi că ar fi depășit.

Dar cum poate fi depășit un 
geniu ? E de prisos să spunem 
că Eminescu rămîne i 
mare poet român, că nu 
și cu siguranță nu va fi 
șit, considerind cea mai 
parte a creației lui.

— Spuneați că fiecare 
tor autentic atinge în 
luția sa un moment de limpezi
re, de revelație a propriei, lui 
structuri, cu toate consecințele 
pe planul expresiei. Credeți că 
literatura noastră are un ase
menea scriitor, care, tînăr fiind, 
și-a descoperit adevărata struc
tură Intimă, atingînd punctul 
fericit al maturității 7

același 
a fost 
depă- 

i mare
scrii- 
evo-

I

— Probabil că sînt vreo cîți- 
va. Mi se pare că un echilibru 
s-a produs la Adrian Păunescu, 
și el cu un talent al expresiei 
noi și cu o rafinată celebritate. 
Insă la Păunescu domină mai 
ales o impetuozitate intelectua
lă și o deosebită capacitate e- 
motivă. Se pare însă că, în ge
neral vorbind, excesiva intelec- 
tualizare implică o sicativitate 
emotivă, o uscăciune sufleteas
că esențial contrarie poeziei, 
pentru că eu socot că poezia li
rică este mesagera emoțiilor ce
lor mai bogate și mai gene
roase.

— Totdeuna marii poeți au ex
primat timpul lor, exprimîn- 
du-se totodată pe ei înșiși ca 
niște personalități unice, chiar 
gigantice. Mă gindesc la Goethe

și HSlderin pentru Germania, 
la Victor Hugo pentru Franța 
și la incă mulți alții. Azi, de 
pildă, există în America Latină 
Cîțiva „poeți ai poporului". Mă 
Întreb de ce nu se poate acorm. 
acest titlu unui poet român 
care, printr-un masaj generos, 
uman, să exprime, cu profunzi
me de ginduri și sentimente, 
specificitatea românească. Să 
nu fiu insă înțeles greșit, prin 
poet al poporului nu înțeleg un 
retor al sentimentelor colective. 
Iar dacă e retor, cum a fost 
Goga, trebuie să aibă o deplină 
autenticitate și sinceritate. In 
orice caz, repet cu acest prilej, 
premisele unei mari literaturi 
există in România de azi, atît 
prin complexitatea problemelor 
vieții socialiste, cit și prin ma
rea prețuire acordată literaturii 
și artei în genere. Premisa exis
tă și prin faptul că azi avem 
un public cititor foarte numeros 
și setos de o literatură bună, 
pe care nu trebuie să-l negli
jăm. Răminem insă în aștepta
rea unei asemenea literaturi.

Concentrați în exclusivitate
asupra evenimentelor pro- 
priu-zis teatrale ale sfîrși- 

tului de an (primul plan ocupîn- 
du-l, firește- Festivalul național al 
teatrelor dramatice), am scăpat 
din vedere o întîmplare mai pu
țin spectaculoasă, dar cu o rezo
nanță tot atît de durabilă : o ade
vărată explozie publicistică a tea
trului. Am deplîns adeseori pu
ținătatea paginilor rezervate în 
periodicele noastre scenei și ofi- 
cianților ei. Este momentul, ă- 
cum, să înregistrăm cu satisfacție 
că sfîrșitul lui 1969 ne-a oferit, 
pentru 1970, promisiuni dintre 
cele mai îmbucurătoare.

„lașul literar", bunăoară, con
sacră teatrului un număr întreg 
(11/1969). Un solid articol al cri
ticului N. Barbu — „Permanențe 
ale genului dramatic" — schițea
ză, în deschiderea revistei, o în
cercare de sinteză a direcțiilor 
principale din teatrul contempo
ran, conchizînd, cu argumente 
solide, că dramaturgia româneas
că nu exceptează de la progresul 
general. Alte cîteva intervenții 
publicistice, mai firave, comple
tează spațiul dintre cele trei pie
se de teatru, aparținînd unor 
neri autori, prezente în revista 
șeană. O privire mai atentă 
descifra, desigur, în „Duet" 
Andi Andrieș și mai ales 
„Fructele zăpezii" 
Oprea, o anume 
care umbrește, într-o măsură, ge
nerozitatea temelor, fluența dialo
gului, coerența tipurilor umane. 
O aceeași privire se va opri cu 
mai multă atenție la piesa de 
debut a prozatorului Mircea Radu 
lacoban „Tango la Nisa" (aflată 
în repetiție la Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri"), observînd 
forța dramatică și capacitatea de 
esențializare a autorului, însușiri 
care anunță, cu certitudine, un 
dramaturg matur. Dar, dincolo 
de asemenea disocieri, prezența 
într-un singur număr de revistă 
a trei piese legate între ele prin 
pasiunea limpede a contempora
neității, prin încercarea entuziastă 
de a scruta lumea lăuntrică 
a oamenilor de azi, merită a fi 
admirată fără rezerve.

Revista de specialitate, „Tea
trul", își încheie anul printr-un 
număr deosebit de substanțial- a- 
proape un almanah teatral, care 
continuă preocuparea relativ re
centă a redacției de a găsi for
mule publicistice proaspete Și 
atrăgătoare. Un sumar complet 
nu stă nici în intenția, nici în 
posibilitățile noastre, dar cîteva 
semnături se cer neapărat amin
tite. Mircea Malița meditează, 
cu pătrundere și autoritate, asu- 

Teatrului în anul 2000“.
i

ti- 
ie- 
va 
de 
în 

de Ștefan 
artificialitate

Paul Anghel intervine- cu argu
mente decisive, în recenta dispu
tă asupra teatrului istoric („Isto
ric ,— anistoric — contemporan 
sau trei opoziții bizare"). O inte
resantă anchetă însumează păre
rile unor scriitori (Edgar Papu, \ 
Ov. Ș. Crohmălniceanu, D. R. Po
pescu, Nichita Stănescu, Al. Iva- 
siuc, Leonid Dimov, Gh. Tomo- ) 
zei) asupra dramaturgiei ca lite
ratură. Matei Călinescu glosează 
pe marginea comicului lui Sa
muel Beckett, Ioan Grigorescu și 
B. Elvin pe marginea specificului 
artei actorului, iar Crin Teodo- 
rescu însumează, sub titlul „Tea
trul de ritual", cîteva opinii ex
trem de riguroase asupra de-
formărilor pe care le suferă,' 
în spectacologia — -------
nă, concepția de 
gic" 
gată 
nează spectacolele Festivalului 
național al teatrelor dramatice și 
alte premiere teatrale recente (de 
reținut, mai ales, temeinica ar
gumentare a lui Aurel Dragoț 
Munteanu din cronica la „Stri
goii" și cea a lui Florin Tornea 
din cronica la „Dispariția lui 
Galy Gay"). Ion Băie.șu semnează 
o piesă scurtă — „Suferință în 
doi" — foarte spirituală, dar cu 
sugestii grave, iar Dumitru Solo
mon publică o dramă excelentă f. 
„Socrate"- în care biografia filo
zofului atenian prilejuiește o pe
netrantă meditație contemporană 
asupra raporturilor dintre gîndi- 
tor și cetate.

La aceste înnoiri, produse pe 
teritorii deja existente, se adaugă 
o apariție inetegral inedită : pri-J 
mul număr al noului „caiet-nro- 
grarn" al Teatrului Național „I. L. 
Caragiale" — în fapt o admira
bilă revistă teatrală, cu un cîmn 
de preocupări larg, cu apariție 
periodică, cu o frumoasă înfăți
șare grafică. Apărut sub redacția 
criticului B. Elvin, caietul-pro- 
grarn însumează semnături de 
prestigiu : Eugen Ionescu (cu un 
articol despre clasicizarea avan- 
gardei. scris special pentru aceas
tă publicație), Geo Bogza, Radu 
Religan, Vladimir Streinu. Horea 
Popescu, Ion Ianoși, Al. Paleolo- 
gu- Valentin Silvestru, N. Caran- 
dino, Andrei Băleanu, Radu Co- 
sasu etc. Se inaugurează, printre 
altele, o amplă anchetă interna
țională asupra destinului teatre
lor naționale, la care, în primul 
număr, răspund Peter Roberts- 
redactor sef al publicației ..Plans 
and. Players" și Jovan Cirilov. di
rector artistic ai Festivalului in
ternațional de teatru de la Bel
grad.

spectacologia contempora- 
„teatru ma

tt lui Artaud. O bo- 
rubrică de cronici consem-

S. C

care precede nașterea unei o- 
pere. fie literare, plastice ori 
muzicale — sînt proprii și nouă.

— Există lucruri de care vă 
temeți ?

— Da’! Examenele. Ele mă 
sperie...

Știam că la C. Vraciu nu este 
vorba de acea panică parali
zantă proprie studenților care 
iau sesiunea în asalt, în restul 
anului risipindu-se în preocu
pări mediocre. Am înțeles că 
era vorba de data aceasta, mai 
întîi și întîi, de responsabilita
te și respect. Nu era vorba de 
„sperietură" ci de intensitatea 
pregătirii care ea însăși este 
etapa cea mai înaltă a studiu
lui — sinteza.

Despre aceasta îmi vorbise de 
fapt C. Vraciu. Era vorba, deci, 
tot de un simbol.

