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a fost reluat la dimensiunile
ample ale anului 1970

Tn numai 3 zile din noul an Fabrica de tricotaje din Suceava a produs tot atîtea 
bumbac cite ar fi necesare pentru a îmbrăca între gul oraș : peste 50 000 de bucăți în 
diferite.

Ieri după-amiază, recepționată cu maximă exigență, marfa a 
cu destinația București, Bacău, Galați. Dialogul furnizor-beneficiar 
largi ale anului 1970.

DINCOLO DE SCHELE, MAȘI
NILE S-AU ÎNCĂLZIT

î n prima zi după sărbători 
mașinile au demarat greu, ca 
d jă orice staționare mai în- 
ds/ angată deoarece uleiul — 

ele lor — se răcise, deve- 
‘îiind yîscos. Dar acest lucru 
Fiu intriga pe nimeni pentru 
că, se cunoaște, mașinile, ca 
și oamenii, își au legile lor, nu 
pot fi forțate decît în limitele 
acestor legi. Muncitoarele știau 
însă că peste 24 de ore își vor 
reveni complet, viteza lor se 
va dubla dacă vor fi bine 
imînuite și întreținute, iar 
producția recuperată în între
gime. „Trebuie să suprave
ghem mașinile cu aceeași gri
jă cu care supraveghem firul 
de bumbac, să nu se rupă, 
spunea tînăra Cornelia Mai
dan, pentru că or fi ele din 
metal dar își au viața și sen
sibilitatea lor. Dacă nu le a- 
corzi toată grija, nu te ascultă 
și nu ai ce le face“. Dar ma
șinile au fost ascultătoare 
ții. sub mîinile delicate și 
p. -epute ale fetelor (pentru 
<cS ele formează majoritatea 
copleșitoare) a doua zi fabrica 
a produs într-adevăr 22 000 
bucăți de tricotaje, cu 8 000 
mai multe decît într-o singură 
zi din decembrie trecut.

Mașinile noii unități econo
mice au început să producă 
cu mult înainte ca fabrica să 
fie terminată. Schelele 
structorilor nu au fost 
coborîte de pe ziduri, de 
se ridicaseră 4 pereți, 
erau 7 luni pînă la termenul 
planificat de intrare în func
țiune a fabricii și conducerea 
sa ceruse ministerului să i se 
stabilească planul de produc
ție. „Aveam deja pregătit un 
nucleu de 500 muncitori, 
spune inginera Lucreția Rusu 
— secretara comitetului de 
partid — pe care i-am califi
cat cum am putut și care ar
deau de nerăbdare de a-și în
cepe meseria. Și noi lucram 
alături de constructori. Cînd 
la 30 noiembrie fabrica intra 
oficial, conform termenului, 
în funcțiune, noi livrasem deja 
comerțului o producție în va
loare de 24 milioane lei".

con- 
încă 
abia 
mai

O SARCINĂ IMEDIATA: PA
RAMETRII REALIZAT! = PARA

METRII PROIECTAT!

S-a creat în acele luni pre
mergătoare termenului scadent 
pentru constructori experiența 

tehnică și organizatorică ne
cesară, pentru abordarea ime
diată a atingerii parametrilor 
proiectați pentru liniile tehno
logice. O disciplină perfectă 
în producție, o aprovizionare 
ireproșabilă a locurilor de 
muncă cu fire, o asistență teh
nică competentă în toate 
schimburile, o răspundere soli
dară pentru utilizarea maximă 
a fiecărui minut de muncă, 
iată ambianța în care prevede
rile, planificate de altfel destul 
de strîns, au fost răsturnate. (Continuare în pag. a IlI-a)

CONFESIUNILOR cd

Noul complex de xilen a devenit 
fi el un element familiar în pei
sajul industrial bine cunoscut al 

Brazilor

(Continuare în pag. a Il-a)

OCTAV PANCU-IAȘI

tristului
cavaler

de boltă a 
automatis- 

că un per- 
mai trebuie 
(sublinierea 

actelor sale,

Scuzîndu-se că uneori va 
trebui să apeleze la truisme, 
autorul unui îndreptar de 
comportare civilizată, apărut 
în urmă cu citeva decenii sub 
titlul de „Cod al manierelor 
elegante", își căuta argumen
te în perenitatea adagiului 
care împrumută repetiției 
virtuți materne, consacrînd-o 
drept maică bună și grijulie 
a studiului : „Repetînd o 
dată, de două ori sau de zeci 
de ori un gest, el ne va in
tra în reflex — și iată-ne 
ajunși la cheia 
cavalerismului : 
mul sau faptul 
fect cavaler nu 
să gîndească 
noastră) asupra 
acestea venindu-i de la sine, 
fără nici un efort".

Nu neg că, cel puțin în 
parte, această frază redactată 
în stilul bombastic al tuturor 
„îndreptarelor" similare de 
ieri (și, iertat să ne fie, de 
azi) n-ar cuprinde și o doză 
de justețe. Evident, prin re
petiție, ne intră în reflex o

ZWVWXAAAA/WS^NAA/WWWNAAAAAAA.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVI, SERIA II, NR. 6422 4 PAGINI 30 BANI

B ÎN ACTUALITATE

VINERI 9 IANUARIE 1970

ABSOLVENTULUI

INIȚIATIVE UNIVERSITARE

articole din
18 sortimente

12 conteinere 
dimensiunile

fost încărcată în 
a fost reluat la

Productivitatea muncii fusese 
depășită în decembrie cu 25,4 
Ia sută. „Aceste realizări au 
fost punctul nostru de pornire 
în atacarea și mai frontală în 
acest trimestru a parametrilor 
proiectați — ne-a mărturisit 
tovarășul inginer Gheorghe O- 
nica, șeful serviciului plan. 
Astfel, productivitatea muncii 
planificată pentru primele trei 
luni ale acestui an va fi depă
șită cu 59 la sută după estimă-

LAL ROMULUS

u
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trecute, am comis un 
furt. Profitînd de neatenția unei 
foarte apropiate cunoștințe, care 
împlinea 34 de ani, i-am desprins 
de pe perete un text afișat pen
tru a-l avea sub ochi toată ziua, 
(ca circumstanță atenuantă preci
zez că l-am furat... după aniver
sare). Aș dori să-l reproduc inte
gral. Din motive de spațiu voi 
tăia, dar nu mult:

„Tinerețea nu este o perioadă 
a vieții. Ea este o stare a spiritu
lui, un efect al voinței, o calita
te a imaginației, o intensitate e- 
motivă, o victorie a curajului a- 
supra timidității, a gustului aven
turii asupra dorinței de confort.

Nu devii bătrîn fiindcă ai trăit 
un anumit număr de ani, devii 
bătrîn fiindcă ai dezertat de la 
idealul tău. Anii ridează pielea, 
dar renunțarea la ideal ridează su
fletul (...)

sumedenie de gesturi ținînd 
de educația noastră civiliza
tă. Ca să salutăm pe cineva, 
scoțîndu-ne pălăria cu mina 
dreaptă, nu ne va trebui un 
răgaz de meditație, iar ca să 
oferim unei femei locul în 
tramvai nu vom fi siliți 
(unii, măcar) să ne luăm în 
prealabil concediu pentru' a 
chibzui în liniște dacă se cu
vine sau nu... Mi se pare însă 
că reducem la prea puțin „ca
valerismul" dacă îl definim 
doar prin aceste automatis- 
me și, mai ales, dacă il 
frustrăm de dreptul său la 
gîndire.

Mi-a fost dat (o, ce bine să 
nu-mi fi fost !) să cunosc un 
tînăr intelectual (dacă ne ghi
dăm după certificatul său de 
studii) despre care, neavizat, 
eram în stare să scriu cele 
mai înduioșătoare recoman
dări, facilitîndu-i și urgen- 
tindu-i intrarea în rîndurile 
oricărui club al „perfecților 
cavaleri". Vorbea frumos, tă
cea frumos ; era proaspăt ras, 
n-a fumat fără să ceară voie ; 
nu s-a așezat pe scaun fără 
să fie poftit, n-a început să 
vorbească fără să fie între
bat. Mai mult ca sigur, ve
nind la întilnirea noastră cu 
un vehicul de transport în 
comun, a așteptat să se urce 
întîi femeile, a cedat apoi lo
cul unei bătrîne, și, cu o po
litețe dublată de un zîmbet 
afabil, înainte de a coborî, 
și-a făcut drum spre ușă, 
spunînd grațios „pardon". Pe 
stradă, desigur, n-a mers cu 
miinile în buzunare, n-a pri
vit nici o tînără drept în 
ochi, provocator și imperti-

(Continuare în pag. a U-a)

de
IONEL HRISTEA

CE IDEAL AI?
Tînăr este acela care se uimeș

te și se minunează și întreabă ca 
un copil nesătul și apoi sfidează 
evenimentele și găsește bucurie 
în jocurile vieții.

Sînteți tot atît de tineri ca în
crederea în voi înșivă, tot atît 
de tineri ca tînăra voastră spe
ranță, tot atît de bătrîni ca în
frângerea voastră.

Veți rămîne tineri atîta timp 
cît veți fi receptivi la ceea ce es
te frumos, bun și mare (...)

Dacă într-o zi inima voastră ar 
fi mușcată de pesimism și roasă 
de cinism, Domnul aibă în pază 
sufletul vostru de moșneag..."

Semnat: George Enescu

Îmi amintesc un alai de nuntă 
văzut în urmă cu cîțiva ani în- 
tr-un colț de Ardeal. Patru boi 
cu coarnele împodobite duceau, 
în două care, lăutari aprinși la 
față și nuntași ținîndu-se de gît. 
Cocoțată deasupra unui maldăr 
de perne, de albituri, de lăzi, co
voare împăturite, mobile, plă- 
pumi, saltele, stătea mireasa. Mă
sura mîndră curțile pe dinaintea 
cărora era plimbată. Ea și zes
trea ei. Atunci nu i-am înțeles 
satisfacția. Pentru că nu surîzi 
decît mijloacelor care-ți oglindesc 
virtutea și mireasa aceea surîdea 
din cînd în cînd zestrei sale. S-ar 
fi putut înțelege de aici că zes
trea ei dobîndise, răstălmăcind 
întreaga istorie a păcatului făptuit 
cîndva de Ion al Glanetașului, al
te înțelesuri. Fiindcă menirea zes
trei, a darurilor agonisite de. alții 
și puse de-a gata în poala fetei 
leneșe eu o știam a fi ascunzișul. 
O astfe de zestre fusese croită să 
strecoare în lume neajunsurile, să

□

Intrucît am scris cîndva o car
te despre el, ar fi trebuit ca ci
tatul să-mi fie familiar, dar măr
turisesc că, afișat ca un Decalog 
sub ochii sărbătoritului (care-și 
pregătește doctoratul în științe) 
fiecare cuvînt îmi părea o co
loare nouă.

Am comis „furtul" fiindcă mă 
persecuta un gînd: cuvintele au 
fost spuse acum cîteva decenii, 
iar Enescu, ca om și ca artist, era 
un incurabil neoromantic. Insă 
vai, „azi, romantismul..." Știți po
vestea... Nu cumva, deci, aceste 
sublime gînduri s-au „demodat" ? 
Fiindcă vezi bine, secolul nostru 
se cheamă „pragmatic"... Despre 
tineretul de azi" se scriu biblio- 

cunune răul cu binele. Nu se și 
spunea că „sutele, mărită slute
le

Mai deunăzi, la Cioranii de los, 
sat din mănoasa cîmpie a Praho
vei, m-am reîntîlnit cu zestrea 
fetelor. Cioranii, comună cu dru
muri drepte de asfalt care o stră
bat și cruciș și curmeziș, cu case 
numai prispe cu stîlpi și terase 
de mozaic, cu liceu — internat, 
spital cu trei sute de paturi, re
țea comercială bine așezată, face 
dovada unei așezări la răscrucea 
propriei nomenclaturi. Atmosfera 
sa, căreia i se adaugă, de la o vre
me încoace, un citadinism de 
factură foarte personală, e parcă 
mai ceremonioasă cînd de la ma
gazinul de confecții ies fete și fe
mei strînse în bundițe, cu pache
tul la subțiori în timp ce alte fete 
și femei preferă drumul daracului 
cu sarcina de lină legată de vîrful 
furcii de tors. Fiecare în felul ei 
își pregătește de treabă pînă în 
primăvară. Fetele, mai ales, , au 

teci întregi, și uneori mi se pare 
că, cu cît se scrie mai mult, cu 
atît se înțelege mai puțin. I s-au 
pus în sarcină (lui și... secolului 1) 
niște „ecuații" ca acestea : „Sen
timent — sentimentalism..." „Can
doare = naivitate"... „Încreză
tor = credul"... „Dramă = melo
dramă"... „Visare — romantism 
desuet", „Dragoste = pierdere de 
vreme".

Ce ar spune Enescu ?... Și ar fi 
singurul ? Istoria culturii abundă 
în elogii aduse vîrstei tinere. 
„Taina fundamentală a ținereții 
nu stă în puterea de a făptui ori
ce, ci în puterea credinței că 
poți făptui orice..." (Turgheniev) 
...„Ai nevoie, cînd ești tînăr, să-ți 

deprinsul împunsului cu acul și 
cu croșeta și al urzelii meșteșugi
te, știu să împletească fir cu fir 
și să preschimbe pînza, să-i facă 
margini din dantele și s-o acope
re cu broderii alese. Le vor folosi 
pe toate, după nuntă, cînd vor 
umple casa cea nouă cu lucruri 
ieșite din mina lor.

— Ce mai nunți sînt pe aici, 
ni se spunea. Și ce fete harnice! 
Cu dovezi.

— Zestrea, mi se spunea, asta 
e dovada. Acum depinde cum o 
iei. Parcă ce zestre poate avea 
azi o fată ? Altă dată alergau oa
menii după vite și după pămînt.

— Bogăția e în om, mi se spu
nea. Nu e, oare, omul, acela care 
sfințește locul ? Dar trebuie să 
deosebești între oameni și să a- 
legi.