SOLEMNITATEA 
UNOR IDEI

catedra facultății de isto-La catedra facultății de isto- 
rie-filozofie a Universității din 
Iași mi s-a precizat că, intr-a
devăr, studenții de care am în
trebat sînt printre cei mai buni 
ai ultimelor serii pregătite de 
această Universitate de înalt 
prestigiu în cultura noastră.

La simpozionul studențesc 
național de la București din 
1968 ,,Socialismul și democra
ția" precum și la cel din acest 
an de la Cluj pe tema „Locul 
omului în societatea contempo
rană" printre cei care au îna
intat comunicări științifice a 
fost remarcat și studentul Ioan 
Petru din Iași. Așa că numele 
său, cunoscut și din publicații

studențești unde semnează frec
vent materiale de logică pură, 
a fost repede recunoscut Cînd 
s-a anunțat că i-a fost decernat 
premiul special al U.A.S.R. pen
tru lucrarea „Controversa" im
plicației. Conceput și ca lucrare 
de diplomă, materialul anali" 
zează istoric diversele concepte 
ale „implicației", autorul propu- 
nînd pentru preîntîmpinarea 
„paradoxelor" o ierarhizare a 
lor în spiritul „teoriei tipurilor" 
creată de Russell pentru solu
ționarea „paradoxelor" în gene
ral, E vorba de un punct de ve
dere inedit care aruncă o nouă 
lumină asupra „paradoxelor" 
acestui concept.

Născut la Huși în orașul lui 
Mihai Ralea, tînărul discipol a 
respirat în aerul condensărilor 
filozofice în care s-a prefigurat 
personalitatea marelui său îna
intaș. Am înțeles de la loan 
Petru că spiritul omului, pentru 
a se constitui ca o adevărată 
catedrală investită cu cele mai 
profunde acorduri — metaforic 
vorbind — trebuie să fie lucrat 
cu știință, cu disciplină și rigu
rozitate, logica însăși fiind fun
damentul și osatura acestui pro
fil abstract. Spiritul exprimă 
însăși personalitatea care la 
rîndul ei determină coeficien
tul de independență în gîndire.

— Am fost martorul, unor 
idei, îmi mărturisește loan Pe
tru. Idei supreme în veacul nos
tru. In luna august a acestui 
an am participat împreună cu 
redactorul șef al revistei „Via
ța studențească", poetul Niculae 
Stoian (delegați ai U.A.S.R.) la 
simpozionul internațional de la 
Riga în cadrul cursurilor de

EFIGIILE Șl
LAURII STUDENȚIEI

vară organizate în acest an. Au 
fost prezente delegații din 60 
de țări. Tema simpozionului : 
„Lenin — știința — instrucția 
Și progresul general" a făcut 
timp de două săptămîni obiec
tul 
noi ne-am adus aportul, deose
bit de apreciat. Aici am verifi
cat caracterul social, aș zice, al 
unor idei înalte care polarizea
ză viața spirituală a tineretului 
studios de oriunde. Riguros 
vorbind, cred că ideile vorbesc 
numai în relație' cu omul, ei 
fiind obiectul lor permanent. 
Doar așa putem exclama ase
meni lui Camil Petrescu : „Am 
văzut idei !“.

unor dezbateri vii la care și

UN INS ARMONIOS : 
GRUPUL

Despre ei mi-a vorbit 
tîi prof. dr. Oprea 
lă. Se numesc : Ion 
Viorel Manole, Victor 
Ion Mergiani, sînt studenți în 
anul V ai Academiei de Studii 
Economice București, secția 
Economia agriculturii.

mai în- 
Parpa- 
Manea. 

Manole,

— Sînt cunoscuți în Academie 
sub formula de „Cei patru M“, 
denumire care, fără să îmbrace 
un abur misterios ori legendar, 
corespunde totuși cîtorva trăsă
turi comune, definitorii, ale ce
lor patru studenți : seriozitate, 
pasiune, perseverență. De altfel, 
recent, la Conferința națională 
ei au prezentat o lucrare co
lectivă mai rriult decît merito
rie, pentru care au obținut 
Premiul special al U.A.S.R. Ei 
au realizat lucrarea pe un te
ren aproape virgin cu rezultate 
demne de o atenție specială.

Dar pentru informații deta
liate am apelat la înșiși autorii 
lucrării. Un colectiv omogen 
Trăsături care prin compensație 
realizează un ins armonios : 
grupul.

Tema lucrării premiate a fost 
supusă unei cercetări extinse 
pe perioada a doi ani de studiu 
Derivînd direct din sarcinile 
trasate de Congresul al X-lea 
al P.C.R., tema reprezintă nu
cleul unor sarcini de cel mai 
mare interes național, privind 
organizarea superioară a agri-

culturii. Lucrarea „Contribuții 
la perfecționarea relațiilor de 
producție în asociațiile inter- 
cooperatistc și rolul lor în dez
voltarea agriculturii" reprezintă 
încă de la prima privire o anga
jare cu consecințe serioase în 
studiul ideii lansate de Congres. 
Aplicată astăzi în mai multe ca
zuri, ideea aceasta este mai pu
țin dezbătută din punct de vede
re teoretic. Impărțindu-și sar
cinile în mod adecvat și echi
librat, tinerii studenți au urmă
rit trei factori de bază — 
relațiile de proprietate, schimbul 
de activități și relațiile de re
partiție — la întreprinderile in- 
tercooperatiste de producție : 
Popești Leordeni, la magazinul 
de desfacere din Halele Obor 
si Ia atelierul de reparații din 
Giurgiu. Rezultatele au urmărit 
să scoată în evidență 
tatea realizării unor 
de investiție care pot 
producției un caracter 
al, de continuitate,
și siguranță, prin folosirea ra
țională a fondului funciar, a for
ței de muncă etc. Venind și cu

propuneri concrete, lucrarea s-a 
distins ca o contribuție origina
lă pe care forurile competente 
au reținut-o.

„Cei patru M“ 
tat a fi un exemplu 
armonie colegială, fără 
nul din ei să-și piardă 
litatea. Personalitatea, 
ei, nu există în afara 
colective și a caracterului indi
vidual. Iar succesul pe care ei 
l-au realizat nu poate fi conce
put în perspectiva lui fără ti
nerețe. Mai ales cînd, credem 
noi, tinerețea devine și o forță 
de grup da în cazul acestor emi- 
nenți „patru M“.

mi s-au ară- 
rar de 

ca vreu- 
persona- 

ziceav 
muncii

GEOGRAFIILE SUBTERANE

posibili- 
obiective 
imprima 
industri- 

ritmicitat'e

Refac diagrama mărturisirilor 
lui Octavian Mîndruț, student 
în anul V la Facultatea de geo- 
grafie-geologie a Universității 
din București.

— Nu concep misiune mai 
onorantă ca aceea care reconsti- 
tuie chipurile istorice ale pă- 
mîntului tău natal. E ceea ce 
încercăm să facem noi, geogra
fii — de multe ori cu rezultate 
mari. Taina acestui pămînt 
scufundat între hotarele sale 
geologice, impune alese pasiuni 
de cercetător. Nutream să ajung 
un astfel de specialist încă din 
liceu. Notele, întotdeauna ma
xime din prima zi de facultate 
și pînă astăzi, nu sînt dovezi 
ale unui orgoliu îngust, dorin
ță de a poseda certificate ono
rifice de „zecist" — ci, cred eu, 
emblemele proprii ale pasiunii 
mele, cotele necesare numai pe 
care se pot atinge structurile 
unui specialist desăvîrșit. Am 
avut șansa rară să dau în fa-

cultate peste un profesor emi
nent, un om care „arde" în pa
siunile sale, ale cărui cursuri 
„incendiază" mințile studenți
lor. La cursurile prof. dr. doc. 
Grigore Posea, fiindcă de dinsul 
este vorba, n-a existat niciodată 
vreo absență. Lucrarea de care 
m-ați întrebat și pentru care am 
primit un premiu special al 
U.A.S.R. se numește „Morfolo
gia reliefului din Munții Codru- i..s„ <_ , cer-

din 
cu- 

face 
stat

lui" în care este vorba de 
cetarea unei zone vestice 
Munții Apuseni, mai puțin 
noscută. Această cercetare 
parte din lucrarea mea de 
care va studia problemele de 
geo-morfologie generală ale 
zonei amintite Aș vrea să do
vedesc că merit să spun cîndva 
că am fost studentul unor ani 
anume și al unor profesori a- 
nume...

★
Investigațiile în sufletul uman 

nu obosesc niciodată pe nimeni. 
Am înțeles, astfel, că laurii 
studenției sînt întotdeauna 
„produsul" cel mai sensibil, 
care califică munca unui șir 
întreg de profesori. Fiecare 
dintre cei care au răspuns a- 
cestui dialog mi-a vorbit cu 
căldură și recunoștință de pro
fesorii din liceu, de cei univer
sitari, de colectivele animate de 
idei majore, de integrarea în 
cîmpul celor mai actuale preo
cupări de cercetare și aplicație 
științifică.

Efigiile acestor studenți fac 
dovada seriozității, garanției și 
continuității tradiției învățămîn- 
tului nostru superior care as
tăzi numește din ce în ce mai 
mulți specialiști de „clasă înal
tă".
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rești, și membri ai ambasadei, a 
în aceeași zi, membrii delega- " 

ției sindicale ungare au avut o 
întrevedere cu tovarășul Florian 
Dănălache, președintele Consi- 
liului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Româ-

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar General al 

Partidului Comunist Român, Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER, Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, au adresat tovarășului 
TODOR JIVKOV, Prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria, și tovarășului 
GHEORGH1 TRAIKOV, Președintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare Bulgaria, următoarea tele
gramă :

în legătură cu catastrofa de cale ferată pe linia Sofia— 
Vidin, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ală 
Republicii Socialiste România și al nostru personal, vă adre
săm dumneavoastră și familiilor îndoliate, profunda noastră 
compasiune și sincere condoleanțe.