—■ Trebuie să alegi, mi se spu
nea, după semnele hărniciei, ale 
străduinței, ale sîrguinței. Zes
trea unei fete cuprinde toate 
semnele.

Joi la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, împreună cu to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit, la Predeal, 
pe Omann Sigurd, președin
tele Partidului Socialist Popu
lar din Danemarca, și pe Gert 
Petersen, membru al Comite
tului Executiv al partidului, 
redactor-șef al ziarului „S. F. 
Bladet".

La primire a luat parte to
varășul Mihnea Gheorghiu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Insti
tutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

în cursul întrevederii au 
fost abordate probleme actua- 

discutat o 
Institutului 
Conf. univ. 
vorbea cu 
dascălului 

acum

...La Bacău, am 
vreme cu rectorul 
pedagogic de 3 ani. 
Gheorghe Hasan ne 
emoția firească a
ce-și regăsește studenții, 
colegi ca profesori în școlile ju
dețelor învecinate, despre reve
deri frecvente cu tinerii absol
venți. Evocînd întîlnirile mai re
cente cu cei mai proaspeți pro
fesori de la școlile din Girov, 
Luncani, Gîrleni, Palincea, Un
gureni, Viforeni, domnia-sa făcea 
o adevărată pledoarie pentru 
continuarea legăturilor dintre 
„Alma mater“ și absolvenți, mai 
ales în primii ani ai exercitării 
profesiei : „Este bine și este ne
cesar ca institutul să-și exercite 
încă acțiunea formativă și după 

creezi iluzia că înnoiești lumea" 
(Romain Rolland). „Tinerimea e 
resortul însuflețirii unui neam, 
termometrul spiritului de jertfă al 
societății" (Goga). „Este sigur că 
numai sentimentele tumultoase 
ale tinereții sînt proprii sublimu
lui" (Goethe).

IN CĂUTAREA UNOR REPERE

Și atunci ? Să opui toate aceste 
gînduri nobile unor realități mai 
puțin nobile și să deplîngi men
talitatea „tineretului de azi" ? Re
marc în trecere că n-ar fi nimic 
nou în asta, în mai toate epocile

Zestrea unei fete, mi se spu
nea, e munca ei, sînt zilele unui 
an petrecute pe cîmp sau unde 
a avut cooperativa nevoie de un 
braț destoinic, în grădina de le
gume ori la păsări. După cum s-a 
nimerit. In parte, bucatele și ba
nii de anul ăsta, bucatele și banii 
de anul trecut s-au preschimbat 
în mașină de cusut, mobilă, scoar
țe. Dar luate cu totul, laolaltă, 
ele fac temeiul belșugului viitor. 
Cu cit sînt mai pline de rod zi
lele muncite în cooperativă, cu 
atît semnul rîvnei e mai de preț 
iar numărul pețitorilor fetei e 
mai mare.

Iată o filozofie a zestrei cu ca
re mă împac. Nu simt nevoia să 
mi se explice că: „dacă tinerii 
sînt amîndoi gospodari își cumpă
ră ei tot ce le trebuie", fiindcă 
am exemplul familiei Răcaru, Vio-

MIRCEA TACCIU

(Continuare în pag. a H-a) 

le ale situației internaționale, 
evidențiindu-se necesitatea in
tensificării eforturilor tuturor 
forțelor antiimperialiste, de
mocratice și progresiste, pen
tru asigurarea unui climat de 
pace, colaborare și securitate 
în Europa și în lumea întrea
gă. Totodată, s-a subliniat cu 
satisfacție dezvoltarea relații
lor dintre România și Dane
marca, corespunzător intere
selor celor două popoare și în
țelegerii internaționale. Con
vorbirile au relevat dorința 
comună de a se dezvolta re
lații prietenești între Partidul 
Comunist Român — 
Socialist Popular 
marca.

întrevederea s-a 
într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

și Partidul 
din Dane-

desfășurat

absolvire, contribuind la integra
rea mai rapidă, mai eficienta a 
tinerilor specialiști în viața școlii 
rurale. Cu atît mai mult, cu cît 
atunci cînd au nevoie de un 
sfat, de îndrumări pentru rezol
varea diferitelor probleme de 
specialitate, pentru a lucra cu 
unii dintre elevi, ca profesori 
ori ca diriginți, foștii studenți se 
adresează frecvent fără timidita
te institutului, nouă, dascălilor 
din vremea studenției".

Tocmai frecvența unor aseme
nea solicitări sosite de la absol
venți a determinat cu mai mulți 
ani în urmă apariția unei inițiati
ve deosebit de interesante — „Ca
binetul absolventului". Acesta 
printr-o suită de acțiuni organi
zatorice, de îndrumare metodică, 
a cumulat totalitatea modalități
lor accesibile de păstrare a le
găturii cu membrii fiecărei pro
moții de absolvenți. Iar pentPi 
că, pe de altă parte studenții, 

• mai ales cei din ultimul an de 
studii, își afirmau interesul față 
de cunoașterea la fața locului a 
cadrului de muncă și viață în 
care lucrează colegii lor mai 
mari, doreau să discute cu aceș
tia, la propunerea asociațiilor 
studențești, „Cabinetul absolven
tului" patronează și sensul invers 
al legăturii institutului cu foștii 
studenți.

Un cabinet ca atare, unde ab
solvenții să primească consulta
țiile, nu există. Dar aceștia știu 
că se pot adresa profesorilor și

ION TRONAC

(Continuare în pag. a IlI-a)

RUTINA
Credem că există o rutină 

care merită elogiile noastre. 
Nu e vorba de ceea ce se 
critică și se respinge în mod 
obișnuit, pe drept cuvint, ca 
o tară a subiectivității noas
tre, o împleticeală în ace
lași cerc etanș și pustiu, o 
lene repetată în zile și ani, 
o anemie perpetuă. Nu a- 
cestei rutine, ale cărei ca
racteristici sînt mult mai 
multe și mai grave față de 
cite am pomenit noi în 
treacăt ne gîndim să-i fa
cem apologia. Acest fel de 
rutină păgubitoare, atît pen
tru ins cit și pentru obște, 
trebuie despicată și înfierată 
de cei în măsură a o stîrpi, 
adică de fiecare în parte 
și toți împreună. Ceea 
ce e sigur e că rutina 
asta păcătoasă, care ne 
umbrește zilele și lucrări
le, care ne știrbește sa
tisfacțiile, rutina asta care 
se întinde ca un fin muce
gai, cînd pe gînduri, cînd 
pe brațe, cînd pe fețe, care 
astupă auzul și împuți
nează lumina vederii, nu 
poate fi așa ușor învinsă și 
îndepărtată dacă măsurile 
împotriva ei nu sînt ener
gice, uneori radicale.

Dar, încă o dată, nu des
pre rutina criticabilă vrem 
să vorbim în aceste rîn- 
duri. Am auzit și am citit 
de Ia cei care l-au cunoscut 
un lucru minunat despre 
Nicolae Iorga. Se spune că 
atunci, cînd trecea pe Calea 
Victoriei, venind de la Aca
demie, între manuscrise, 
puteai să-ți potrivești ceasor
nicul după trecerea lui. De 
la Universitate se ducea la 
nu știu ce institut și de ase
menea respecta riguros ora ; 
apoi se întorcea iar la Aca
demie, între manuscrise,

de GH. SUCIU
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Ieri au început festivitățile 
prilejuite de centenarul In
stitutului agronomic „Dr. 
Petru Groza" din Cluj. în 
șala mare a Casei de cultură 
a studenților a avut loc o a- 
dunare îestivă la care au 
luat parte reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de_ stat, .Ministerului învăță- 
mîntului, Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, Aca
demiei de științe agricole, 
institutelor de învățămint 
superior agronomic din țară, 
ai altor institute de învăță- 
mînt superior, foști studenți, 
cadre didactice și un mare 
număr de studenți.

Prof. univ. dr. docent Emil 
Negruțiu, rectorul Institu
tului agronomic din Cluj, a 
făcut o amplă prezentare a 
activității institutului de-a 
lungul întregii sale existen
țe. A luat apoi cuvîntul tova
rășul Aurel Duca, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv ai C.C. al P.C.R., prim- 
..ecretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P. C. R., care 
în numele Comitetului Cen
tral al partidului, al tovară
șului Nicolae Ceaușescu per
sonal, al comitetului județean 
de partid, a salutat sărbătoa
rea școlii superioare de agri
cultură din Cluj. în cuvîntul 
său, prof. univ. Miron Con- 
stantinescu, ministrul în- 
vățămîntului, a adus un căl
duros salut din partea con
ducerii ministerului, Subli
niind importanța acestei 
vechi instituții de învăță- 
mînt superior în formarea 
de specialiști cu o înaltă 
pregătire la dezvoltarea' ști
inței agricole românești. Au 
mai luat cuvîntul loan Teșu, 
adjunct- al ministrului agri
culturii și silviculturii, acad.

CENTENARUL INSTITUTULUI 
AGRONOMIC DIN

Grigore Obrejan, din par
tea Academiei de științe a- 
gricole și silvice, prof. univ. 
Ștefan Pascu, rectorul Uni
versității „Babeș-Bolyai", 
prof. univ. Mircea Opreanu, 
rectorul Universității din 
Craiova, ing. Gheorghe Bil- 
teanu, rectorul Institutului 
„Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești, prof. Mihai Răvăruț, 
rectorul Institutului agro
nomic din Iași, prof. Iuliu 
Drăcea, rectorul Institutului 
agronomic din Timișoara, 
ing. Iuliu Lazlo de la Insti
tutul de cercetări viticole.

Cuvinte emoționante au 
rostit inginerul Andrei Sza- 
pos, absolvent de acum 60 
de ani al institutului, și prof, 
univ. Vasile Velican, cunos
cut om de știință, valoros

cadru didactic, precum și 
studenții Mircea Breazu și 
Kaicso Ana.

Cuvintele pline de semnifi
cații ale tuturor vorbitorilor 
au reliefat, cu acest prilej, 
un adevăr care constituie pe 
drept cuvînt un motiv de 
mîndrie : acela că, la cente
narul său, Institutul agro
nomic din Cluj se prezintă 
cu un bogat palmares de 
realizări în activitatea di
dactică și științifică. O tra
diție începută în urmă cu 
un secol se dovedea astfel 
păstrată și dezvoltată de la 
un an la altul, cu dorința 
unanimă a slujitorilor săi, 
dascăli și studenți, de a servi 
și mai departe interesele ma
jore ale agriculturii noastre 
socialiste.

MANUALE
PENTRU STUDENȚI

în rețeaua de difuzare au in
trat recent următoarele 7 lu
crări apărute în Editura didac
tică și pedagogică și destinate 
cu precădere studenjilor : Des- 
pina Mladoveanu : STORIA 
DELLA LETTERATURA ITALIA- 
NA NEL SETTECENTO. ARCA
DIA E. ILLUMINISMO ; C. Ola- 
riu, Tr. Tămăsan, și I. Mircea 
Mânu ; EVIDENTA, ANALIZA Șl 
LEGISLAȚIA ECONOMICA A 
ORGANIZAȚIILOR DE CON- 
STRUCTII; I. Grama și colectiv: 
TOPOGRAFIE Șl DESEN TEH
NIC, MANUAL PENTRU FA
CULTĂȚILE DE AGRICULTURA 
SI HORTICULTURA; Iulian Min- 
cu: BOLI DE METABOLISM Șl 
DE NUTRIȚIE ; Șt. M. Milcu : 
MANUAL DE ENDOCRINOLO
GIE CLINICĂ; E. Negruțiu, A. 
Petre și N. Pipernea : GENETI
CA SI AMELIORAREA ANIMA. 
LELOR, Gh. Bllteanu : FITO- 
TEHNIE.

Expoziție
de pictură
la Casa corpului 

didactic

CLUJ
In încheierea 

a fost adoptată 
gramă adresată ___
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, în 
care se spune printre altele :

Noi studenții de ieri și de 
azi ai Institutului Agronomic 
„dr. Petru Groza" din Cluj, 
cadrele didactice și lucrăto
rii pe fărimul științei și prac
ticii agricole, români, ma
ghiari, germani, ne-am în
trunit aci, la sinul Almei- 
mater, pentru a sărbători un 
veac de existență a institu
tului. Această aniversare a 
școlii agronomice superioare 
clujene constituie o bucurie 
unanimă pentru noi și ne o- 
bligă să confruntăm prezen
tul cu trecutul, să scrutăm 
viitorul acestui așezămint de

festivității 
o tele- 

C.C. al

cultură și știință. In același 
timp, această aniversare ne 
dă prilejul să ne exprimăm 
încă o dată profunda noas
tră recunoștință față de Par
tidul Comunist Român, față 
de Comitetul său Central, fa
ță de dumneavoastră stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru grija, prețuirea și 
sprijinul permanent de care 
s-a bucurat și se bucură 
școala noastră.

Animați de politica înțe
leaptă și clarvăzătoare a par
tidului, de dezvoltarea știin
ței și tehnicii agricole — se 
spune în telegramă — cadre
le didactice din institutul 
nostru își vor spori ♦forturi
le în munca de instruire și 
educare a viitorilor specia
liști, în activitatea de cerce
tare științifică, contribuind 
astfel la dezvoltarea agricul
turii socialiste și Ia îmbogă
țirea patrimoniului științei a- 
gricole naționale și universa
le.

IOAN RUS

N O TE DE' LECTOR

CONSECVENȚĂ
ÎN TIMP

expoziție 
deschisă 
corpului 
Munici-

Recenta 
colectivă 
la Casa 
didactic a 
piului București re
unește o suită de 
lucrări, rod al unei 
documentări în sa
tele Mărginimii Si
biului.

Am cita dintre 
expozanți, membrii 
cenaclului „Ion An- 
dreescu", pe Ale
xandrina Zberea, 
Paul Constantines- 
eu („Biserica din 
Grui" și „Moara 
din Săliște"), pre
cum și pe decanul 
de vîrstă Emil Ni- 
colescu-Nic.