La 6 ianuarie 1970, George O 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, a 
primit în audiență pe senatorul 
american Mark Hatfield, care a 
făcut o scurtă vizită la Bucu
rești. A

Senatorul american a fost în- 
soțit de Leonard C. Meeker, am
basadorul Statelor Unite ale _A- 
mericii în Republica Socialistă V 
România, Harry Barnes, consi
lier de ambasadă, și de asisten- 
tul său personal, Gerald Frank.

La invitația Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, marți 
dimineața a sosit în Capitală o 
delegație a sindicatelor din R.P. 
Wngară, condusă de Sandor 
Gaspar, secretar general al Con
siliului Central al Sindicatelor, 
pentru a face o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe peronul Gării 
de Nord, delegația a fost întîm- 
pinată de Florian Dănălache, 
președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., Ion Cotoț și Larisa 
Munteanu, secretari ai Consi
liului Central, și alți reprezen
tanți ai U.G.S.R.

Au fost de față Martin Ferenc, 
ambasadorul Ungariei la Bucu

Omann Sigurd, președintele 
Partidului Socialist Popular din 
Danemarca, și Gert Petersen, 
membru al Comitetului Execu
tiv al partidului, redactor șef al 
ziarului „S. F. Bladet“, care ne 
vizitează țara la invitația Insti
tutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea au avut 
întrevederi, în cursul zilei de 
marți, cu Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al Institutu
lui și Ion Botar, secretar al 
I.R.R.C.S., și cu Alexandru Io- 
nescu, redactor șef al ziarului 
„Scînteia".

în cursul după-amiezii, oaspe
ții au vizitat Muzeul de istorie 
a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România.A XI-A ANIVERSARE A REPUBLICII CUBA

Adunarea festivă de la Casa de cultură * 
a studenților din București •

ASTĂZI VĂ PREZENTĂM 
NOUTĂȚI DIN...

Impulsurile ștachetei

referit pe larg la semnificația 
victoriei luptei de eliberară a 
poporului cubanez împotriva 
regimului terorist al dictatoru
lui Batista, la prefacerile a- 
dînci care au avut loc în Cuba
în cei 11 ani care au trecut de 
la victoria armatei revoluțio
nare de eliberare, condusă de 
Fidel Castro, la succesele im
portante obținute de poporul 
cubanez în creșterea și diver
sificarea producției industriale 
și agricole. în dezvoltarea în- 
vățămîntului, a științei și cul
turii, la lupta susținută a por 
porului, tineretului și studen
ților cubanezi pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare, pen
tru triumful socialismului în
patria lor.

„Tineretul, studenții și po- A 
porul român, a spus vorbitorul, 
urmăresc cu un sentiment de 
bucurie frățească și caldă sim- £ 
patie realizările importante ob
ținute de poporul și studenții 
cubanezi în construirea socia- 0 
Iismului, considerînd că dez
voltarea multilaterală a fiecă- 
rei țări socialiste constituie o “ 
contribuție la creșterea forței 
întregului sistem socialist, a 
puterii de atracție și influen- " 
ței ideilor socialismului in lu

Echipa de fotbal 

a Europei '69

în urma unei anchete 
întreprinse de ziarul „Nep 
Sport" din Budapesta, la 
care au participat redac
țiile sportive a 10 ziare, a 
fost alcătuită cea mai bu
nă echipă de fotbal a Eu
ropei pe anul 1969. lată 
componența ei : Banks 
(Anglia), Gemmel (Sco
ția), Sesternev (U.R.S.S.), 
Beckenbauer (R. F. a Ger
maniei), Fachetti (Italia), 
Bobby Charlton (Anglia), 
Rivera (Italia), Best (Ir
landa), Miîiler (R. F. a 
Germaniei), Riva (Italia) și 
Djaiei (Iugoslavia).

— Mai întîi am dori să ne 
schițați un tablou succint al 
activității atletice competițio- 
nale a anului 1970 ?

— Calendarul atletic prezin
tă, pentru anul acesta, o serie 
de acțiuni importante, care 
vor angaja prestigiul atletis
mului nostru atit din punct de 
vedere valoric c’t și în ceea 
ce privește capacitatea noas
tră de organizare a competi
țiilor. Spun aceasta deoarece 
spectatorii români vor avea 
prilejul să asiste, din tribune
le arenelor noastre, la Crosul 
Balcanic, la Jocurile Balcani
ce de vară, la o semifinală fe
minină a Cupei Europei, pre
cum și la întîlniri interțăr; ca 
România — Italia — Ungaria 
— Elveția la băieți și Româ
nia — Anglia — Ungaria, Ro
mânia — Polonia sau Româ
nia— S.U.A. la fete. De re
marcat că întîlnirea feminină 
între echipa noastră și atletele 
americane a fost solicitată de 
forurile americane. De aseme
nea, întîlnirile cu mai multe 
țări în cadrul aceluiași con
curs, măresc spectaculozitatea 
întrecerilor și sint mai econo
mice în privința organizării. 
Aș mai vrea să subliniez un 
fapt pozitiv, și anume, cam
pionatele internaționale ale 
Republicii Socialiste România 
au fost fixate la o dată 
mai potrivită (septembrie) 
ceea ce înseamnă că se vor 
bucura de o participare mai 
valoroasă decît edițiile prece
dente. în afara acestor între
ceri reprezentativele noastre 
vor mai participa, la Barcelo
na, în Cupa Europei (masculin), 
în R.F.G. pentru un meci bila
teral feminin^ in R.D.G., pen
tru o întilnire băieți și fete și 
Ia o mulțime de alte con
cursuri internaționale.

Atleții juniori, pe lîngă in- 
tilnirile lor tradiționale, vor 
participa la primele ediții ale 
Jocurilor Balcanice de la Ate
na și ale Campionatelor Euro
pene de la Paris, rezervate 
lor. în calendarul intern acor
dăm o atenție deosebită întil- 
nirilor interjudețe, pentru a 
învioră interesul atletic în 
restul țării. Totodată, campio
natul pe echipe, cu un regu
lament simplificat, rămlne 
competiția de bază, mai ales 
pentru atletismul nostru de 
valoare medie.

O amploare crescindă vor

Interviul nostru cu tov. VICTOR FIREA,
secretar general al F. R. A.

• întâlnirea dintre atletele românce și ameri
cane — cap de aiiș mondial 1

• în perspectivă — un campionat republican 
de cros școlar!

• 0 întrebare - De ce sîntem deficitari 
la unele probe atletice ? - la care, deocam
dată amînăm răspunsul 1

• Sate și comune pe... harta atletică a țării

Momentul de „relaxare" competițională între sezonul 
atletic de vară și cel de iarnă, poate fi un bun prilej de 
incursiune în viitorul apropiat. Pentru aceasta ne-am adresat 
tov. Prof. Victor Firea, secretar general al F.R. de Atletism, cu 
cîteva întrebări, cu scopul de a oferi cititorilor noștri, cu un 
ceas mai devreme, cîteva din proiectele și preocupările aces
tei federații.

cunoaște concursurile de sală 
și ceea ce ne bucură este că 
ele se pot desfășura acum, în 
afară de București și în multe 
orașe ale țării (Brăila, Boto
șani, Galați, Cluj, Brașov, Plo
iești, Timișoara, Tg. Mureș 
etc.). Ca o confirmare a im
portanței acordată sezonului 
competițional de iarnă, este și 
măsura ca pe lingă seniori și 
juniorii să primească. în acest 
an, titluri de campioni repu
blicani la probele de sală.

— Nu credeți că ar fi nece
sară organizarea unui campio
nat republican de cros școlar?

— Da, și pentru aceasta vom 
lua legătura cu organismele 
competente din Ministerul în- 
vățămîntului, cu C.C. al 
U.T.C., cunoscînd că această 
competiție presupune eforturi 
apreciabile conjugate deoare
ce pentru eficiența crosului 
preconizăm etape pe clase, 
școală, localitate, județ, even
tual pe zone și apoi faza fi
nală pe întreaga țară. Aceste 
eforturi sint justificabile dacă 
ținem seama de efectele bine
făcătoare ale crosului asupra 
organismului.

— Cu toate succesele atle
tismului nostru, există totuși

stagnat. Astfel, în cele mai 
bune performanțe europene 
ale anului la aruncări, fond și 
demifond nu figurează nici un 
atlet român. Cum explicați a- 
ceste fenomene, și dacă sînteți 
amabil să ne arătați ce mă
suri se preconizează pentru 
îmbunătățirea acestei situații?

— încă de anul trecut s-a 
discutat în biroul federal pro
blema probelor rămase în 
urmă. Recent, la Consfătuirea 
de la Snagov s-au adunat se
parat antrenorii de la fond — 
demifond și cei de la aruncări, 
pentru a discuta și stabili mă
suri concrete pentru redresa
rea acestor probe. Antrenorii 
de aruncări din întreaga țară 
se vor întilni în cadrul unei 
noi consfătuiri cu caracter 
metodic-organizatoric la 8—10 
ianuarie 1970, iar cei de la 
fond, și demifond și-au con
cretizat propunerile, care au 
și început să prindă viață. 
Cred, însă, că înainte de toa-

grupe de probe ca de exem
plu aruncările sau demifondul 
și fondul care au făcut pro
grese minime sau chiar au

te, este necesar să se facă o 
selecție judicioasă. Antrenorii 
de aruncări trebuie, în primul 
rînd, să-și caute atleții dotați 
cu fizic corespunzător și apoi 
să-și pună probleme metodice. 
Pentru aceste selecții însă an
trenorii trebuie să fie spriji
niți de organizațiile U.T.C. și 
sindicale din școli, instituții și 
întreprinderi precum și de 
consiliile județene și orășe
nești de educație fizică și 
sport și, bineînțeles, de unită
țile de bază ale mișcării spor
tive, asociațiile și cluburile 
sportive.

La fond-demifond, campio
natele republicane de cros au 
prezentat o mulțime de ele
mente dotate. Harta atletică a 
țării s-a completat cu o mul
țime de nume de localități 
noi, dintre care nu lipsesc sate 
și comune (Govora-sat, Tres- 
tieni, Săveni etc.). Consiliile 
județene pentru educație fizi
că și sport au însă datoria să 
urmărească de aproape evolu
ția tuturor finaliștilor la cam
pionatele republicane de cros 
și cu deosebire a celor de la 
„Crosul tineretului" pentru a 
fi menținuți într-o activitate 
sportivă continuă, pentru a fi 
sprijiniți cu tot ce e nevoie.

De altfel, recentele măsuri 
pentru îmbunătățirea activită
ții atletice luate de Comitetul 
Executiv al C.N.E.F.S., consti
tuie un permanent îndrumar 
pentru federația noastră și 
consiliile județene pentru e- 
ducație fizică și sport.

Interviu realizat de 
S. DUMITRESCU

TIMBRU COMEMORATIV — C.M. DE HANDBAL DIN FRANȚA
• Ministerul Poștelor din Franță vă emite un timbru comemo

rativ cu ocazia celei țU-ăî 7-a ediții a campionatului mondial mas
culin de handbal care va avea loc la Paris și in alte orașe fran
ceze între 26 februarie și. 9 martie. Emisiunea vă număra 7 000 930 
de timbre care vor £1 puse în vînzare cu 5 zile înaintea începerii 
competiției. ,

Ieri după-amiază, la Casa de 
cultură a studenților din Capi
tală a avut loc o adunare fes
tivă, organizată de Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și de Consiliul Uniu
nii Asociațiilor Studențești din 
România cu ocazia celei de a 
Xl-a aniversări a zilei națio
nale a Republicii Cuba.

La adunare au participat 
studenți, tineri muncitori și 
elevi bucureșteni, studenții 
cubanezi și alți studenți străini 
care urmează cursurile unor 
institute de învățărnînt supe
rior din țara noastră.

Au fost de față Jesus Bar
reiro Gonzalez, ambasadorul

Cubei la București, și membri 
ai ambasadei.

Adunarea festivă a fost des
chisă de Sorin Ionescu, secre
tar al U.A.S.R. A luat apoi cu- 
vîntul tovarășul Mihail Stoica, 
vicepreședinte al U.A.S.R., care 
a adresat colegilor cubanezi 
prezenți la adunare, poporului 
și tineretului cubanez sincere 
felicitări cu prilejul celei de a 
Xl-a aniversări a sărbătorii 
naționale a Republicii Cuba, 
prima țară socialistă de pe 
continentul american, și le-a 
transmis un călduros salut 
prietenesc, de solidaritate in
ternationalists.

In continuare, vorbitorul s-a

me".
Din partea studenților cu

banezi care studiază în Ro
mânia a luat cuvîntul Jose 
Luis Cabrera care, după ce a 
mulțumit pentru atenția și os
pitalitatea cu care sint încon
jurați studenții cubanezi in 
România, a vorbit despre is
toria luptei îndelungate a po
porului cubanez pentru elibe
rarea sa socială și națională, 
despre rolul tineretului și stu
denților cubanezi în această 
luptă.

în încheierea adunării, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, a fost prezentat 
filmul documentar „Și a sosit
timpul", producție a studiouri
lor cubaneze, care redă as- 
pecte din viața și lupta tinere- W 
tului Cubei.

BAZIL ȘTEFAN • La săniuș Foto: N. TOKACEK

• In runda a 7.a a turneului internațional de șah de la Hastings, 
maestrul român Dolfi Drimer l-a învins în 41 de mutări pe Levy. 
Gligorioi a ctștigat la Medina. Partida dintre Portisch și Smîslov 
s-a încheiat remiză. In clasament conduce marele maestru iugoslav 
Glisorici cu 5,5 puncte. Drimer ocupă locul 7 cu 2,5 puncte.

• Turneul internațional de șah „Memorialul Goglidze“, desfășurat 
Ia Tbilisi, s-a încheiat cu victoria fostului campion mondial Mi. 
hali Tal și a maestrului Buhuti Gurghenidze (ambii U.R.S.S.), care 
au totalizt cite 10,5 puncte din 15 posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Hort (Cehoslovacia) — 10 puncte, Cloclltea (România), 
Suetin (U.R.S.S.), Gufeld (U.R.S.S.) — 8,5 puncte etc.

• In turneul final al competiției internaționale de șah pentru 
juniori de la Groningen, în clasament conduce Beliavski (U.R.S.S.) 
cu 4,5 puncte urmat de Adorjan (Ungaria) — 4 puncte și Pritchett 
(Anglia) cu 3,5 puncte. Urzică (România) se află pe locul 6 cu 2,5 
puncte și o partidă întreruptă. In runda a 5-a, Pritchett l-a învins 
pe Urzică.

• La Cortina d’Ampezzo, stațiune de sporturi italiană, în cursul 
zilei de luni a nins din abundență. Din această cauză, organizatorii 
au suspendat antrenamentele boburilor de 4 persoane, care urmea
ză să participe la campionatele europene.

• Peste 15 000 de spectatori au urmărit la Tokio meciul pentru 
titlul mondial de box la cat. pană dintre deținătorul centurii John 
Famechon (Australia) și Fighting Harada (Japonia). Famechon și-a 
păstrat centura obțlnind victoria prin KO în rundul 14.

A DESCOPERI
LOCURI COMUNE

AVIOANE 
ROMÂNEȘTI - 

BN-2A
La întreprinderea de reparat 

material aeronautic din Capi
tală a început fabricarea celui 
de-al doilea lot de avioane de 
tipul BN-2A Islander, produs pe 
baza unei colaborări româno- 
britanice. Intr-o scurtă convor
bire avută cu un redactor al 
agenției „Agerpres", directorul 
întreprinderii respective, ingi
nerul Constantin Oprișan, a de
clarat că muncitorii, tehnicienii 
și inginerii acestui sector al in- 
.dustriei aeronautice române au 
■obținut rezultate de seamă, 
-printre care proiectarea tuturor 
Subansamblurilor, executarea în 
fabrică a peste 50 la sută din 
piesele necesare, calificarea și 
specializarea în țară a 95 la 
sută din personalul tehnico-eco- 
nomic necesar. Referindu-se la 
calitatea execuției, inginerul 
Oprișa® a arătat că toate or
ganele aeronautice de avizare 
din țară și străinătate au acor
dat numai calificative bune și 
foarte bune.

Acest tip de avion este deja 
Cunoscut și apreciat în nume
roase țări din lume, printre 
tare Australia, Tahiti, Noua 
Zeelandă, Statele Unite, R.F. a 
Germaniei, Ghana și Sudan.

BN-2A este un avion clasic, 
tare are o viteză de croazieră 
de 268 km pe oră și poate 
transporta 10 persoane sau o 
încărcătură între 580 și 720 kg, 
în funcție de distanță. Utilizarea 
sa prezintă o eficiență deose
bită în misiuni agricole, silvice 
și poștale, în transportul călă
torilor și mărfurilor.

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1)

Ității la o ordine ce ține de ge
neral, adică de esența vieții. 
Această esență a vieții nu se

I poate fragmenta : a respinge 
așadar de aici tot ce ține de 
viața afectivă și de sensibili
tatea omului este o absurditate

Iși, în fond, lipsă de luciditate. 
Adevărul asupra esenței vieții 
trebuie să cuprindă toți terme
nii în care ea se încadrează —

I altfel,, nu mai e vorba de nici 
un fel de luciditate, ci în fapt de 
imaturitate, grabă și expresia 
unei false precocități. Societatea

I noastră, pe bună dreptate, încu
rajează tineretul ; dar unii din
tre tineri înțeleg această încura
jare ca un drept al consacrării 
lor definitive, imediate, fără e- 

Ifort îndelungat. încurajarea so
cietății nu este însă îndreptată 
asupra efectelor rapide și rezul
tatelor personale de moment ci, 

Idacă ne referim la evoluția ti
nerilor, ea speră în efortul lor 
susținut, în lucrarea multilate
rală a acestui efort. Altminteri, 
totalitatea ființei umane este

I mereu frîntă de urmărirea suc
ceselor provizorii — uneori chiar 
contestabile — cu amarnice re
percusiuni asupra realelor și du-

Irabilelor satisfacții și chiar a ca
pacității de fericire. De aceea eu 
cred că problema numărul unu 
a educației este reamintirea
permanentă a întrebărilor esen- 

Ițiale ale omului, recuperarea
totalității, a integrității ființei 
umane, a idealului".