Pline de exube
ranță cromatică 
sint acuarelele lui 
M. Popescu, Emea 
Gherghel și Pavel 
Chichișean, pictori 
căre își tratează 
subiectele într-o 
manieră modernă, 
ale căror lucrări îi 
recomandă ca pe 
niște căutători de 
noi modalități de 
expresie plastică.

RUINA
(Urmare din pag. I)

Itelexul nostru, telexul nostru. 1

Prof. IOAN DĂDÎRLAT — „Mireasă din 
Săliște — Sibiu" (gravură)

Eugenia Brateș 
în „Flori pe sticlă", 
folosind un proce
deu tradițional, a- 
cela al picturii pe

sticlă, care, exploa
tat cu discernă
mânt, merită să fie 
continuat.

F. ZAMFIROIU

CE IDEAL
(Urmare din pag. I)

istoriei s-a oftat la adresa tineri
lor care, vezi bine, nu erau nici 
o dată la fel de buni ca cei de 
„ieri" (Și... romanii vorbeau de 
acest fenomen!) Dar, mai ales n-ar 
fi obiectiv, n-ar fi drept. Fiindcă, 
întrebi firesc, despre CARE TI
NERI e vorba ? Ciudat lucru, 
nimeni nu spune „maturii de azi" 
sau „bătrînii de azi", pentru că 
oricine știe că există oameni și 
oameni...

Există, știm bine, multe exem
plare (îngrijorător de multe I) ca
re dezmint în mod jalnic citatele 
de mai sus. Există și o „filozofie' 
a lor, exprimată de cele cîteva „e- 
cuații". Există trîntOri, cinici, iar 
recent, cu ocazia repartizărilor în 
producție a absolvenților învăță- 
mîntului superior, s-a reconfirmat 
existența, nejustificată prin nimic, 
a vînătorilor de... avantaje, care 
păreau să fi uitat cu totul că ori
ce drept trece mai întîi prin da
torie... A eluda asemenea realități 
înseamnă a greși. Dar a le con
sidera caracteristice, ale le pune 
pe seama generației tinere, în an
samblul ei, nu înseamnă oare a 
greși în sens contrar ?

Cred, prin urmare, că ar trebui 
căutate mai întîi cîteva „repere" 
ale valorii morale a tinerilor, așa 
cum ne apar azi. Nu de alta, dar 
ele nu sint întotdeauna identice 
în formă cu cele de ieri, și rapor- 
tînd prea grăbit timpul contem
poran celui de acum două-trei de
cenii, se pot crea confuzii și mai 
mari. Calitățile morale pot îm
brăca uneori alte aspecte, care 
derutează ochiul neatent și ne pun 
uneori în situații de a-i îmbrăca 
tînărului o haină care n-a fost 
croită pentru el...

Nu mă tem că voi păeătui prin

„optimism", dacă voi încerca să 
surprind cîteva din aceste trăsă
turi la unii din tinerii admirabili 
pe care i-am cunoscut în decursul 
ultimilor ani de activitate publi
cistică. Abandonîndu-se, de ambe
le părți, rigoarea „oficială", am 
înregistrat opiniile lor drept a- 
devărate „confesiuni". Orice dis
cuție despre aspirație și ideal, 
orice „elogii" sau „rechizitorii" 
nu pot începe decît de aici.

REFUZUL FĂȚĂRNICIEI

Stăteam de vorbă, acum vreo 
doi ani, cu un matematician ca
re lucra la concepția unei mașini 
de calcul. Nu voia să vorbească 
despre această muncă — și toc
mai cînd era să notez, conform 
șablonului, „modestie", a izbuc
nit : „ce să spun despre marile 
performanțe ale mașinii ? Puteau 
fi mai mari, dar s-a lucrat prea 
încet, s-a pierdut pasul, o conce
pem gata învechită !... Dacă vreți 
declarații „frumoase" că totul e 
în regulă, că e „un pas înainte", 
vă recomand eu un coleg speci
alizat în „conferințe de presă". 
Știe cum să facă impresie bună, 
eu unul nu mă pricep !“

N-am transcris confesiunea a- 
ceasta la vremea ei, fiindcă pro
blema mă depășea din punct 
de vedere tehnic; poate, m-am 
gîndit, tînărul nu avea o privire 
de ansamblu, și risc să-mi „a- 
prind paie-n cap" ...Am notat in
să sinceritatea de cristal a vorbe
lor lui, cărora, neștiind cită actu
alitate mai au azi în domeniul 
științific, le garantez actualitatea 
în domeniul moral. Tînărul mate
matician nu suferea fățărnicia. 
Un zîmbet ascuțit i se desena în 
colțul gurii cînd spunea: la o 
ședință mi s-a șoptit: „lasă asta

acum, ia-ți angajamentul" „...E u- 
șor de luat angajamente dar mai 
întîi să punem degetul pe rană, 
că altfel adormim vorbind"... Un 
alt coleg al său (despre acesta 
am scris pe atunci, i-am dat și 
numele : Ion Axente) povestea, 
senin, cum a fost obligat să se... 
resemneze. Lucra într-un labora
tor și venise cu... idei („păcat ma
re !“ comenta el, ironic) care pu
neau rutina în grea încurcătură. 
A urmat un necaz... alt necaz... 
„și pînă la urmă le-am spus : a- 
șa, vreți să fiu cuminte, să mă 
împac cu situația, să-mi iau pă
lăria din cuier la 3 fix și să merg 
la cinema — de ce n-ați zis așa, 
fraților, de la început ? e-n re
gulă, m-am resemnat, gata !" ...A- 
devărul însă, (și nu l-am aflat de 
la el!) e că tînărul nu se resem
nase deloc, ci doar se... transfe
rase în , altă parte, unde făcea 
treabă bună. Am reluat cazul, ca 
și pe cel de mai sus, din alte mo
tive decît cele ale anchetei de a- 
tunci: mă uimise felul cum tînă
rul prefera să se numească pe ne
drept „resemnat", în loc să-mi 
înșire vorbe mari despre „elan"... 
Elanul său real reieșea din felul 
cum acționase, dar o rezervă 
demnă îl făcea să-l ocolească 
pentru a nu fi taxat, vezi bine, 
de fățărnicie... De atunci s-au a- 
dăugat multe alte impresii de a- 
celași fel. De regulă, tînărul de 
valoare vorbește foarte critic des
pre ceea ce se realizează la lo
cul său de muncă. Ești tentat 
să-l consideri, cu superficialitate, 
drept un nemulțumit. Eroare ! In 
spatele acestei „nemulțumiri" ac
tive, se ascunde adeseori dragos
te. Indiferent de celălalt, fățarni
cul, care uneori se exprimă atît 
de... liria!

• IN BILANȚUL COMITETU- 
LUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
AL U.T.C. privind activitatea 
voluntar-patriotică a tinerilor 
sînț înscrise următoarele reali
zări : 4 237 tone de fier vechi 
(angajament 4 000) ; 99 ha împă
duriri în fond de stat (angaja
ment 50 ha) ; 375 ha amenajate 
pentru irigații. 38 600 mp spații 
verzi amenajate și întreținute 
etc. Inițial tinerii au stabilit să 
economisească la lucrări nefi
nanțate 18 560 000 lei și au reali
zat 21 milioane. La lucrările fi
nanțate cifra se ridică la 503 850 
lei.

Printre cei mai harnici tineri

se află cei de la S.H.E.N. „Por
țile de Fier", Șantierul naval 
Tr. Severin, cei din comunele 
Bala, Balta, Devesel, Dîrvari, 
Jiana, Podeni. (DUMITRU MA- 
RESCU, șeful secției economice, 
Comitetul județean Mehedinți al 
U.T.C.)

• „CAFE-CLUBUL TINERE
TULUI". Rindurile de față țin 
loc de invitație pentru cei ce 
vizitează municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Sîmbăta și du
minica pot petrece ore plăcute 
la ,,Cafe-clubul tineretului" re
cent inaugurat. Aici se organi
zează întîlniri cu oameni de ști
ință, scriitori, artiști, compozi
tori, i . 11,
concursuri, programe de ___
tăți, concursuri sportive, se pot

scriitori, artiști, compoz. 
regizori, sportivi, diferite 

varie-
viziona filme, se poate 
(CONSTANTIN BUTE)

dansa.

dînd pulberea la o parte de 
pe foi îngălbenite și scoțin- 
du-le spre lumina noastră, 

dimi- 
tîrziu 

sa-

du-le spre lumina : 
De la ora precoce a 
neții pînă la ceasul 
al serii, viața acestui 
vânt gigant se supunea 
unui orar minuțios, se re
peta acest orar zi de zi, lună 
de lună și ani nenumărați 
la rînd. Aceleași lucruri re
petate atîta vreme — va 
putea spune cineva — dar 
asta nu înseamnă o plicti
seală deasă, o plictiseală 
pur și simplu mare ? Dacă 
cineva ar pune această între
bare i s-ar putea răspunde : 
plictiseala cui, a sufletului 
acelui om pătimaș, care se 
pătrundea întrutotul de lec
ția lui ținută în fața stu
denților, care credea în ges
tul lui oratoric întocmai ca 
un prooroc vechi ; plictiseala 
cui, a spiritului acelui om 
care citea zilnic și răsfoia 
zilnic mii de pagini, redac- 
tînd cu mina lui alte sute ; 
a spiritului acelui om care 
într-un singur ceas vehicula 
tot atîtea înțelesuri cite noi 
într-un an probabil ? A, 
poate se plictisea trupul lui, 
poate se simțea chiar osîn- 
dit, poate că uneori brațul 
său ar fi vrut să stea întins, 
aproape mort, pe o perină 
pufoasă în loc de a ridica 
în saltul lui o idee la fla
căra înțelesului. O, dacă 
trupul și membrele sale se 
vor fi plictisit n-au avut 
glas să spună și savantul nu 
le-a auzit. Dar dacă ar fi 
auzit lamentația lor, lamen
tație întemeiată, căci și 
carnea și osul au o măsură 
de povară pe care o pot 
susține dacă le-ar fi auzit 
plinsetul sau ruga, savantul 
le-ar fi umilit și mai mult, 
le-ar fi pus la o caznă și 
mai strașnică. (Poate le-a și 
auzit intr-o zi, de aceea le-a 
căznit intratita !).

Iată că din această pildă 
reiese rutina pe care vreau 
să o laud. Trebuie să supu
nem rutinei, repetiției, 
trupul nostru, chiar pshicul 
nostru, ca să ne rămină li
bere, despresurate de 
ce anemii și delăsări, 
fletul și spiritul. Marii 
vanți au creat multe și 
trăit mult pentru că 
supus unui orar i'____ ,
unei rutini, pe care am nu
mi-o de aur, lăsind întreaga 
libertate emoției sufletești 
și creativității spirituale. 
Mina lor care a copiat, bu
năoară, mii de pagini vechi, 
încilcite, palimpseste, nu 
obosea, avea în sine rutina, 
mina noastră care scrie doar 
cîteva file unui prieten obo
sește. Obosește pentru că se 
plictisește. Să ne fie rușine 
de această plictiseală !

• MAI MULT DECIT ANGA
JAMENTUL. Tinerii județului 
Alba au început noul an sub 
semnul unor remarcabile suc
cese obținute in 1969 în dome
niul muncii voluntar-patriotice. 
Angajamentele luate au fost de
pășite. în timpul liber ei au co
lectat 2 300 tone de metal vechj, 
au împădurit 65 ha, au curățat 
9 802 ha pășune etc. Economiile 
se ridică la 5 500 000 lei. O ci
fră care exprimă elanul lor și 
care va sta îa baza noilor anga
jamente din acest an. (IOAN 
RODEANU)

• INVITATUL DE ONOARE. 
M-am gîndit că rindurile mele 
vor ajunge tîrziu dar nu pot să 
nu vă povestesc un fapt care 
m_-a impresionat pină la lacrimi. 
Din cei 72 de ani ai mei. aproape 
20 i-am folosit pentru a populari
za în ziarul dv. munca tinere
tului și prefacerile care au avut 
loc în comuna noastră — Cîn- 
dești. La sfîrșitul anului am 
fost invitat să vorbesc tinerilor 
despre adolescența mea tristă, 
opusă anilor luminoși în care 
ei se dezvoltă. Se serba și po
mul de iarnă pentru care s-au 
acordat aproape 2 500 lei. 600 
de copii au primit daruri. Mă 
bucuram alături de ei. Gestul 
tînărului profesor Dumitru Cul- 
bece, directorul școlii, m-a im
presionat profund. Alături de al
te daruri mi-a oferit un pix cu 
rugămintea : „Moș Tache, să 
scrii ziarului „Scînteia tineretu
lui". Și mi-am respectat promi
siunea. (TACHE VASILACHE)

Cîndva, destinul multor 
scriitori trecea prin boemă. 
Istoria literară ezită încă : e- 
șuare sau refugiu ? Răspuns 
dificil, căci dificilă e în
săși descifrarea motivelor in
time care au condus pașii fie
căruia aici. Cert e că o anume 
societate oferea, cu destulă 
larghețe, artiștilor, panorama 
unor stări deficitare, adesea 
deznădăjduite. Remediul ră- 
mînea, în continuare, arta, dar 
arta pretindea, atunci, un de
cor favorabil iluziei. Alcoolul, 
tutunul, stupefiantele creau, 
însă, doar pentru scurt timp, 
jinduitele paradisuri artificiale 
Trezia este cumplită — toate 
amăgirile dispar. în acest mo
ment, boemii prin vocație (de 
tipul Artur Enășescu sau Di- 
mitrie Stelaru) se vor detașa 
net de boemii răzvrătiți. Pri
mii vor intra în tavernă cu 
voluptatea cu care abordau 
romanticii perimetrul visului. 
Ceilalți, cu încrîncenarea hai
ducului ce pătrunde în co
dru.