Marx spunea că „omul în to- 
Italitatea sa nu e numai un dat, 

ci și un ideal". Un ideal pentru 
sine însuși, dar, în mod egal, și 
pentru societate, pentru socie
tatea noastră socialistă, care 

Ipune în centrul tuturor efortu
rilor sale — omul. ..Preocupările 
umaniste, strădaniile etice ale 
contemporaneității trebuie să 

I declanșeze mai ales în rîndul 
tineretului o necontenită ne

liniște care să-l facă să-și dea 
seama de adevăratele soluții, 
spune istoricul Virgil Cindea- 
După opinia mea tineretul tre
buie să fie permanent neliniștit 
și deci extrem de atent să nu 
piardă un bun imens și irever
sibil — viața — fără s-o valo
rifice total. Mă aflam în pri
măvara anului 1968 în Occident, 
cînd am fost martorul marilor 
mișcări sociale la care tineretul 
participa cu mare fervoare dar 
din păcate, în majoritatea sa.

bunului lor aflat la început, via
ța — vor fi cu siguranță în stare 
Să găsească șl adevăratele solu
ții".

L-am întrebat odată, mai de 
mult, pe Mircea Malița, perso
nalitate ce prin vocație și ac
tivitate îmbină spiritul științi
fic cu cel umanist, care sîrțt 
comandamentele pe care le re
comandă cu prioritate tinere
tului. Răspunsul a fost prompt : 
1. Să fie sediul original al tu
turor experiențelor trăite,. pri

al Academiei. Această cerință 
într-adevăr imperioasă a epocii 
nu este în nici un caz dată 
pentru a secătui sfera afectivi
tății, pentru a domoli marile 
elanuri, a stăvili dăruirea ge
neroasă ori adeziunea la ideal. 
Newton. Pasteur, Racoviță, 
Jolliot-Curie, deși înzestrați cu 
o educație rațională și o vi
ziune științifică plină de luci
ditate nu și-au pierdut nicio
dată idealismul ; ei s-au supus 
radiațiilor, bolilor, intemperii

MODERNITATE- 
eludarea întrebărilor 

esențiale ale omului ?
pradă unei reale confuzii. Un sin
gur lucru era clar: marea lui ne
mulțumire față de societate, 
care arăta ca un strigăt dispe
rat al umanității, dar ca un 
uriaș strigăt al unui mut ce nu 
poate nici să exprime și, din 
pricina infirmității, nici să-și 
reprezinte exact realitatea.

Tinerii noștri ar trebui să se 
neliniștească permanent asupra 
concordanței dintre datorie și 
idealul societății socialiste. Și 
dacă o vor face, și dacă va fi 
permanentă această neliniște — 
valorificarea deplină, totală a

lej permanent de mișcare sufle
tească ; 2. Să țină în perfect e- 
chilibru balanța dintre vechi și 
nou ; 3. Să participe la dezvolta
rea societății. Și la toate trei, a 
adăugat el, motorul să meargă 
totdeauna din plin.

„Tineretul este astăzi educat 
și îndreptat către știință și teh
nică, unde într-adevăr se cere 
o atitudine rațională și nu sen
timentală față de obiectul stu
diului ca și de preocupările lui 
ulterioare, — explică, din punc
tul de vedere strict al omului 
de știință, fizicianul Radu Gri- 
gorovici, membru corespondent

lor naturii, jertfindu-se pentru 
omenire, fără a urmări îmbo
gățirea prin patente. Mulți ti
neri oameni de știință îi con
sideră pe acești „pasionați idea
liști" cam întîrziați față de epo
că. Lipsă de adeziune la cla
sicele valori etice ? Nu ! eu 
cred că de fapt fiecare gene
rație are un stil propriu ; or, 
ostentația gestului, a spiritului 
de sacrificiu a fost uneori com
promisă prin abuz. Ca și sen
sibilitatea, în înțelesul strict 
romantic, prin exagerarea re
torismului. Eu cred, însă că 
datoria epocii și necesitățile

etice ale societății implică e- 
xistența obligatorie a conștiin
ței sociale — ghidul nostru pen
tru- tot ce întreprindem, de-a 
lungul întregii noastre activi
tăți".

Cine educă, Insă, această con
știință socială ? Profesori, socio
logi, filozofi sînt de unanim 
acord că factorul determinant în 
această direcție a educației re
vine învățămîntului în stare să 
acorde tinerilor o gîndire ra
țional lucidă și, totodată, o gîn
dire capabilă de sinteze so
ciale, civice, în strîns raport cu 
fenomenele și necesitățile so
ciale. Prodecanul facultății 
bucureștene de filozofie, Ale
xandru Valentin, opinează pen
tru „un echilibru mai just între 
disciplinele umaniste și cele ale 
științelor pozitive ; iar un învă- 
țămint filozofic, politic eficient 
necesită un mai larg și aprofun
dat studiu exercitat de profesori 
competenți. Fiindcă filozofia, ca 
să pregătească un om în totali
tatea lui, trebuie să se adreseze 
nu numai intelectului, ca în 
alte discipline, ci omului în în
tregime, cu toate problemele Iui 
vitale, capitale".

Desigur, nu-i mai puțin ade
vărat, că educația civică o com
pletează în mare măsură și fa
milia : desigur, deschiderea că
tre cinste, devotament, altruism, 
către nobilele noastre idealuri 
stau în sarcina organizațiilor 
de tineret. Dar, tot atît de si
gur, tînăra generație, prin vir
tuțile de incontestabilă inteli
gență pe care le întrunește, 
prin înclinarea spre cultură 
care îi este necesară, prin apro
pierea de valorile etice majore 
care-i este proprie, va ști să se 
deprindă să judece totdeauna 
drept, — ceea ce nu o va îm
piedica să vibreze Ia ceea ce 
e autentic nobil și cu adevă
rat încărcat de frumusețe.

(Urmare din pag. I)

mers alfabetul și numerele : 
oamenii aceia care au desco
perit-o nu știau să scrie roa
tă și nici să numere roțile, 
mai bine-zis, nici să însemne 
numărul lor, dar se foloseau 
de roți. Chiar dacă nu avea 
spițe, roata aceea veche se 
învîrtea și învirtindu-se s-a 
perfecționat. A ajuns chiar 
roată cu dinți, mică cit o gă
mălie de ac, așa cum e cea 
din ceasornicul nostru, dar 
tot după principiul celei vechi 
se învîrte. Poate să fie și 
din aur, de la principiul 
vechi nu se poate dezice. In 
sfîrșit. Urmînd școala, ajun
gem într-o zi să cunoaștem 
cele mai însemnate descope
riri. Pe toate nu le putem ști 
pentru că le... uităm. Dar toa
te aceste descoperiri sint ale 
altora, venite intr-un fel sau 
altul in mreaja trează a gîn- 
dului nostru. Ne-am putea 
însă întreba ce am descoperit 
noi singuri, ceea ce gindul 
nostru a izvodit ? Am ajuns 
tocmai unde voiam. Căci vo
iam să propun subiectivității 
noastre un tărîm atit de ge
neros, de larg și totdeauna 
nou unde poate încerca să 
descopere necontenit noi înțe
lesuri și adevăruri. E acesta 
tărimul locurilor comune, în
tins mult mai mult decît im
periile geografice, căci el se 
află între marginile răzlețe 
ale timpului cu tot ce a de
pus intr-insul mintea genera
țiilor în succesiunea lor infi
nită. Cîte învățăminte, cîte 
vorbe, cîte idei cunoscute și 
mai ales, recunoscute, de toți! 
Cît de multe lucruri știm 
fără să le mai verificăm — Ie 
luăm fără nici un efort din 
acest depozit uriaș ! Știm că 
la căldură apa se evaporă

sau fierbe, la frig se faci 
platoșă solidă, știm că după 
un anotimp vine aitul, știni 
și care anume, numai să ni 
se spună primul ; știm că 
soarele apune și răsare, știm 
că pentru a crește și se coa
ce în rod, bobul de grîu are 
nevoie de ploaie și altele . 
știm că purtînd o haină ea se
va rupe ; știm că cel care 
poartă ochelari are vederea 
împuținată și pentru a vedea 
lucid se folosește de ochelari; 
știm că respirăm încontinuu 
și necontenit ne bate inima, 
dar nu am numărat nici două 
respirații — dacă știm de ce 
să le mai numărăm ? —; știm 
aproape infinit de multe și 
n-am verificat din ele, deci 
nici nu am descoperit, aproa
pe nici una. Le-am găsit 
descoperite gata. Știm sume
denie de proverbe, maxime, 
dictoane. Cîte am amănun
țit din ele ? Intr-o zi priete
nul Vasile îmi spunea : Cine 
a stat și a meditat cel puțin 
un ceas in fața proverbului 
în tot răul e și un bine și să 
vadă în el, la sfîrșit, o lege 
a dialecticii ? Hegel a des
coperit această lege, acuma-s 
nici două sute de ani, dar 
proverbul numără vechimea 
miilor de ani, de mii de ani 
păstra într-însul legea. Poa- 
te_ numai cel dinții care l-a 
născocit s-a înfiorat de drep
tatea ei, ceilalți, mulți, l-au 
repetat în diverse ocazii, so- 
cotindu-1 loc comun.

Aceasta este invitația mea : 
să ne alegem clteva locuri 
comune și să le verificăm pe 
pielea noastră. De pildă să 
alegem pe cel cu haina pur
tată care se rupe după un 
timp și să verificăm de ce se 
rupe mai întîi tocmai in coa
te. Pentru aceasta, pe lîngă 
haină mai e necesar însă...



g^btol apropiat
NOI INCIDENTE ÎNTRE ISRAEL

Șl STATELE ARABE
CAIRO — Avioane egiptene 

Ru bombardat marți pozițiile 
israeliene amplasate în secto
rul oriental al Canalului de 
Suez, anunță un purtător de 
cuvînt • militar al R.A.U. Bom
bardamentele au provocat un 
incendiu la depozitele de mu
niții israeliene ; forțele israe
liene _ au înregistrat, de aseme
nea, importante pierderi în oa
meni și material de război, a 
precizat purtătorul de cuvînt.

BEIRUT — Un comunicat 
militar dat publicității la Beirut 
confirmă că avioane jsraeliene 
au bombardat marți împreju
rimile localităților libaneze Kfar 
Haman și Rachaya el Fakhar, 
situate pe versantul vestic 
muntelui Hermon.

TEL AVIV — Aviația egip
teană a încercat marți, în două 
reprize, să bombardeze pozițiile 
israeliene amplasate în secto
rul oriental al Canalului de 
Suez, a anunțat un purtător de 
cuvînt al armatei israeliene. 
Ambele tentative au eșuat, a- 
firmă purtătorul de cuvînt.

. TEL AVIV — Aviația israe- 
liană a atacat marți bazele for
țelor palestiniene de guerilă, 
situate pe versantul vestic al 
muntelui Hermon din teritoriul 
libanez, a anunțat un purtător 
de cuvînt al armatei israeliene.

CAIRO — Reuniunea tri
partită la nivel înalt la care 
urmau să participe șefii de stat 
ai R.A.U., Libiei și Sudanului, 
programată pentru ultima 
săptămînă a lunii ianuarie la 
Cairo a fost amînată pentru 
februarie, a declarat agenției 
M.E.N. Gaafar El - Numeiry, 
președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției su
daneze. El a subliniat că a- 
ceste reuniuni tripartite, inau
gurate prin recenta întîlnire 
la nivel înalt de la Tripoli, vi
zează realizarea într-un ter
men lung a unei uniuni totale 
între R.A.U., Libia și Sudan.

• •••©•©

de Da Nang a fost atacată de

Khartum: Lupte

în sudul țării

într-o primă informație transmisă din Saigon, agenția 
U.P.I. anunță că în noaptea de luni spre marți o bază ame
ricană situată la 41 km sud - — —
patrioții sud-vietnamezi.

U.R.S.S. — Imagine din
Leningrad

americano-saigoneze atacate 
de patrioții sud-vietnamezi

CONVORBIRI
ECONOMICE
ROMÂNO
SOVIETICE

în provinciile meridio
nale ale Sudanului au 
reînceput luptele dintre 
trupele guvernamentale 
și triburile locale 
contestă autoritatea 
rităților centrale 
Khartum.

care 
auto- 
de la

Poliția împotriva în legătură cu această 
ție, Gaafar El-Numeiry,

universității
• Toate institutele de invățămint superior din Republica 

Dominicană închise • Val de arestări si asasinate
De aproape o lună de 

institutele de 
superior din 
Dominicană 

ca urmare a

zile toate 
învățămînt 
Republica 
sînt închise 
unui „ordin prezidențial 
de urgență". Arestările 
în rîndul studenților au 
devenit, în acest răstimp 
un fapt aproape coti
dian. Potrivit unor sur
se, numărul celor ares
tați s-ar ridica la peste 
150.

tr-o nouă repriză de represiuni, 
culminînd cu închiderea facul
tăților, punerea sub pază mili
tară a localurilor universitare 
și masive arestări.

Recrudescența mișcării pro
testatare studențești se înscrie 
în cadrul mai larg al nemul
țumirilor întregului tineret do
minican. Șomajul face ravagii 
în rîndurile tinerilor care con-

conomia într-o stare de sub
dezvoltare iar creditele din a- 
fară sînt 
struirea 
mentale, 
și șosele 
stațiunile 
dadei.

Demonstrațiilor și grevelor 
tinerilor muncitori industriali și 
agricoli, guvernul le-a ripostat

folosite pentru con- 
de edificii guverna- 
vile ale oficialităților 
ultramoderne pentru 
luxoase ale protipen-

situa- 
. . pre

ședintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției Sudaneze, 
a declarat că guvernul său nu 
va renunța la planurile de re
stabilire a calmului în provin
ciile sudice ale țării și a afir
mat că actualele incidente-con- 
stituie acte izolate care nu re
prezintă un pericol real. Viața 
în cele trei provincii se desfă
șoară în mod normal, mai ales 
în sectorul economic, iar gu
vernul de la Khartum depune 
eforturi considerabile pentru a 
normaliza funcționarea servicii
lor publice, în special în dome
niul sănătății și învățămîntului. 
Președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției a arătat 
că guvernul de la Khartum de
ține documente care atestă în-

cercarea unor state de a crea 
în partea de sud a țării o a 
doua Biafră.

Gaafar El-Numeiry a preci
zat că guvernul sudanez face o 
serie de demersuri, pe lingă sta
tele vecine cu Sudanul, cerîn- 
du-le acestora să nu mai per
mită infiltrarea de elemente 
„rebele" pe teritoriul țării.

După ce au supus baza unui 
puternic tir de artilerie, patrioții 
au reușit să pătrundă în perime
trul ei, angajînd lupte corp la 
corp cu militarii americani. După 
cum a informat Comandamentul 
american de la Saigon, în urma 
acestui atac, care a luat sfîrșit în 
zorii zilei, 16 militari americani 
au fost uciși, iar ălți 68 răniți. 
Atacul a fost calificat de Coman
damentul american drept unul 
din cele mai puternice din regiu
nea Da Nang-ului din ultimele 
luni.

O ciocnire care a durat peste 
trei ore și s-a soldat cu pierderi 
pentru militarii americani, s-a 
produs în interiorul bazei Boss, 
situată la aproximativ 30 km sud 
de Da Nang. Patrioții au pătruns 
în perimetrul poziției americane 
după un foc de baraj efectuat si
multan, din mai multe direcții. 
In aceeași zonă, a mai fost su
pusă unui bombardament cu ra
chete și mortiere o bază de puș
cași marini situată în apropiere 
de An Hoa. In total, forțele pa
triotice au bombardat marți noap-

tea 13 poziții americano-saigo- 
neze.

Tot în cursul nopții de marți, 
bombardierele B-52 au efectuat 
șapte raiduri, lansînd 1200 tone 
de bombe în cîteva provincii si
tuate la nord-vest de Saigon.

Actuala stare de lucruri 
constituie doar un nou 
capitol în înfruntarea 
permanentă care opune în ul

timii ani studențimea autorită
ților de la Santo-Domingo, în
fruntare care a luat forme me
reu mai ascuțite. în martie tre
cut, întregul tineret studios do
minican a ieșit în stradă la 
cele mai mari demonstrații pe 
care le-a cunoscut vreodată 
mișcarea studențească din Re
publica Dominicană. Studenții 
au protestat față de alocațiile 
mizere acordate învățămîntu- 
tului, sistemul învechit de in
strucțiune și înrăutățirea conti
nuă a nivelului de trai al ma
selor. Intervenția poliției și ar
matei împotriva sțudențimii s-a 

ț dureros : 
peste 20

Două dintre victimele din rîndul mișcării progresiste 
„Escadroanele morții în acțiune..."

• DUPĂ cum relatează agen
ția M.A.P., șase militari fran
cezi au fost uciși în operațiu
nile militare desfășurate în 
Ciad în cursul anului 1969. Ci
tind o sursă militară franceză, 
agenția citată precizează că în 
ziua de 30 decembrie, în timpul 
unor lupte de hărțuire, au fost 
uciși doi militari francezi în re
giunea Antiman. Se arată, toto
dată, că ciocniri armate cu gru
puri care nu se supun autorității 
guvernului de la Fort Lamy 
continuă în diverse regiuni ale 
țării.

Apelul

încheiat cu un bilanț 
un mort, trei răniți și 
arestați.

în pofida măsurilor 
ce și a permanentei 
gheri polițienești a universită
ților, acțiunile protestatare stu
dențești au continuat. Șirului de 
demonstrații de stradă studen
țești din 8, 9 și 10 decembrie, 
autoritățile le-au răspuns prin-

draconi- 
suprave-

stituie, de fapt, majoritatea 
populației (aproape 65 la sută 
din locuitorii Republicii Domi
nicane au sub 19 ani). în aceas
tă „împărăție a șomajului" 
(cum o denumește LE MONDE 
DIPLOMATIQUE) jumătate din 
forța de muncă nu-și găsește 
de lucru. Numărul tinerilor șo
meri atinge cifra de 400 000. A- 
ceasta în vreme ce o oligarhie 
internă și internațională ține e-

„Rebelii"

de la Eaton
O mare bătălie pare să se pregătească în coridoarele și sălile 

de cursuri ale celebrului institut englez de învățămînt de la 
Eaton. O parte a elevilor și-au exprimat deschis nemulțumi
rea față de menținerea principiilor tradiționaliste în organizarea 
acestei vechi școli superioare. „Rebeli" — a fost caracterizarea 
dată lor de unii din conducătorii celui mai exclusivist centru de 
educație din Marea Britanie. S-au făcut însă auzite și păreri 
contrarii. „Băieții au oarecare dreptate atunci cînd critică felul 
în care este condus Eatonul" — a declarat Anthony Chenevix- 
Trench care în vară urmează să se retragă de la conducerea 
acestui institut. •

Presa engleză informează că 30 de elevi de la Eaton s-au 
reunit în cadrul unei „Uniuni de acțiune", descrisă drept o 
„mișcare militantă" care-și propune să lupte pentru moderniza
rea sistemului de invățămînt atît în sectorul școlilor de stat, cit 
și al celor particulare. Uniunea a căpătat, într-un timp relativ 
scurt, aderenți nu numai în școlile publice ci și în colegiile par
ticulare cum sînt Harrow, Rugby și, în ultimă instanță, Eaton. 
„Rebelii" de la Eaton au difuzat manifeste în rîndurile elevi
lor și studenților. „A sosit timpul să fie introdus un sistem de
mocratic constructiv" — afirmă ei. „Aceasta înseamnă participa
rea studenților la comitetele și reuniunile acestui institut".