Ben. Corlaciu nu poate fi 
inclus fără rezerve nici uneia 
dintre cele două categorii. El 
detestă boema, dar o adoptă 
temporar, pentru că detestă 
mai mult societatea care o 
generează. Poetul nu op
tează de la bun început pen
tru acest spațiu îmbîcsit și 
mizer, ci caută, pur și simplu, 
să evadeze undeva, dintr-o 
realitate ostilă. De pildă, 
în adîncul mării: „Haide cu 
mine, iubito, în fundul mării, 
/ pămîntul acesta este rău și 
e crud. / Haide — tîrziul 
e-aproape — haide spre Sud, / 
să nu mai plîngem, alungați 
de oamer.i. („Evadare") De 
fapt, artistul pare să fi fost 
frustrat de „gînduri" și toate 
tatonările sale vizează recu
perarea acestora. Elementele 
tavernei se acumulează, trep
tat, în chiar spațiile imaginate, 
pînă la recompunerea metafo
rică a întregului: „în locul 
ochilor tăi indieni / a răstârit 
într-o noapte o circiumă 
scundă". („Obsesie"). Obsesia, 
ajunsă viziune cosmică, pro
iectează, astfel, tot universul, 
într-un plan bahic. Tatăl be
țiv, taciturnul tavernelor, este 
închipuit ca vierul Cerului, 
cărările vinului ajung la Soa
re, orbind acolo, împreună cu 
mahmurii ce le multiplică în 
fantezie. în ansamblul său, 
primul volum („Tavernale", 
1941) postulează, cu un far
mec indicibil, un lirism al des
trămărilor și halucinației, în 
ton litanie, noctambulesc.

Boema, refugiu temporar,

*) Ben. Corlaciu : „Poezii". 
E.P.L., 1969.

FIGURA TRISTULUI

ori- 
su- 
sa- 
au 

s-au 
riguros.

(Urmare din pag. 1)
nent; a salutat pe cei bine 
cunoscuți cu o jovialitate re
ținută și pei cei mai puțin 
cunoscuți cu o reținere jo
vială ; la scurtul popas fă
cut într-o cofetărie a mincat 
prăjitura fără să clefăie și 
a dus paharul cu apă Ia gură 
fără să ridice degetul cel 
mic, ca purcelul de lapte, co
dița. De prisos să mai adaug 
că a fost de o ireproșabilă 
punctualitate la întîlnirea 
naostră și că, mai tinăr ca 
mine, nu mi-a întins el, pri
mul, mina...

Nu i-am intins-o însă nici 
eu 1 Și n-o să i-o intind ni
ciodată. Pentru că întîlnirea 
noastră a avut loc la miliție 
și pentru că „perfectul ca
valer" fusese invitat acolo 
pentru a relata în legă
tură cu următorul fapt : 
plimbîndu-se cu o tinără, 
seara, într-un parc, perechea 
căruia el îi dădea atîta dis
tincție prin manierele sale a 
fost atacată de niște huligani,

iar „cavalerul fără prihană și 
fără reproș" a luat-0 iute la 
fugă, îndreptîndu-se, nu cum 
s-ar putea crede, spre a cere, 
ajutor cuiva sau pentru a se 
înarma el însuși cu un rete
vei, ci, pur și simplu, spre 
un loc unde să se găsească 
tn siguranță. Tînăra sa prie
tenă a suferit atunci un acci
dent tragic, huliganii pome
niți primindu-și pedeapsa bi
nemeritată, ca urmare a unui 
proces care le-a „împărțit" 
destui ani de detențiune, dar 
nu acum și aici e timpul și 
locul să vorbesc despre a- 
ceasta. Obiectul rindurilor de 
față este tînărul „cavaler", 
cel care, nu mă îndoiesc, cu 
o clipă înainte de fuga sa 
lașă, pășea în stînga priete
nei sale, nu-i întrerupea vor
ba decît după o prealabilă 
scuză, nu rîdea zgomotos și 
nu tăcea prea lung timp, lă- 
sînd conversația în suferință, 
mă rog, datorită reflexelor și 
automatismelor sale, făcea to
tul ca să demonstreze că, 
prin repetiție, ajunsese la un

• ••••••• ••••••
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după cum afirmam anterior, 
va fi abandonată odată cu 
cel de al doilea volum („Pe
lerinul serilor", 1942). Ben. 
Corlaciu își plasează, iarăși, 
versul, în imperiul nopții, dar 
noaptea poetului aparține, de 
acum, altei lumi. Unei lumi a 
cărei unică tragedie și realita
te este depărtarea. Aici înce
pe marele exod al ființei către 
adormire, călătorie care nu 
va sfîrși nicicînd, pentru că 
ea se desfășoară dincolo de 
timp, pe cadranul unui cea
sornic mut. Obiectivîndu-se, 
eul liric se recunoaște, uneori, 
într-o postură ușor teatraliza
tă : „Un biet pelerin eram, 
dramatizat, / hilar dramatizat 
de priviri uscate. / Bacilii rî- 
sului purtînd în spate, / de
părtări striveam, nesăturat". 
(„Pelerinul serilor") La o pri
vire globală, i-aș da dreptate 
lui Laurențiu Ulici : „Peleri
nul serilor" reface, pe alocuri, 
prea fidel și prea retoric, niș
te itinț-arii bătute frecvent cu 
pasul de înaintași sau contem
porani. Inegalitățile, însă, nu 
cred că pot fi detectate la 
nivelul ciclurilor, ci al piese
lor care le compun.

Apărut în 1943, „Arhipe
lag" încearcă o autodefinire 
poetică. Spre deosebire de 
Dimitrie Stelaru, Ben. Corla
ciu își va propune o dublă 
genealogie : terestră și astra
lă. în filiație astrală, el nu mai 
descinde din „dinastia Stela
rilor", ci din aceea a „luna
ticilor". In ordine terestră va 
fi, însă, „fiul mlaștinei" : în
trupare draconică, schițată cu 
acid tare, într-un peisaj ursuz, 
de contraste. O altă ipostază 
posibilă, de aed modern și 
trist, pe care și-o revendică 
poetul, rămîne cea de Cimpo- 
ier Albastru, spirit vag faus- 
tic, interpelînd, cu savori le
xicale balcanice, pe un Mefis-

to ad-hoc : „Drace, nu fi mă- 
gar, / pentru Tine mi-aruno 
tinerețea pe ape 1“

Ultimul volum, dinaintea 
unei tăceri care a durat un 
sfert de secol, este — titlul 
însuși o spune — un „mani
fest liric", inconformist și șo
cant. Sub rama unui rictus a- 
mar și ironic, silabele ritmează 
malițiozități și sfidări. Chiar 
și în „Testament 200", acel 
respiro profund, descărcat în 
sarcasme, unde intuim, de 
asemenea, semnele hiatusului 
ulterior: „Mi-am trimis um
bra, în noaptea asta, / ca să 
vă ridă în nas prietenii mei, 
/ să beie cu voi (ca niște mi
șei) / și să vă fure din brațe 
nevasta. / / ... / / Păstrați-mi 
umbra asta multicoloră / ră
masă din pomană pe care-am 
făcut-o ieri, / cînd am căzut 
sub trenul ruginit / și cu mai 
puțină viteză decît lumina, / 
uriașa lumină cu care plec (în 
sfîrșit 1), / pînă dincolo de 
mine, de voi, pînă unde / 
totul va fi dans al sferelor..."

Hiatus voluntar, dar dure
ros, căci poezia se justifică 
în mîna cititorului și nu în sier- 
tar. Din tăcerea, resimțită ca 
un veritabil mormînt al e,u- 
vîntului, poetul nu putea Jre- 
veni decît cu... „postume". 
Mai stilizate, mai împăcate, 
mai înfiorate de taine, Șdar 
racordabile ușor liniilor de 
forță ale „antumelor". Cc ' 
nuitate firească, sesizabilă i- 
mediat în paginile recent 
volum antologic. Volum k. N 
permite, pe întreg parcursuri 
lui, contemplarea unui uni4- 
vers artistic omogen și unitar, 
consecvent, mereu, sieși. Dar 
a cărui cheie de boltă o vom 
căuta, oricînd, în „Taverne
le ... ,

NICOLAE BALTAG

FETE CU j

ZESTRE

CA VALER

a pro- 
cîteva 

privire 
ale no-

ireproșabil stadiu al maniere
lor elegante...

Am avut atunci cu cel În
fățișat mai sus o discuție pe
nibilă, (simpla amintire a ei 
îmi provoacă repulsie) dar 
nu și inutilă, pentru că ei 
ii datorez gîndul de 
pune, aici și acum, 
clipe de meditație cu 
la sensurile profunde
țiunii de „cavalerism", invi- 
tind tînărul cititor să amen
deze ideea că ea ar consta 
într-o gamă de automatisme 
și reflexe — și nu într-o ati
tudine lucidă, rezultînd din 
convingerea că a t#ai civili
zat se deduce din efortul per
manent de a trăi demn, cu
rajos, curat. Nu, nu voi face 
greșeala de a numi „acte 
gratuite" măruntele gesturi 
de comportare pertinentă, dar 
și fără aprecierea mea ele 
devin superflue, atunci cînd 
sint lipsite de capacitatea in
tegrării într-o atitudine supe
rioară, nobilă, cavalerească 
— în înțelesul autentic al 
cuvîntului.

URMĂRIREA: rulează la Patria 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). 
Sala Palatului (orele 17; 20.15).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA t 
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 s ru
lează la Republica (orele 8,45 ; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15).

PRIETENI PARA 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 SEARA 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 (orele 9,30; 12;
14,30; 17; 19,30).

LA EST DE EDEN: rulează la 
Central (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

BĂIEȚII DIN STRADA PALL : 
rulează la Lumina (orele 9,15—15.45 
tn continuare; 18,45; 20,45).

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

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE : 
rulează la Feroviar (orele 8.30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21), Flamura (ore
le 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

W1NETTOU IN VALEA MORȚII: 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Volga orele 
9—16 tn continuare; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9—15 tn continuare: 
17,30; 20,15).

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
la înfrățirea (orele 17; 19,15).

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

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

VA PLACE BRAHMS 1 : rulea
ză 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), 
SA TRĂIM PINA LUNI (ora 20,15).

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

COMEDIANȚII (ambele serii) : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
19).

RĂZBOIUL DOMNITELOR : ru
lează Ia Giuleștl (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 TOAMNA S 
rulează la Cotroceni (ora 20,30).

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

MINA CU BRILIANTE : rulea
ză la Crtngași (orele 15,30; 18; 
20,30).

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

FRAGII SĂLBĂTICI i 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 s 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 Ia Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30).

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

MARELE ȘARPE: rulează Ia VI- 
tan (orele 15,30; 18; 20,30).
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Opera Română: CARMEN — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (Sala Comedia): COANA 
CHIRITA — ora 19,30; (Sala Stu
dio); AL PATRULEA ANOTIMP 
— ora 19,30; Teatrul de Comedie: 
OPINIA PUBLICĂ — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (Schitu Măgureanu): NEPO

TUL LUI RAMEAU — ora 20; 
(Sala Studio): PURICELE IN U- 
RECHE — ora 20; Teatrul Mic : 
PREȚUL — ora 20; Teatrul „C. 
I. Nottara" (B-dul Magheru): VI
JELIE ÎN CRENGILE DE SASSA
FRAS — ora 19,30; (Sala Studio): 
ENIGMATICA DOAMNĂ „M" — 
ora 20; Teatrul Ciulești: OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“: DE LA BACH LA TOM 
JONES — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă": TOATE PÎNZELE SUS
— ora 10; UMBRA DOCTORU
LUI NAGVAN — ora 16; Teatrul 
Țăndărică (Str. Academiei): 
BANDIȚII DIN KARDEMOMME
— ora 10; Teatrul ,,C. Tănase" 
(Sala Savoy): VARIETĂȚI ’69 — 
ora 19,30; (Calea Victoriei): NI. 
CUȚĂ LA... TANASE — ora 
19,30; Ansamblul U.G.S.: RITM 
’70 — ora 20; Circul de Stat: 
RAPSODIA SUEDEZA — ora 
19,30.
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• 17,00 Deschiderea emisiunii. 

Consultații pentru elevi. Limba 
română • 17,30 Consultații pentru 
elevi — chimie • 18,00 Lumea 
copiilor • „S-a înttmplat... de A- 
nul Nou" • 18,30 Cronica Ideilor r 
18,50 Muzică populară la cererea 
telespectatorilor. O interpretă în
drăgită a ctntecului moldovenesc 
— Camelia lacob • 19,00 Telejur
nalul de seară • 19,20 Actualități 
literare : Revista „Steaua" la 20 
de ani o 19,30 Mal aveți o între
bare ? — emisiune de cultură 
științifică. Cafeaua, tutunul, al
coolul — stimulente sau otrăvuri ? 
Invitații emisiunii : acad. prof. 
Ion Brukner, prof. dr. Vasile Pre- 
descu, prof. Henri H. Stahl. • 
20^30 Film artistic : Inttlnlre la 
ora 12,00 r 21,50 „Petrecerea" r. 
22,20 Telejurnalul de noapte r 
22,35 Cadran. Emisiune de actua
litate Internațională r 23,05 Glo
rii ale scenei lirice românești. 
Rita d'Oria și Emil Marinescu.

(Urmare din pag. I)

rica fi Gheorghe, care și-au zid*-,, 
casa lor după primul an dr/' J ' 
nuntă, nici că „aacă muncesc 
preună altul le e traiul", fiindcă ' 
am bătut la ușa Sandei Răduță, 
tînără nevastă și i-am văzut odă
ile, colo radio, dincolo televizor, 
dincoace bibliotecă, pe pereți ta
blouri, nici că „de ce e magazin 
în sat, să cumperi nu să te sme
rești în pragul lui", totuși ascult 
și dau dreptate tuturor și îndeo
sebi a lui Ion Onea, președintele 
cooperației de consum, fiindcă în 
ceea ce-l privește are niște argu
mente foarte convingătoare — o 
cifră ie afaceri de aproape 20 
de milioane lei pentru 1969. A- 
dică, perioade de vîrf cu desfa
ceri lunare in care numai mobila 
și aparatele electrocasnice ating 
valori de jumătate de milion, su
mele zilnice încasate depășind su
ta de mii de lei.

— Așadar cîte zile de munci 
ai, Maria Răcaru ?