Cele mai puternice critici sînt îndreptate împotriva „sistemului 
perfect" existent la Eaton care constă în aplicarea de pedepse 
corporale, purtarea de uniforme, cenzurarea corespondenței, spi
ritului religios și obligativității elevilor colegiului de a servi pe 
„seniori" din institut. Toate acestea — subliniază „rebelii" 
nu sînt altceva decît „manifestări ale unui sistem autocratic". 
De altfel, nu întîmplător, colegiul Eaton este recunoscut drept o 
„citadelă" a partidului conservator din Marea Britanie. Este sufi
cient de amintit că printre absolvenții săi, se numără trei foști 
prim-miniștri conservatori : Anthony Eden, Alec Douglas-Home 
și Harold MacMillan.

Bătălia pentru modernizarea sistemului de învățămînt din 
Marea Britanie se află de abia Ia începuturile ei. Eaptul că în 
rîndurile celor ce critică actualul sistem au fost cuprinși și elevi 
ai colegiului Eaton este interpretat ca fiind extrem de sem
nificativ pentru curentul înnoirilor ce se manifestă pe acest 
front.

prin represiuni brutale, prin a- 
restări și prin închiderea unor 
sedii ale Uniunii Tineretului 
Revoluționar Creștin.

Valul de represiuni urmărește, 
evident, intimidarea tinerei ge
nerații, în perspectiva alegeri
lor prezidențiale care urmează 
să se desfășoare la începutul 
lunii mai. Acuzațiile guverna
mentale că „universitatea a de
venit un focar al agitației de 
stînga", că liderii sindicali „in
cită tinerii muncitori și lucră
tori agricoli" și că Uniunea Ti- 
retului Revoluționar Creștin (le- 
Sată de Partidul Revoluționar 

ominican al fostului președin
te de nuanță democrat-creștină 
Juan Bosch) ar desfășura „ac
țiuni subversive", reflectă tea
ma actualilor guvernanți față 
de ponderea tineretului în an
samblul corpului electoral ce 
va fi chemat la urne în primă
vară. Asemenea acuzații sînt 
menite, cert, să justifice și să 
faciliteze noi „răfuieli" cu miș
carea progresistă a tineretu
lui dominican ca parte inte
grantă a largii mișcări demo
cratice a poporului Republicii 
Dominicane.

Pentru a asigura realegerea 
actualului președinte, Balaguer, 
venit la putere în umbra inter
venției militare străine din a- 
prilie 1965, cercurile extremiste 
de dreapta se străduiesc să in
staureze o atmosferă de teroa
re. Așa numite „escadroane 
ale morții" compuse, în cea mai 
mare parte, din foști agenți ai 
poliției dictatorului de Tristă 
faimă Rafael Trujillo, practică 
pe scară _ largă asasinatul po
litic. Sindicatul muncitorilor din 
transporturi a dat recent pu
blicității o statistică tragică : în 
cursul anului 1969 au fost asasi
nați 74 de membri ai opoziției 
actualului regim, iar alți llO au 
fost răniți. Dintre aceștia, o 
mare parte au fost tineri lideri 
ai mișcării progresiste studen
țești, ai organizațiilor de tine
ret și ai sindicatelor. Ultimul a- 
sasinat din lunga serie a curmat 
viața unuia din cei mai popu
lari conducători ai Ligii tineri, 
lor muncitori agricoli — Fran
cisco Antonio Estevez.

U.N.I.C.E.F
Fondul O.N.U. pentru co

pii — U.N.I.C.E.F. — a lan
sat Juni un apel pentru strîn- 
gcrea de fonduri în vederea 
ajutorării mamelor și copii
lor biafrezi, victime ale 
războiului civil din Nigeria.

U.N.I.C.E.F. a anunțat că 
fondurile prevăzute pentru 
operațiunile de ajutorare a 
populației din Biafra vor fi 
epuizate la sfîrșitul lunii ia
nuarie și că, ținînd cont de 
agravarea situației din aceas
tă țară, se pune urgent pro
blema continuării și chiar 
accelerării acordării acestui 
ajutor.

Valoarea ajutorului acordat 
de către U.N.I.C.E.F. Bia- 
frei, constituit în. cea mai 
mare parte din medicamente, 
s-a ridicat, în fiecare lună, 
la 100 000 de dolari. In afa
ră de aceasta, fondul Națiu
nilor Unite pentru copii a 
realizat un aliment special 
destinat copiilor bolnavi, din 
care cinci tone au și fost 
expediate în Biafra. Necesi
tățile acestui aliment sint 
evaluate însă la 100 tone pe 
lună.

VIETNAMUL DE SUD. — Agent de legătură al patrioților în 
misiune pe Mekong

Potrivit declarațiilor unui lo
cuitor din localitatea My Lai, 
conținute într-o scrisoare adre
sată organizației budiștilor mi- 
litanțl din Vietnamul de sud și 
dată publicității la Saigon, ma
sacrul comis la începutul anului 
1968 de trupele americane în 
zona Song My s-a soldat cu 
uciderea a nu /mai puțin de 600 
persoane. Autorul scrisorii pre
cizează că nu s-a aflat la fața 
locului în cursul genocidului. 
El a sosit, însă, acolo la apro
ximativ trei ore de la plecarea 
militarilor americani, urmele 
fiind încă proaspete. „Primele 
persoane ucise, se spune în 
secrisoare, au fost femeile. în 
continuare, au fost împușcați 
bărbații și copiii. Unele cadavre 
au fost lăsate pe străzi, altele 
aruncate în șanțuri".

Autorul scrisorii relatează că 
masacrul nu s-a rezumat la 
cătunul My Lai. Au fost cuprin
se în acțiunea americanilor și 
alte localități din această zonă 
cunoscută sub numele de Song 
My. La Tu Cung, localitate 
controlată de trupe saigoneze, 
americanii au cerut tuturor să
tenilor să se adune în clădirea 
școlii, unde au fost împușcați. 
Au fost uciși în mod asemănă
tor toți locuitorii satului Xom 
Bang.

Numele autorului scrisorii, 
care locuiește în prezent în su
burbia saigoneză Gia Dinh, nu 
a fost dat publicității din moti
ve de securitate.

Marți 6 ianuarie, au înce
put la Moscova convorbirile 
între Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, și N. S. Patolicev, 
ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S. Cu acest 
prilej, au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea 
în continuare a relațiilor e- 
conomice și comerciale din
tre România și U.R.S.S. 
Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

In aceeași zi, Cornel Bur
tică a avut o întrevedere cu 
S.A. Skacikov, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
relațiile economice externe 
de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S.

Seara, ministrul comerțu
lui exterior al României a 
luat parte la o masă oferită 
în cinstea sa de N.S. Pato
licev.

In continuarea vizitei în 
U.R.S.S., tov Cornel Burti
că a plecat într-o călăto
rie la Leningrad.

• CU OCAZIA împlinirii a 22 
ani de la proclamarea republicii 
în România, Ia Institutul poli'y 
tehnic din capitala Guineei, Co* 
nakry, s-a organizat sub auspi* 
ciile Consiliului de conducere ak 
institutului, o seară românească. 
Profesorul universitar, dr. Mihai ? 
Mihălcioiu, a vorbit cu acest pri
lej despre dezvoltarea economi: 
că și social-culturală a Româniși 
în anii construcției socialiste. 
Seara românească s-a înehoiat 
cu prezentarea unor filme docu
mentare privind viața și munca 
poporului nostru.

Stuttgart: Reuniunea 
liderilor liber-democrati

Marți seara au luat 
sfîrșit la Stuttgart lucrări
le Prezidiului Partidului 
liber-democrat, partid 
care, după cum se știe, 
face parte, alături de 
Partidul social-democrat, 
din actuala coaliție gu
vernamentala de la Bonn.

I
Deși, în urma confruntării 

electorale de la 28 septembrie

Inundații în Argentina
Informațiile transmise din Bue

nos Aires de agențiile de presă 
sînt îngrijorătoare. Presiunea ape
lor asupra altor două stăvilare a- 
menință orașul Mendoza, de
vastat duminică seara de pră
bușirea barajului „Frias". Inunda
țiile provocate de această cata
strofă s-au soldat cu moartea a 
peste 100 de persoane. Ploile to
rențiale care au contribuit la um
flarea apelor rîului Mendoza a- 
menință distrugerea digurilor 
„Los Papagoyos" și „Potrerillos“, 
și inundarea cartierelor joase ale 
orașului.