— 250.
— Cîte, Ioniță Maria ?
— 200.
— Cîte, Neagu Elisabeta ?
— 170. Dar nu treceam eu de 

200 dacă nu m-aș fi îmbolnăvit 
la jumătatea anului ? Ce credeți, 
parcă mie nu-mi pasă de ce se 
zice în sat, că cine muncește de 
fată, muncește și măritată P

O lege unică orînduiește viețile 
oamenilor. Prosperitatea către 
care tindem toți nu-și poate afla 
altă sursă decît munca cinstită, 
iar bunăstarea țăranilor coopera
tori din Ciorani depinde direct 
de creșterea averii obștești a coo
perativei lor agricole. Se și cuvine 
ca din* tot ce fac, ei să desprindă 
acest înțeles și să-și lege viitorul, ' 
tineri și vîrstnici, de virtuțile 
muncii. Cu cît ești mai util coope
rativei prin munca ta, cu atît mai 
mult bine creezi pentru fiecare.

— Cînd dimineața, zice tînărul 
Dumitru Oprea, mai întîrzie cîte 
una pe la poartă, degeaba rîde ea 
și își arată unghiile vopsite că flă
căii noștri nici n-o văd. Ele cred 
că soarele le-ar sluți obrazul dat, 
pentru noi, ceilalți, mai e o fru
musețe și pe aceea fetele trebuie 
să și-o țină cu zestrea. Altfel, al
beața chipului n-are preț.

Pentru că zestrea a devenit e- 
chivalentul demn al participării 
nemijlocite la munca în cooperati
vă, pentru că fiecare din lucru
rile înscrise în aceste noi hrisoave 
de dotă poartă pecetea maturi
tății pe care ți-o dă înțelegerea 
adevărurilor sociale profunde. Că 
această înțelegere se exprimă în 
avuția comună, nu încape îndoia
lă. Iar avuția aceasta este atît de 
mare, încît îngăduie celor care își 
primesc partea cuvenită pentru 
contribuția adusă la sporirea ei, 
să cheltuiască la magazinul din 
sat, 20 de milioane de lei într-un
an.
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CONSFĂTUIREA Of LUCRU 
organizată de Ministerul Agriculturii

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAl'ȘF.SCU, a trimis președintelui 
Consiliului de Stat, șef al statului Republica Populară Congo 
(Brazzaville), comandantul MARIEN N’GOUABI, următoarea 
telegramă :

Cu ocazia proclamării Republicii Populare Congo și a de
semnării dumneavoastră în calitate de președinte al Consi
liului de Stat al Republicii Populare Congo, vă adresez, 
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și al meu personal, calde felicitări.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre ță
rile noastre se vor dezvolta continuu în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

și Silviculturii și Uniunea Națională
a Cooperativelor Agricole de Producție

Vă invităm la aceasta dezbatere:

lucrările celei de-a ll-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-franceze 

de cooperare economică, științifică și teh'nică
Joi la amiază a sosit în Ca

pitală delegația guverna
mentală franceză, condusă de 
Valery Giscard d’Estaing, mi
nistrul economiei și finanțe
lor, pentru a participa la lu
crările celei de-a II-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-franceze de coo
perare economică, științifică 
și tehnică, ce se vor desfășu
ra la București între 8 și 12 
ianuarie.

Din delegație fee parte Jean 
; Chapelle, directorul Direcției 
relațiilor economice externe 
din Ministerul Economiei și 
Finanțelor, președintele Gru
pei de cooperare economică și 
.industrială, Charles Maison- 
nier, șeful serviciului afaceri 
științifice și tehnice in Direc
ția de relații culturale, științi
fice și tehnice din Ministerul 
Afacerilor Externe, președin- 
ele Grupei de cooperare știin

țifică și tehnică, Claude Col- 
;n, director adjunct in Mi- 

» isterul Economiei și Finan- 
or, președintele Grupei 
itru relațiile comerciale, 

, jnsilieri și experți.
La sosire, pe aeroportul Bă- 

neasa, delegația franceză a 
fost salutată de Manea 
Mănescu, președintele Con
siliului Economic, Florea Du
mitrescu, ministrul finanțe
lor, Gheorghe Cioară, prim- 
vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării, 
Ștefan Bîrlea, prlm-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, Nico- 
lae Nicolae, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Ion 
Morega, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de 
mașini, Gheorghe Caranfil, 
adjunct al ministrului indus
triei chimice, consilieri și ex
perți, membri ai delegației, 
precum și de alte persoane o- 
ficiale.

Erau prezenți Constantin 
Flitan, ambasadorul României 
la Paris, Pierre Pelen, ambasa- 

■>rul Franței la București, și 
■mbri ai ambasadei fran

cs e.
★

Ministrul economiei și fi
nanțelor al Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, a făcut joi

după-amiază o vizită protoco
lară președintelui Consiliului 
Economic, Manea Mănescu.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, au participat Florea Du
mitrescu, ministrul finanțelor, 
Constantin Flitan, ambasado
rul României la Paris, și 
Pierre Pelen, ambasadorul 
Franței la București.

★
La Consiliul de Miniștri au 

început joi după-amiază lu
crările celei de-a II-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-franceze ide coo
perare economică, științifică și 
tehnică.

Delegația română este con
dusă de Manea Mănescu, pre
ședintele Consiliului Econo
mic, iar delegația franceză de 
Valery Giscard d’Estaing, mi
nistrul economiei și finanțelor.

In expunerile lor, președin
ții celor două delegații au a- 
nalizat rezultatele obținute în 
perioada care a trecut de la 
prima sesiune a comisiei și au 
subliniat posibilitățile sporite 
pe care le au economiile am
belor țări pentru dezvoltarea 
și diversificarea în continuare 
a cooperării economice, științi
fice și tehnice și a schimburi
lor comerciale, corespunzător 
relațiilor tradiționale de prie
tenie româno-franceze.

în timpul lucrărilor, mem
brii celor două delegații vor 
studia și elabora în comun noi 
propuneri menite să ducă la 
intensificarea cooperării mul
tilaterale dintre România și 
Franța în interesul ambelor 
țări.

Lucrările sesiunii continuă, 
în grupe de lucru pe proble
me privind : cooperarea eco
nomică și industrială ; coope
rarea tehnică și științifică ; 
schimburile comerciale.

★
Președintele Consiliului E- 

conomic, Manea Mănescu, a 
oferit seara un dineu, în sa
loanele Hotelului „Athenăe 
Palace", în cinstea delegației 
guvernamentale franceze.

în cursul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială. Manea Mănescu și 
Valery Giscard d’Estaing au 
rostit toasturi.

In zilele de 6-8 ianuarie a 
avut loc la Institutul agrono
mic „Nicolae Bălcescu" din 
Capitală o consfătuire pe țară, 
în cfudrul căreia au fost dez
bătute măsurile ce urmează a 
fi luate pentru înfăptuirea 
programului stabilit de condu
cerea partidului privind dez
voltarea agriculturii coopera
tiste, pentru realizarea hotărî- 
rilor recentei plenare a Consi
liului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție.

La consfătuire au participat 
președinții și vicepreședinți ai 
uniunilor județene ale coo
perativelor agricole, directorii 
și directorii adjuncți ai direc
țiilor agricole județene, spe
cialiști din Ministerul Agri
culturii și Silviculturii și de 
la Uniunea Națională a Coo-’ 
perativelor Agricole de Pro
ducție.

In cadrul consfătuirii au 
fost prezentate expuneri de 
către tovarășii Angelo Micu- 
lescu, ministrul agriculturii și 
silviculturii, Gheorghe Petres
cu, prim-vicepreședinte al U- 
niunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, 
precum și de către alte cadre 
din conducerea Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii și 
a Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Produc
ție.

In expunerile prezentate și 
în dezbaterile ce au avut loc 
au fost înfățișate măsuri refe
ritoare la perfecționarea or-, 
ganizării producției în coope
rativele agricole, la constitui
rea de ferme specializate cu 
gestiune economică internă, 
precum și atribuțiile ingine
rilor și economiștilor din coo
perative. A fost expus progra
mul >de dezvoltare a activității 
intercooperatiste, cooperării cu 
întreprinderile agricole de stat 
și de redresare a unităților 
slab dezvoltate.

Consfătuirea a analizat nor- 
țnele de muncă elaborate de 
Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii și Uniunea Naționa
lă a Cooperativelor Agricole, 
precum și metodologia de nor
mare a muncii corespunzător 
noilor condiții create în agri
cultura cooperatistă. Noile 
norme, adaptate la condițiile 
concrete din fiecare unitate, 
vor fi aplicate din acest an în 
toate cooperativele agricole.

La consfătuire au fost, de 
asemenea, analizate noile 
forme de retribuire a muncii 
în unitățile cooperatiste și mo
dul în care se vor aplica in

funcție de condițiile materiale, 
economice și sociale din fie
care cooperativă și sector de 
activitate pentru a se asigura 
o legătură directă între re
zultatele muncii cooperatori
lor și nivelul retribuirii mun
cii lor.

La consfătuire a fost prezen
tat și adoptat programul eja- 
borat de Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii cu privire 
la înființarea secțiilor de me
canizare cu caracter perma
nent în cooperative agricole 
dotate cu tractoare și piașinile 
necesare executării muncilor 
agricole, transporturilor și ce
lorlalte lucrări din unități. 
Secțiile vor fi organizate în 
cursul acestei luni și vor func
ționa potrivit instrucțiunilor 
Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii.

La consfătuire au fost larg 
dezbătute și măsuri pentru 
elaborarea planurilor de pro
ducție și economico-financiare 
ale cooperativelor agricole pe 
anul 1970, precum și alte mă
suri menite să contribuie la 
traducerea în viață a hotșrîri- 
lor adoptate pentru perfecțio
narea organizării, normării și 
retribuirii muncii, pentru îm
bunătățirea continuă a acti
vității economice în unitățile 
cooperatiste.

Toate problemele care au 
constituit obiectul acestei con
sfătuiri urmează a se discuta 
cu conducerile cooperativelor 
agricole, iar după consultarea 
țăranilor cooperatori și după 
dezbaterile largi ce vor avea 
loc în adunările generale ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție să se adopte în fiecare 
unitate măsurile necesare pen
tru îmbunătățirea activității 
de producție, pentru organiza
rea. normarea și retribuirea 
muncii, defintivarea planurilor 
de producție pentru anul 1970 
și luarea tuturor măsurilor 
pentru înfăptuirea acestora.

Participanții la consfătuire 
au vizitat întreprinderile agri
cole de stat „30 Decembrie", 
Mahîru și Tîncăbești, (înde au 
luat cunoștință de rezultatele 
economice ale acestor unități, 
care le situează în fruntea a- 
griculturii noastre de stat.

In încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție.

(Agerpres)
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rile noastre. De altfel, produc
ția primelor zile se înscrie 
exact in această curbă".

10 GRAME LA UN KILOGRAM 
— 10 000 BUCĂȚI TRICOTAJE

Tînăr și viguros, îndrăzneț 
în planuri, încrezător în pro
priile sale puteri, colectivul ce 
se recunoaște sub proaspăta 
marcă „Zimbrul" a hotărît 
să-și amplifice eforturile pe 
toate coordonatele sarcinilor 
care-i revin, o atenție maxi
mă aeordîndu-se reducerii 
cheltuielilor de producție, cu 
respectarea riguroasă a cali
tății tricotajelor. „Și în reali
zarea acestui indicator pornim 
cu o anumită experiență — 
ne spunea președintele sindi
catului, economistul Ion Lăcă
tuș. Avem alocată, de pildă, 
pentru probele tehnologice ale 
fabricii suma de 1420 000 lei 
și am cheltuit din ea doar 
400 000 lei, bineînțeles fără 
nici un rabat la executarea 
cu înaltă răspundere a tutu
ror probelor. Dar rezerve 
avem și în continuare. Să ne 
gîndim de pildă la consumul 
specific de fire. Ni s-au pre
văzut 1,310 kg pentru un kilo
gram tricot. Dacă am reduce 
numai cu 10 gr consumul de 
fire pe kg de tricot, am reali
za anual 10 000 bucăți tricota
je peste plan".

Iată o idee pentru o iniția
tivă a organizației U.T.C. Spe
răm să fie receptată. în acest 
caz vom reveni urgent la Fa
brica de tricoțaje Suceava.

300 DE VOTURI PENTRU 
15 FETE

După cum spuneam, inima 
colectivului o formează tine
retul, în special fetele. Venite 
aici din satele dimprejur, ele 
și-au schimbat ușor acul de 
croșetat cu mașinile moderne 
de tricotat ale fabricii. „Deo
sebirea este ihgre, dar în mun
ca noastră — spune Ana Su
man —t contează foarte mult 
și ochiul. Noi îl avem format 
de mult, de aceea ne-am de

prins repede cu munca în fa
brică". Și s-au deprins într-a- 
devăr foarte repede. încă din 
primele luni, după terminarea 
cursurilor de calificare, cele 
mai multe și-au depășit nor
mele de producție. A fost și 
acesta un criteriu pentru care 
Magdalena Isac, Elena Măză- 
reanu, Aurica Sîmniceanu, 
Ana Timofte, Maria Găleată, 
Saveta Creangă, în total 15 
tinere au fost primite zilele 
trecute în organizația de partid. 
Pentru primirea lor au votat 
din toată inima colegele ală
turi de care lucrează. „Este 
pentru noi o mîndrie care ne 
obligă", declara Viorica Lo- 
ghin. Și nimeni nu se îndo
iește că obligațiile lor vor fi 
îndeplinite cu cinste.

(Urmare din pag. 1)

le scriu, sau îi vizitează la insti
tut. Astfel, o bogată problemati
că profesională cu cazuri din 
viața de fiecare zi a școlii își 
găsește rezolvarea apelîndu-se și 
la experiența cadrelor didactice 
din catedra de psihologie- 
pedagogie, a metodicienilor și 
șefilor de catedră de la discipli
nele de specialitate. O sursă de 
documentație rămîne în continua
re și pentru absolvenți bibliote
ca institutului, la serviciile că
reia pot apela, fie pentru pre
gătirea curentă a lecțiilor, fie 
pentru examenele de definitivat, 
de grad sau universitate — în 
cazul celor care își continuă stu
diile la facultățile de 5 ani cu 
profil similar celei absolvite.

Dar legătura aceasta devine în 
mod frecvent, mult mai apropia
tă, se permanentizează în timp. 
O serie de școli au ajuns să fie 
adevărate „filiale” ale institutu
lui, care le sprijină cu ceea ce 
îi prisosește în perfecționarea la
boratoarelor, a dezvoltării bazei 
de material didactic. Pe de altă 
parte, se realizează în comun lu
crări de cercetare științifică.

Dintre cele mai eficiente mij
loace de cunoaștere și îndruma
re a muncii absolvenților, vizite-

Ce se petrece cu
VOLEIUL ROMANESC?

Interviul nostru

A fost odată...
Așa ar putea începe o poveste adevărată despre voleiul ro- ‘ 

mânesc...
Dar noi o începem altfel : mai întîi cu ceea ce constituie 

puncte de sprijn, titluri de prestigiu, de mindrie’pentru sportul 
românesc, de satisfacție pentru iubitorii acestei discipline a vi
talității și eleganței, sportul spectaculos și antrenant, cu faze 
dinamice, electrizante. Și nu o vom lua de la primele succese 
răsunătoare ale naționalei noastre, ci din 1960 — Rio
de Janeiro, la C. M., echipa de băieți a României 
ocupă locul trei ; 1962 — Helsinki, locul întîi (Festivalul
mondial al tineretului unde au participat echipele naționale de 
seniori) ; 1962 — la C. M. de la Moscova — locul trei : 1963 — 
sala Floreasca, România urcă pe primul loc pe podium, cuce
rind titlul euiopean ; 1964 - - - —
Praga, reprezentanții noștri 
argint, repetind performanța în 
dială. E’etele se situează 
C. M.’ de la Moscova — Jocul 4 
cui 3. Apoi, cîștigarea 
echipelor de club, ani la rînd de două 
pid și Dinamo, culmiiiînd 
tru prima dată în istoria î 
team-uri din aceeași țară — România.

Oare mai putem deschide porțile templului unde se păstrează 
in vitrine trofeele pentru cîștigătorii marilor întreceri? De 
mai multă vreme acestea sînt parcă ferecate. După cum e ușor 
de constatat, voleiul nostru, in ultimii ani, a intrat într-o eclip
să aparent inexplicabilă, și zvîrcolirile sale prelungite nu au de
monstrat, in acești ani, altceva decit neputința de a se redresa.

>,

cu ION POPESCU
secretar al C.C. al U.T.C,, 

vicepreședinte al Federației române de volei

.1. O. Tokyo — locul 4 : 1966
nou medalia decîștigă din 

cea mai mare confruntare mon- 
și ele în elita

și C.E. de la București — lo- 
titlului euiopean în întrecerea 

echipe românești, Ra- 
1 cu cele două finale in care, pen- 
îptrecerii continentale, se-ntîlneau

mondială in 1962

decît neputința de a se redresa.

Nici echipele reprezentative, nici cele de club nu au __
lucit in confruntările de amploare. I,a Jocurile Olimpice 
Mexic am lipsit. La ultima ediție a 
am cucerit (— ----- •'—*----

mai stră- 
din 

i „europenelor", din Turcia, 
cucerit eu greu, de-abia treapta a V-a, iar în 1969, la 

„Cupa mondială" — locul VII. Voleiul feminin, coboară și el 
vertiginos pe tobogan; la C.E. din 1967 fetele noastre nu ocupă, 
decît locul 9 !? Echipele de club, și ele, în „cupele europene" 
semnează o prezență ștearsă. Ni se pare că e vorba, realmente, 
de un fenomen de criză.

Penuria voleiului nostru la timpul prezent, situația lui pre
cară, ne pune, inevitabil, în fața unei întrebări : Cum se ex
plică ?

Această întrebare constituie mobilul inițiativei noastre de a • 
provoca o dezbatere publică asupra acestui sport cu tradiții 
strălucite Iar interviul de față este primul material dintr-o 
serie, startul, în această discuție pe care o vrem cit mai fruc
tuoasă și finalizată cu ci. mai multe soluții practice și măsuri 
eficiente, l-am luat ieri, prezentindu-i tabloul schițat mai sus 
tov. ION POPESCU, secretar al C.C. al U.T.C., recent investit 
cu calitatea de vicepreședinte al Federației române de volei.

— Indiferent că definim 
actuala stare de lucruri 
din voleiul românesc drept 
un regres, o etapă tempo
rară sau chiar un fenomen 
de criză, am dori să expli
cați opiniei publice, ce a 
generat această situație ?

Zile însorite pe piftiile . Predealului. ...Și o „sosire haz
lie în fața noii cabane „Clăbucet Sosire"

•1

■1

— Misiunea îmi este într-un 
anume fel ușurată de o recentă 
ședință a Comitetului executiv al 
C.N.E.F.S. unde a fost analizată 
activitatea Federației române de 

1 volei cu care prilej s-a făcut o 
radiografie a acestui sport îndră
git și s-au conturat unele măsuri 
de viitor. Pornind de la rezulta
tele obținute în ultimii ani, tre
buie să mărturisim că -ele, ca și 
condiția voleiului nostru la ora 
de față, în general, ne îngrijorea
ză profund. Cauzele ca și efec
tele, deopotrivă, sînt un prilej’ de 
meditație pentru cei ce se vor 
ocupa de acum înainte de desti
nele voleiului românesc. Prima 
cauză, în ordinea importanței, se 
referă — după opinia mea — la 
concepția și răspunderea care au 
stat la baza pregătirii loturilor re
prezentative cit și a echipelor de 
club, la criteriile deficitare de se
lecție a valorilor și, cu credința 
că nu se vor supăra, aș vrea să 
arăt că vinovați de această stare 
de lucruri se fac în 
măsură jucătorii care 
înțeles ce reprezintă 
gini și onoarea echipei, tricoul 
cu tricolorul țării. Am în 
vedere — și aceasta nu-i absolvă 
de vinovăție pe antrenorii și spe
cialiștii federației, pe conducăto
rii de Ia cluburi, ci dimpotrivă — 
că unii jucători au neglijat pre
gătirea, nu și-au îmbogățit și n-au 
folosit tot bagajul lor de cunoș
tințe, au făcut derogări irecupe
rabile de la efort și unii dintre ei 
nu arareori de la condiția morală 
a sportivului, atît la cluburi cit și 
la loturi. Subliniez mai întîi acest 
aspect, întrucît generații la rînd 
— Medianii, Ponova, Roman, Ni- 
colau, Miculescu, Cherebețiu, 
Fieraru, Drăgan, ca să mă opresc 
doar la cîteva nume, pe lîngă ta
lent, ap depus multă pasiune și 
interes în întreaga activitate de

pregătire, subordonîndu-și viața, 
indiferent de gravitatea și greu
tatea renunțărilor și sacrificiilor, 
cauzei sportului. Oare să-i con
damnăm pe el că au ridicat vo
leiul pe piscuri prea înalte ? 
Cred că nu 1 Urmașii lor au be
neficiat (le condiții și mai bune 
de pregătire, dar se pare că un 
număr însemnat de conducători și 
specialiști (le la cluburi au uitat 
de exigențele sporite pe care, cu 
cit s-a dezvoltat acest sport, le-a 
impus și mai mult pe plan mon
dial. Aș ține să remarc că nu-i 
vorba de un fenomen de criză, 
de un regres al voleiului nostru, 
ci mai degrabă de un anume 
grad de suficiență, de stagnare, 
fenomene datorate imobilismului, 
lipsei promovării noutăților în 
metodica pregătirii exprimată 
printr-un volum și intensitate re
duse la antrenamente și, în ace
lași timp, este vorba de o creștere 
a nivelului tehnic și tactic al vo
leiului practicat pe 
dianele.

toate meri-

continui să 
voleiul ro-

mare 
n-au 

presti-

— Personal 
susțin teza că 
mânesc de la Nicolau et 
comp, nu numai că a stag
nat, ci a dat înapoi. Am 
urmărit multe meciuri din 
campionat și nivelul la 
care se prezintă echipe cu 
pretenții este submedio
cru. „Veteranii", se vede, 
nu mai pot fi ce au fost, 
iar tinerii —■ chiar cei pro
movați în loturi și asta-i 
îngrijorător — nu cunosc 
lucruri elementare din al
fabetul voleiului, nu arată 
aproape nimic din „arta", 
din măiestria apropiaților 
înaintași. De aici, între
barea : cu cine vom de
fila ?

— Este perfect adevărat. E 
vorba de o mai veche meteahnă, 
caracteristică și altor sporturi : 
antrenorii noștri, cu tendințe con- 
sefvatoare, cu teamă de necu
noscut — și acestea uneori de
terminate de o optică obtuză sau 
interese de altă natură — nu 
„ghicesc" momentul cînd să în
ceapă schimbarea de ștafetă în-

i

tre jucători, cu alte cuvinte, pro
cesul de întinerire a formațiilor. 
Deci nu au o perspectivă clară 
în pregătire. Procedează la aceas
ta după eșecuri catastrofale care 
vin în lanț cînd își pierd busola 
și simt eă-și riscă portofoliile. Or, 
procesul acesta brusc creează un 
dezechilibru valoric, nu se face 
acea osmoză necesară între ju
cătorii tineri și mai vîrstnici, pe 
o durată mai lungă, tinerii fiind 
promovați brusc, fără să aibă o 
experință de joc acumulată la 
echipele de club, sînt puși în 
situația de a nu-și rezolva sarci
nile în teren. Aici aș învinovăți 
și jucătorii mai vîrstnici că nu 
fac loc la timp pleiadei de tineri, 
„speranțelor" în perspectivă, 
în echipele naționale, cit și în 
cele de club, unde se pot 
forma și 
asumării 
deri, într-un regim de joc și 
pregătire, pontinui. în acest sens 
trebuie să arătăm că în decursul 
istoriei voleiului nostru, divizia B, 
campionatele de calificare, au de
venit locurile de refugiu pentru 
veteranii voleiului, pentru jucă
torii plafonați. In loc ca aceste 
verigi ale activității competițio- 
nale să fie adevărate rampe de 
lansare- de catapultare a noi ge
nerații de jucători, de tinere va
lori autentice, ele au devenit o 
frînă, un tampon în calea pro
gresului. Li se poate imputa an
trenorilor că ei înșiși au fost în 
multe cazuri prea concesivi, ne- • 
simțindu-se obligați să pretindă 
tuturor jucătorilor să îndepli
nească normele de control stabi
lite de federație și să renunțe la 
cei care nu le îndeplineau-

Noile măsuri pe care le-a pre
conizat Biroul federal, suprimă 
din practica muncii asemenea ten
dințe și fenomene. De aceea am 
mare încredere în ceea ce pre
gătim în prezent. Este vorba de 
loturile de tineret cărora le pre
tindem să plaseze, din nou, pe 
orbita marilor valori voleiul ro-

crește în 
întregilor

spiritul 
răspun-

mânesc. Ultimele rezultate con
firmă încrederea, speranțele noas
tre- Dacă se vor pregăti serios și 
conștiincios ei vor aduce din nou 
soare și lumină în inimile («'lor 
care îndrăgesc voleiul. Cred că 
spre împlinirea acestor dezidera
te trebuie îndreptate eforturile 
tuturor factorilor responsabili. 
Campionatele școlare organizate 
de Ministerul învățămîntului. cu 
sprijinul federațiilor, chiar și com
petițiile de masă organizate de 
U.T.C. și sindicate, ne-au oferit 
prilejul să constatăm că dispunem 
de un ..material uman" extrem de 
înzestrat, dar care trebuie des
coperit. privit și crescut cu în
credere și răbdare. Exemplul ju
niorului Codoi, elev la o școală 
profesională din București, ascen
siunea lui rapidă, a jucătorilor 
Oros, Dumănoiu, Dudueiuc, Tă- 
năsescu, precum și a jucătoarelor 
Popescu Mariana, Căunei Aure
lia, Popa Rodica, Popa Gabriela, 
Baga Mariana pentru a enumera 
doar cîteva nume ce promit- sînt 
convingătoare chiar și pentru cei 
mai sceptici că infuzia de tinere
țe, care se cere însă secon
dată de ambiție, perseverență și 
seriozitate în pregătire, este cheia 
de Imită a recîștigării prestigiu
lui si pozițiilor pierdute de vo
leiul românesc.

Interviu realizat de
v. cAbulea

NOTA : In numărul de inli
ne al ziarului nostru vom con
tinua dialogul cu vicepreședin
tele F.R.V. abordind alte pro
bleme de bază ale activității' 
voleibaiistice din tara noastră 
cum sînt : voleiul studențesc, 
situația și condiția «climelor 
reprezentative, calitate:. și 
competenta antrenorilor, rela- 
t-'tle federației cu presa, pre
cum și măsurile principale 
preconizate recent de Birful 
C.N.E.F.S. și Biroul federal 
pentru a readuce voleiul ro
mânesc încă de la primele 
confruntări internaționale ce 
vor urma, in eșaloanele de 
elită ale acestui sport.

le la școala în care lucrează 
aceștia au căpătat în ultima vre
me o extensie și un conținut nou. 
Practic, pe baza recomandărilor 
consiliului profesoral al institutu
lui, orice deplasare a cadrelor 
didactice universitare în satele 
județului sau limitrofe acestuia 
este un prilej de întîlnire cu 
foștii studenți. Ei sînt asistați la

drul sistemului îndrumării indi
viduale, nemijlocite, tovarășul 
lector univ. Anatoliu Ciobanu 
și-a propus să refacă programul 
unei zile din viața unui profe
sor de țară. A fost vizitată co
muna, pentru a cunoaște am
bianța generală a localității și 
rolul școlii în acest cadru. La 
școală, pionierii i-au întîmpinat

neri absolvenți. Se lansează invi
tații directe fiecăruia, dar și prin 
inspectoratele școlare județene, 
pe baza unei evidențe a locuri
lor de muncă ținută „la zi“. Cu 
prilejul întîlnirii, pe facultăți, 
sînt prezentate de către cadrele 
didactice prelegeri festive, avînd 
ca temă cele mai interesante 
noutăți în domeniul pedagogiei,

CA Bl NETUL A BSOL VENTUL UI
orele de clasă, de dirigenție, în
drumați atent, în raport de con
statările făcute sau de solicitări
le pe care le adresează. Foarte 
important este însă faptul că la 
aceste vizite sînt invitați, înce- 
pînd din actualul an universitar, 
și cei 8—-10 studenți de îndru
marea cărora fiecare cadru di
dactic se ocupă nemijlocit. Se 
realizează în acest mod întîlniri 
cu un conținut instructiv-educa- 
tiv deosebit de complex. O astfel 
de vizită a constituit în luna de
cembrie prilejul unei adevărate 
„expediții" tematice în Sascut-sat 
și Păncești. Cu grupul de stu
denți de care se ocupă în ea-

cu flori. Grupul a participat la 
o lecție a unui absolvent, apoi 
la alta ținută de unul dintre 
studenți. De asemenea, au fost 
vizitați cîțiva copii acasă, s-a 
stat de vorbă cu părinții acesto
ra. Seara, după un spectacol 
cultural, studenții și profesorii 
și-au mărturisit opiniile, făcînd 
apel la experiența de viață a 
fiecăruia, în cadrul unui coloc
viu prietenesc pe tema afirmării 
tînărului intelectual în viața sa
tului contemporan.