Potrivit declarațiilor oficiale, 
în urma dezastrului de duminică, 
numărul dispăruților nu a putut 
fi încă determinat, iar cel al ră- 
niților se ridică la aproximativ 
500. Pagubele materiale sînt 
enorme. în afara locuințelor pră
bușite, a arborilor și stîlpilor tele
grafici smulși, a vehiculelor dis
truse sau imobilizate în apă, cul
turile agricole din împrejurimile 
orașului au fost complet com
promise.

Serviciile municipale ajută for
țelor armate la salvarea sinistra- 
ților.

Spania a fost cuprinsă în 
primele zile ale lui 1970 de 
un val de greve datorate în 
cea mai mare parte refuzului 
autorităților de a satisface 
cererile oamenilor muncii 
privind reînnoirea noilor 
contracte colective care ex
piră la sfîrșitul fiecărui an. 
Cea mai puternică mișcare 
grevistă se desfășoară în 
prezent în bazinul carboni
fer al Asturiei, unde 20 000 
de mineri au încetat lucrul, 
revendicînd majorarea sa
lariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. Ca urma
re a acestei greve, principa
la întreprindere minieră din 
această regiune și-a încetat 
aproape în întregime activi
tatea. Lupta oamenilor mun
cii spanioli a cuprins, de 
asemenea, și regiunea Cadix, 
unde peste 10 000 de munci
tori agricoli se află în gre
vă de 20 de zile. în semn de 
solidaritate cu aceștia au în
cetat lucrul 5 000 de munci
tori din industria de con
strucții, precum și cei 2 600 
de salariați de la șantierele 
navale. Greve similare au 
loc și la Canaries și Madrid.

anul trecut, Partidul liber-de- 
mocrat a obținut doar 5,8 la. 
sută din numărul total al vo-ț 
turilor exprimate, poziția sa .4 
fost hotărîtoare în formarea 
noului cabinet federal, deoare
ce voturile liberalilor au dat 
posibilitate actualului cance
lar, W. Brandt, să obțină ma
joritatea necesară în vederea 
constituirii actualului guvern 
în care, pentru prima dată în 
istoria R. F. a Germaniei, 
ponderea o au reprezentanții 
P.S.D.

Reuniunea de la Stuttgart 
a durat două zile. Cu toate că 
ea a avut loc cu ușile închise, 
unele informații asupra desfă
șurării dezbaterilor au fost 
furnizate totuși presei. S-a a- 
nunțat astfel că divergențele 
existente în cadrul P.L.D. nu 
vor duce în nici un caz la o 
criză în sinul coaliției guver
namentale, Președintele parti
dului, Walter Scheel, a decla
rat în cuvîntarea de încheiere 
că actuala coaliție va conti
nua să existe pînă la alegerile 
generale din 1973.

După cum era și firesc, opo
ziția creștin-democrată a ur
mărit cu mare interes dezba
terile Prezidiului P.L.D., mi- 
zînd pe disensiuni de natură 
să provoace o breșă în cadrul 
actualei coaliții guvernamen
tale. în mod deosebit, s-a 
scontat pe poziția lui Erich 
Mende, membru al Prezidiu
lui, și a sprijinitorilor aces
tuia, care în repetate rînduri 
au adus critici dure președin
telui P.L.D., Walter Scheel, 
actualul vicecancelar și mi
nistru de externe vest-german.

• IN URMA exploziei unei 
grenade și a unui schimb de fo
curi care a avut loc pe stadio
nul din orașul birmanez Lashio, 
7 persoane și-au pierdut viața 
și alte 17 au fost rănite. Pe sta
dion avea loc o competiție de at
letism cu ocazia aniversării in
dependenței țării. Imediat după 
explozie, patru persoane înarma
te au deschis focul împotriva 
mulțimii aflate pe stadion. For
țele guvernamentale au interve
nit, fără a reuși însă să-î re
țină pe atentatori, care au reușit 
să dispară după un scurt schimb 
de focuri cu poliția.

EXPOZIȚIE ROMÂNEASCĂ 
LA DUSSELDORF

La Diisseldorf a avut loc 
vernisajul unei expoziții de 
pictură și grafică româneas
că. în cadrul expoziției sint 
prezentate lucrările pictori
lor Ion Gheorghiu, Vincen- 
țiu Grigorescu, Ion Săliștea- 
nu, Simona Vasiliu și ale 
graficienilor Marcel Chir- 
noagă, Ileana Micodin, Teo
dora Stendhal și Valentin 
Ionescu.

La deschiderea expoziției 
au luat parte oameni de artă 
și cultură, ziariști, precum 
și reprezentanți ai amba
sadei române la Bonn.

• LA începutul acestei săptă- 
mîni, în aproape întreaga Po
lonie temperatura a crescut în 
mod simțitor, ajungînd în sudul 
țării pînă la plus șase grade. 
Căldura și ploile au provocat 
topirea rapidă a zăpezii. Excep
ție au făcut regiunile din nord, 
unde starea vremii a produs 
unele dificultăți. Astfel în re
giunea golfului Szczecin, a fost 
înregistrată o temperatură de 
minus 10 grade și a fost nece
sară intervenția susținută a 
spărgătoarelor de gheață pen
tru a facilita navigația. în zona 
portului Gdansk vremea a fost 
cețoasă, îngreunînd circulația 
navelor și pescuitul, iar în unele 
regiuni ale litoralului s-au sem
nalat ninsori abundente. Ca ur
mare a condițiilor atmosferice 
nefavorabile, în rada porturilor 
Gdansk și Gdynia s-au strîns 
peste o sută de nave.

de sud, peste 12 000 în S.U.A., 
iar 165 000 și-au exprimat do
rința de a se stabili în Austra
lia.

Principalele cauze ale crește
rii curbei emigrărilor din insu
lele britanice, arată ziarul, sînt 
determinate de politica de „în
ghețare" a salariilor, promovată 
de guvernul laburist, creșterea 
continuă a prețurilor, rata ri-

sale pentru ameliorarea condi
țiilor de muncă din minele de 
cărbuni. în decembrie anul tre
cut, el a candidat, fără succes 
însă, pentru postul de președin
te al organizației.

continuă a prețurilor, rata 
dicată a șomajului.

TRIPLU ASASINAT 
LA OLARKSVILLE

• ZIARUL „Daily Telegraph" 
a publicat un articol în care 
își exprimă îngrijorarea față de 
creșterea numărului emigranți- 
lor din Marea Britanie. In anul 
1969, menționează ziarul, 19 000 
de englezi au emigrat în Africa

• JOSEPH Yablonski, mem
bru al comitetului de conducere 
al Sindicatului minerilor din 
S.U.A., precum și soția și fiica 
sa au fost găsiți împușcați în a- 
partamentul lor din Olarksville, 
statul Pennsylvania. Poliția lo
cală a deschis o anchetă pentru 
descoperirea asasinului ori asa
sinilor și a stabili mobilul aces
tor crime.

Joseph Yablonski a fost ales 
în comitetul de conducere al 
sindicatului minerilor, care gru
pează 200 000 membri, în 1942, 
remarcîndu-se prin eforturile

• PREȘEDINTELE Ugandei, 
Milton Obote, continuă să se a- 
fle țn imposibilitate de a-și re
lua activitatea după atentatul 
comis împotriva sa în luna de
cembrie. Potrivit unor știri din 
capitala Kenyei, starea sănătă
ții președintelui este mai gravă 
decît au lăsat să se înțeleagă bu
letinele oficiale transmise după 
comiterea atentatului. Agențiile 
de presă relevă, pe de altă par
te, că încercarea de asasinare a 
constituit o verigă dintr-un plan 
elaborat de elemente reacționa
re, care urmăreau răsturnarea 
actualului regim.

s-ar fi născut în _ timpul lui 
Fath Aii Șah, al doilea suveran 
din dinastia Kadjar, care a dom
nit în Persia între anii 1797— 
1835. într-o convorbire cu un 
redactor al cotidianului „Ete- 
laat" din Teheran, Kerbelai 
Mohammed Ayub a spus că s-a 
căsătorit în urmă cu aproxi
mativ 140 de ani, în timpul \ 
domniei lui Fath Aii Șah și că ; 
ultima sa fiică a murit în ur- \ 
mă cu 69 de ani în vîrstă de 61 s 
de ani. Redactorul cotidianului 
„Etelaat", care publică dișruția f 
avută cu Mohammed Ayub, pe 
care l-a întîlnit într-un sat de ' 
munte, îl descrie ca pe un om 
ce se deplasează cu multă difi
cultate, cu vederea foarte slabă, 
dar fiind extrem de lucid și a- 
vînd o memorie excelentă. Zia
rele iraniene, care publică foto
grafii ale lui Kerbelai în vîrstă 
de 180 de ani, subliniază că dacă 
datele pe care el le evocă se vor 
dovedi exacte, atunci, fără în
doială, el este omul cel mai în 
vîrstă din lume.

OMUL CEL MAI 
ÎN VÎRSTA ?

A-• KERBELAI Mohammed 
yub, care trăiește într-o locali
tate muntoasă din provincia 
Horassan din Iran, afirmă că 
are vîrsta de 180 de ani și că

• SENATUL S.U.A. trebuie 
să-și reînceapă activitatea in a- 
cest an prin anularea rezoluții
lor adoptate în perioada „răz
boiului rece" și care „oferă pre
ședintelui puteri excepționale pe 
plan militar", a declarat într-un 
interviu televizat senatorul Mi
ke Mansfield, liderul majorității 
democrate din Senat.

I. RETEGAN E. R.
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