In mod tradițional, „Cabine
tul absolventului" organizează a- 
nual, în vacanța de primăvară a 
elevilor, întîlnirea celor mai ti-

metodicii și al disciplinelor de 
specialitate. Apoi, fiecare tînăr 
profesor face o scurtă informare 
despre activitatea sa profesională, 
despre succese, dificultăți pro
iecte. Se realizează un adevărat 
„simpozion", cu dezbateri vii în 
jurul unor aspecte practice ale 
exercitării profesiei. La întreaga 
suită de acțiuni — care mai in
clude vizitarea laboratoarelor, un 
spectacol festiv — sînt invitați 
și studenții, pentru care se rea
lizează, în compania viitorilpr co
legi, o punere în temă realistă 
cu ceea ce urmează să fie ca
drul și problemele activității lor 
ca profesori în școlile rurale.

Reoapitulînd, totalitatea activi
tăților circumscrise de „Cabine
tul absolventului" are marele 
merit de a racorda în continua
re absolvenții la experiența și 
firegătirea profesională a cadre- 
or didactice universitare, în pe

rioada de început a muncii ca 
profesor, cu atîtea probleme de 
acomodare, dar și la progresul 
permanent al specialității. Pe de 
altă parte, în acest mod, ca pe
pinieră de viitoare cadre de spe
cialiști, institutul simte foarte 
exact „pulsul" cerințelor față de 
profesorii din lumea satului și 
se pot aduce la timp corecturile 
permanent necesare în procesul 
de învățămînt, programelor, con
ținutului prelegerilor.

Evident, realizînd totodată o 
cunoaștere foarte adîncă de că
tre studenți, în mod nemijlocit, 
la fața locului, a mediului uman 
și școlar în care vor fi chemați 
să lucreze, „Cabinetul absolven
tului" realizează și dezideratul 
de maximă însemnătate al culti
vării dragostei pentru profesiunea 

■ didactică, amplu solicitată în 
societatea noastră socialistă, al 
hotărîrii de a merge la locul de 
muncă repartizat, peste tot unde 
este nevoie de contribuția de 
muncă, inteligență și entuziasm 
a tinerilor absolvenți.

• DIJPA O ÎNTRERUPERE de două zile, datorată pistei im
practicabile, la Cortina d'Ampezzo s-au disputat primele an
trenamente ale echipajelor de bob — patru persoane în vederea 
campionatelor europene. Cel mai bun timp a fost realizat de 
echipajul Italiei (Gaspari, Zandonella, Pompanin, Armano), cro-

' nometrat în l*24’’l 1/100. Echipajul României (Panțuru, Focșenea- 
nu, Zangor, Pascu), a obținut cel de-al patrulea timp al zilei cu 
l’2r>"63/100.
• CA URMARE A TRATATIVELOR începute anul trecut.'s-a 

stabilit ca meciul de box dintre echipele României și S.U.A. să 
aibă loc în luna iunie la București. Ir.tîlnirea urmează să se 
desfășoare între 15—20 iunie. Data exactă a meciului urmează 
să fie cunoscută zilele acestea.
• ÎN MECI RETUR contînd pentru optimile de finală ale 

„Cupei europene a tîrgurilor" la fotbal, echipa Hertha B.S.C. 
a învins cu scorul de 1—0 (0—0) formația Vitoria Setubal.

In primul meci scorul fusese egal (1—1), astfel că formația 
Hertha B.S.C. s-a calificat pentru sferturile de finală ale com
petiției.

• CUPA „JULES RIMET" A SOSIT LA CIUDAD DE MEXICO
Joi dimineața, pe aeroportul 

internațional de la Ciudad de 
Mexico, a sosit trofeul „.Jules 
Rimet", care se acordă echipei 
campioane mondiale de fotbal. 
Trofeul a fost adus de doi re
prezentanți ai federației britani
ce de .specialitate : Andrew 
Stephen și Dennis Fellouws. în 
afara unui mare număr de ama
tori de fotbal, dornici să urmă
rească acest eveniment, pe ae
roportul din Ciudad de Mexico 
se aflau și 200 de polițiști din 
escorta care a însoțit automobi
lul blindat pînă la banca co
mercială, unde trofeul a fost 
depus spre păstrare. Pentru a 
«vita vreun furt, autoritățile

mexicane au luat severe măsuri 
de pază. Astfel, cei care s-au 
aflat în incinta aeroportului. în 
salonul unde s-a predat' cupa, au 
trebuit să aibă permise speciale 
eliberate de oficialitățile mexi
cane. Col. Eduardo Estrada Oje
da, șeful serviciului de pază, a 
declarat că a angajat un mare 
număr de detectivi care să pă
zească prețiosul trofeu pentru a 
se evita furtul săvîrșit acum 
4 ani la Londra.

Sîmbătă, cupa „Jules Rimet" 
va fi scoasă de la bancă. Ea va 
fi expusă în timpul desfășurării 
tragerii la sorți pentru stabilirea 
celor 4 grupe ale turneului fi
nal.



Conferința 
de la Paris 
în problema 
Vietnamului

PARIS — La Centrul de con
ferințe internaționale din Paris, 
s-a desfășurat joi cea de-a\ 
49-a ședință a Conferinței cva- 
dripartite în problema Vietna
mului.

Luînd cuvîntul în cadrul reu
niunii, adjunctul șefului dele
gației Guvernului Revoluționar- 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, Dinh Ba Thi„ 
a criticat politica americană de- 
„vietnamizare" a războiului.. 
Dinh Ba Thi a furnizat o serie 
de date cu privire la eșecurile 
suferite de adversar.

La rîndul său, colonelul Ha 
Van Lau. adjunctul șefului de
legației R.D. Vietnam, a subli
niat că Statele Unite sînt res
ponsabile de actualul impas al 
tratativelor de la Paris și că 
ele încearcă să negocieze de pe 
poziții de forță.

Urmărind să diminueze rolul 
conferinței de la Paris, Nguyen 
Xuam Phang, adjunctul șefului 
delegației saigoneze, a propus o 
nouă metodă de tratative "care 
s-ar putea numi, după părerea 
agenției France Presse, metoda 
„micilor pași".

Șeful interimar al delegației 
S.U.A., Philip Habib, a res
pins ultima propunere a dele
gației Guvernului Revoluțidnar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud privind iniți
erea unor negocieri imediate 
asupra modalităților unei retra
geri totale, într-o perioadă de 
șase luni, a corpului expedițio- 
nar american.

U.R.S.S. Uzina de reactivi chimiei din Angarsk (Irkutsk).

ORIENTUL APROPIAT

RELAȚIILE DINTRE FRANȚA Șl LIBIA
SUSCITĂ CONTROVERSE IN LUMEA

OCCIDENTALĂ
In presa pariziană de 

joi continuă controversa 
privitoare la proiectata 
amplificare a relațiilor 
dintre Franța și Libia și 
eventuala livrare a unor 
arme franceze forțelor li
biene.

• Incidente israeliano-arabe • Acord 

intre Liban și organizațiile de rezistentă 

palestiniene

ARIERATAXELE

Peste 4 200 de civili au fost 
masacrați de forțele S.U.A. 
și cele ale administrației dc 
la Saigon în Vietnamul de 
sud în cursul anului 1969, 
transmite agenția Giai Phong, 
reluînd un comunicat al Co
mitetului sud-vietnamez pen
tru denunțarea crimelor de 
război comise de trupele a- 
mericano-saigoneze.

Pe de altă parte se subli
niază că raidurile de bom
bardament întreprinse de a- 
vioanele americane au pro
vocat moartea și rănirea a 
2 600 civili din Vietnamul de 
sud. Dc asemenea, alți 500 
au murit din cauza substan
țelor chimice toxice răs- 
pîndite de avioanele ame
ricane.

TEL AVIV — Un purtător de 
cuvînt al armatei israeliene a 
declarat joi că, în cursul unei 
lupte aeriene care a avut loc 
deasupra înălțimilor Golan, a- 
viația israeliană a doborît trei 
avioane aparținînd armatei si
riene, relatează agenția France 
Presse. Lupta a avut loc în 
zona Shick-Maskin, după ce 
avioanele siriene au trecut li
nia de încetare a focului între 
cele două țări. S-a precizat că 
toate aparatele israeliene s-au 
întors la bazele lor.

DAMASC — Aviația siriană 
a doborît joi două avioane is
raeliene în cursul unei lupte 
aeriene desfășurate deasupra 
teritoriului sirian, a declarat 
la Damasc un purtător de cu
vînt citat de agenția Reuter.

——o

Revendicarea 
diamantelor

Guvernul din Sierra Leone a anunțat că va prelua, fncepînd 
de la sfirșitul lunii martie, controlul asupra a 51 la sută din ac
țiunile companiilor străine care funcționează în țară, dintre care 
cele mai puternice sînt cele miniere.

In mica țară situată în vestul Africii, cu un teritoriu de 72 400 
kmp și 2,5 milioane locuitori s-au întreprins in cei aproape 9 
ani de la proclamarea independenței acțiuni menite să contri
buie Ia întărirea ei. în ciuda dificultăților subdezvoltării, în 
acești ani s-au obținut anumite progrese în domeniile economic, 
social și cultural. Construirea unor întreprinderi, ridicarea pro
ducției agricole ca și unele măsuri social-culturale printre care 
>mbunătățirea_sistemului de invățămînt se întrevăd în perspec
tivă în. această țară. Dar piedica cea mai mare în calea dezvol
tării ei o reprezintă faptul că bogățiile naturale principale — 
diamantele și minereurile de fier — sînt exploatate încă de 
companiile străine care dețin importante concesiuni in Sierra 
Leone și sînt interesate doar în realizarea de profituri și de 
menținerea influenței politice în țară. Minereul de fier, diaman
tele, minereul de titaniu, bauxita și alte minereuri utile for
mează aproximativ 90 la sută din exporturile statului Sierra 
Leone, extracția și comercializarea lor fiind concentrate pînă în 
prezent în mîinile companiilor străine.

Controlul de stal asupra extragerii și desfacerii produselor 
industriei extractive va pune capăt acestei stări de lucruri și 
va permite administrației de la Freetown să îndrepte și să folo
sească beneficiile obținute în direcția dezvoltării economice a 
țării. într-o declarație făcută la Freetown, la mijlocul lunii de
cembrie 1969, primul ministru al statului Sierra Leone, Siaka 
Stevens, preciza, de asemenea, că guvernul iși va numi repre
zentanți în comisiile de administrație ale societăților străine în 
vederea intensificării controlului statului asupra acestora. Ast
fel, vor fi revizuite acordurile încheiate cu puternica firmă 
„Sierra Leone Selection Trust" (S.L.S.T.) care exploatează re
sursele diamantifere ale acestei țări. Siaka Stevens menționa în 
cadrul unui interviu acordat agenției ASSOCIATED PRESS că 
hotărîrea a fost luată in vederea limitării acțiunilor acestui 
trust care obține profituri uriașe prin exploatarea diamantelor, 
în dauna intereselor economice ale țării. In 1968 S.L.S.T. a vîndut 
diamante în valoare de 28 200 000 dolari ceea ce nu reprezintă 
totuși cifra reală a afacerilor, profiturile trustului neputind fi 
evaluate cu precizie, deoarece el, ca și altele, nu prezintă gu
vernului cifrele reale, încercînd să se sustragă obligațiilor de a 
plăti statului redevențe sporite. Primul atac frontal a fost de
clanșat împotriva acestei firme deoarece diamantele furnizează 
80 Ia sută din exporturile țării și o parte considerabilă a veni
tului național. Cu toate că an de an se înregistrează o creștere 
a producției de diamante, din cauza sustragerii sistematice a 
firmelor de la plătirea redevențelor, datoriile Sierrei Leone sînt 
de două ori mai mari decît bugetul statului.

Se amintește cu orice prilej oferit de evenimentele din această 
țară de sistemul artizanal, particular, de colectare a diamante
lor. Astfel, numai în regiunile Kenema și Yengcma se află 38 000 
de mici prospectori care muncesc pe 2 200 de parcele concesio
nate de stat. Pentru o licență de exploatare diamantiferă se plă
tește o sumă de 90 de leoni (1/2 lire sterline) și șe acordă dreptul 
de a prospecta timp de șase luni o zonă înscrisă într-un careu 
cu o latură de 150 metri. Din șase in șase luni licența se re
înnoiește contra aceleiași sume de bani. Legea prevede că orice 
concesionar poate angaja 20 de lucrători cărora trebuie să le 
asigure doar hrana, locuința și îmbrăcămintea. Diamantele gă
site de către un lucrător sînt vîndute de patronul acestuia, pro
fitul realizat urmînd să fie împărțit în principiu în mod egal 
între amîndoi. Pe de altă parte însă, patronii respectivi _ sînt 
obligați să comercializeze diamantele prin intermediul unei so
cietăți străine „Government Diamond Office" care obține ast
fel aproape gratis, profituri imense. Veniturile obținute dc acești 
„căutători de diamante" sînt cu totul minore, ele neputînd să se 
compare cu beneficiile realizate de trustul străin care colectează 
diamantele pe cale industrială, în cele 12 uzine ale sale și de 
aceea numai asupra unor astfel de firme se oprește deocamdată 
atenția guvernului. Crearea, de asemenea, a unui comitet care 
se ocupă de accelerarea procesului de pregătire a cadrelor pen
tru comerț și industrie din rîndurile africanilor se înscrie în 
cadrul acelorași măsuri de contracarare a influenței companiilor 
străine și de atragere a „artizanilor" africani în procesul indu
strial de care au fost pînă în prezent ținuți departe. Formarea 
cadrelor naționale va trebui să asigure controlul eficient al sta
tului asupra exploatării bogățiilor naturale și să creeze priori
tăți pentru dezvoltarea economică a țării.

DOINA TOPOR

Potrivit declarației sale, trei 
avioane siriene au fost lovite.

TEL AVIV — Avioane israe
liene au atacat joi la ora 13,00 
(ora locală) pozițiile comandou
rilor palestiniene de pe mun
tele Hermon din Liban, a de
clarat un purtător de cuvînt al 
armatei israeliene. Purtătorul 
de cuvînt israelian a declarat 
că toate aparatele care au luat 
parte la această misiune s-au 
întors la bazele lor.

BEIRUT — Ministrul de in
terne al Libanului, Kamal Jum- 
blatt, a declarat joi că avioane 
israeliene au bombardat regiu
nea de sud-est a Libanului, re
latează agenția France Presse. 
Potrivit unui raport al guver
natorului districtelor din sudul 
Libanului, un număr de locali
tăți situate la frontiera sudică 
au fost bombardate de către 
avioane israeliene.

u-liu
• Ministrul de interne al Li

banului, Kamal Jltmblatt, care 
a avut joi o întîlnire cu repre
zentanții organizațiilor de re
zistență palestiniene, a anunțat 
că s-a ajuns la. un acord potri
vit căruia în viitor instruirea 
fedayinilor va avea loc în afara 
taberelor de refugiați palestini
eni, in locuri asupra cărora 
vor fi consultate comandamen
tele armate și ale forțelor de 
securitate interne ale Libanului.

„La Nation" face reproșuri 
presei britanice pentru 
în care a tratat acest subiect, 
întrebîndu-se dacă „nu 
presa britanică vrea să bruieze 
relațiile dintre Franța și Statele 
Uiiite în preajma călătoriei pre
ședintelui Georges Pompidou la 
Washington“.Pentru „Le Figaro", 
însă, declarațiile purtătorului 
de cuvînt oficial, după ședința 
guvernului de miercuri, „au 
cele mai mici șanse de a intro
duce puțină claritate în dezba
tere". Ziarul „Paris jour" este 
de părere că „guvernul francez 
se află de fapt într-o poziție 
foarte dificilă. El dorește în 
mod sincer restabilirea păcii în 
Orientul Mijlociu și nu dorește 
să o rupă cu Israelul. El nu vrea 
însă nici să piardă influența de 
care dispune în lumea arabă... 
Dar toate aceste aspirații sînt 
dificil de conciliat. Este tocmai 
ceea ce explică ambiguitatea 
declarațiilor făcute la sfirșitul 
ședinței Consiliului de Mi
niștri". In fine, „Combat" vor
bește despre „o politică de la 
care guvernul francez așteaptă 
beneficii pe plan economic, și 
în special petrolier".

Referindu-se la acest ultim 
aspect, agenția France Presse 
furnizează date interesante cu 
privire la interesele petroliere 
franceze din Libia. Această țară, 
scrie agenția menționată, deve
nită al doilea exportator mon
dial de petrol, cu 150 milioane 
tone țiței anual, face obiectul 
unei atenții deosebite din partea 
marilor companii petroliere in
ternaționale. Franța nu a întîr- 
ziat să-și afirme prezența în a- 
ceastă țară. O asociație de com
panii compusă din „Aquitaine- 
Libye", „Elf-Libye", „Hispanoil" 
si „Murphy", în care capitalul 
francez joacă rolul principal, 
exploatează de cîteva luni zăcă
mintele de la Magid, cu un de-© • • •

O zi friguroasă, tris
tă, în care parcă și 
cerul vărsa lacrimi. 
Dintr-o căsuță din rue 
des Postes au fost scoa
se cinci cosciuge. în 
jurul lor se adunaseră 
în tăcere 100 dc băr
bați. Oameni veniți de 
pe „continentul ne
gru", care îndură cu 
dificultate rigorile ier- 

îmbră- 
acești 

împie- 
peste

modul
cumva

bit de 1—1,5 milioane tone de 
petrol brut anual. Această pro
ducție este încă neînsemnată 
dacă se are în vedere cea a so
cietăților cu capital american 
E.S.S.O." (40 milioane tone),
„Occidental Petroleum" (40 mi
lioane tone), și altele. Totuși, 
producția finanțată de capitalul 
francez este destinată să se 
volte în anii următori.

★
Ziarul „Times" introduce 

dimineața un ton nou în 
mentariile pînă acum foarte 
virulente ale presei britanice 
referitoare la evoluția relațiilor 
franco-libiene. Acest ziar con
sideră că poziția Franței ar pu-, 
tea fi „avantajoasă pentru Occi
dent". „Rivalitățile comerciale 
— scrie „Times" — nu trebuie 
să afecteze poziția fundamentală 
a Occidentului în Libia... Dacă 
guvernul libian consideră că 
poate ajunge cu Franța la aran
jamente privind apărarea sa în
tr-un chip mai satisfăcător de
cît cu alte țări occidentale, Sta
tele Unite și Marea Britanie ar 
trebui să evite să se lanseze în- 
tr-o politică ce ar apărea a fi 
un sabotaj al inițiativelor fran
ceze. De la levitura de stat din 
septembrie, continuă ziarul lon
donez, este important de a se 
încuraja noul guvern libian să 
dezvolte relații amicale cu Oc
cidentul".

dez-

joi 
co-

Poliția din Cipru 
in stare de alertă

NICOSIA. — Guvernul cipriot 
a hotărît punerea în stare de 
alertă a tuturor forțelor de poli
ție din insulă, ca urmare a si
tuației care s-a creat după ata
cul întreprins asupra depozitului 
de arme din localitatea Omod- 
hos de către un grup aparținînd 
organizației clandestine „Fron
tul Național". Forțele poliție
nești au primit, totodată, ordinul 
de a confisca toate armele în
registrate.

dărăpănată de-
„cămin" la 

căreia o pla-

căsuță 
numită 
poarta 
că promitea „solidari
tatea franco-africană“. 
în cinci camere de 
cîțiva metri

găsiseră adăpost 
de negri

DE NETRECUT
„U. S. News and World Report" despre costul prohibitiv 

al frecventării unei universități în S. U. A.
Recent, printre documentele de lucru ale Congresului S.U.A.

a apărut raportul unei comisii senatoriale speciale însărcinată
cu studierea unor „aspecte specifice ale rețelei de asistență
sanitară". într-o privire de ansamblu, raportul face constatarea
că „deși Statele Unite dețin un loc privilegiat, de prim ordin, în
dezvoltarea economică și sub aspectul venitului național, totuși,
pe planul asistenței medicale ele ocupă un loc mult mai mo
dest”. Una din observațiile principale se referă la numărul insu
ficient de medici.

se înscriu printre cele cu cel 
mai ridicat cost, costul împo
vărător al studiilor universitare 
e un fenomen general în școa
la superioară americană; revis-

Căutînd o explicație pentru 
reducerea numărului studenților 
care se pregătesc în acest do
meniu, fenomen care a dus în 
ultimul deceniu la reducerea nu
mărului medicilor în raport cu ta__U._Ș. NEWS AND WORLD 
perioada anterioară, _ raportul 
relevă că una din principalele 
cauze constă în „costul excesiv, 
aproape prohibitiv” al frecven
tării cursurilor unei facultăți de 
medicină. „Facultățile de medi
cină — subliniază raportul — 
au un plafon ridicat de taxe 
și sînt, în genere, frecventate de 
copii ai familiilor cu venituri 
mari. în 1968, 49 la sută din 
studenții facultăților de medici
nă erau copii din familii cu un 
venit anual de peste 18 000 do
lari, acestea reprezentînd nu
mai 11 la sută din numărul 
total al familiilor americane". 
Cit despre restul de 51 la sută, 
o mare parte e alcătuită din ti
neri provenind din așa-numitele 
„pături mijlocii" (comercianți, 
funcționari) numărul fiilor de 
muncitori și mici fermieri fiind 
redus.

Dacă facultățile de medicină

BEIRUT. — Șeful statului 
libanez, Charles Helou, l-a 
primit pe George Brown, lider 
adjunct al Partidului laburist 
britanic, care întreprinde în 
prezent un turneu oficial prin- 
tr-o serie de state arabe.

întrevederea a fost consa
crată examinării unor proble
me referitoare la evoluția si
tuației din Orientul Apropiat.

NEW YORK — Joi, la 
New York a avut loc o nouă 
întîlnire a adjuncților amba
sadorilor la O.N.U. ai Fran
ței, Marii Britanii, S.U.A. și 
U.R.S.S.. consacrată exami
nării posibilităților de soluți
onare a conflictului din Ori
entul Apropiat. Un purtător 
de cuvînt britanic a anunțat 
că următoarea întrunire con
sacrată acestei probleme va 
avea loc la 13 ianuarie, la 
nivelul ambasadorilor.

• UN COMUNICAT MILI
TAR biafrez anunță că forțele 
militare aeriene ale generalului 
Odumegwu Ojukwu au între
prins un raid asupra portului 
Sapele din vestul Nigeriei, in
cendiind două instalații portuare 
și avariind cîteva ambarcațiuni.

Pe de altă parte, comunicatul 
precizează că în sectorul Onitsha, 
forțele federale au lansat un pu
ternic atac, însă ele au fost res
pinse de unitățile biafreze

EPIDEMIA... DETURNĂRILOR 
DE AVIOANE

• EPIDEMIA DETURNĂRI
LOR de avioane a cuprins și 
Spania. Astfel, miercuri seara 
un student spaniol în vîrstă de 
18 ani, Mariano Ventura Ro- 
driguez, a făcut o încercare de 
a deturna un avion de pasageri 
aparținînd companiei „Iberia", 
care efectua o cursă între Ma
drid și Barcelona. Dar încerca
rea nu a reușit. în timpul sta
ționării pe aeroportul de la

nii franceze, 
câți sărăcăcios, 
africani priveau 
triți cosciugele 
care se depuneau fulgi 
de zăpadă. Meditau 
Ia soarta celor cinci 
cunoștințe și Ia propria 
lor soartă de pribegi-

Ziarele au scris des
pre tragica întîmplare 
de la Aubervilliers. 
Chiar LE MONDE — 
de obicei extrem de re
zervat 
divers 
ceastă 
zeriei" 
tîia 
mentariu despre naș
terea „aurului hîrtie“ 
și informațiile din O- 
rientul Apropiat. Pa
tru senegalezi și un 
mauritan au murit as- 
fixiați de emanațiile 
oxidului de corbon. Ve
niseră în Eeuropa mi
nați de iluzii. Spe
rau 
din 
portabilă 
Dar 
decît 
ce cîștigau era prea 
puțin pentru a-și per
mite luxul unei lo
cuințe omenești. S-au 
mulțumit de aceea cu 
îngrămădeala dintr-o

față de faptul 
— a plasat 
„dramă a
pe pagina 

lingă un

a- 
mi- 
în- 
co-

să se elibereze 
strînsoarea insu- 

a mizeriei, 
n-au schimbat 
decorul. Ceea

iși 
50 
ales senegalezi). 
adăpost 
scump 
franci, 
gura 
franci

pătrați

(mai 
Un 
de 
70 

asi- 
3 500

destul
plătit: 

ceea ce 
lunar 
proprietarului,

trăit decît o singură 
zi din noul an.

Electricitatea nu fu
sese plătită de către 
proprietar. Se adu
nase o restanță des
tul de mare și fur
nizarea de curent e- 
lectric a fost oprită. 
Clădirea a rămas in 
întuneric- Nenorocirea 
a provenit din fap
tul că instalația de 
încălzire, care avea 
nevoie de electricita-

Cinci
coșciuge

un anume Prosper 
Benghozi „de profe
siune necunoscută, în
să binecunoscut ser
viciilor poliției" (LE 
MONDE). Oamenii pă
reau resemnați; nefe
ricirea fusese un 
manent 
existenței 
privința 
mic sau 
mic nu

per
ei 
în 

ni- 
ni-

însoțitor 
lor și 

aceasta 
aproape 

se schimbase.
Intîmpinaseră 1970 cu 
speranța că vor adu
na, poate, cîteva sute 
de franci pentru a-i 
trimite familiilor sau 
pentru a se înapoia 
în patrie. Dar n-au

te, nu a mai func
ționat. Iar gerul fă
cea ravagii- Locatarii 
unei camere, care 
n-au putut găsi ni
căieri un refugiu, au 
aprins cîteva bucăți 
de lemn și cărbune, 
în cursul nopții au 
murit asfixiați.

Tragedia de la Au
bervilliers a găsit un 
puternic ecou deși u- 
nii reporteri n-au pri
vit mai departe de 
noaptea accidentului. 
O imprudență care a 
costat cinci vieți — 
păreau a afirma aceș
tia. Dar, atrăgea a-

tenția LE PARISIEN 
LIBERE, „această dra
mă îngrozitoare pune, 
o dată mai mult, ac
centul asupra condi
țiilor lamentabile în 
care trăiesc prea mulți 
din muncitorii străini 
(africani, nord-africani, 
portughezi 
Președintele 
muncitorilor 
din Franța, 
sublinia că 
de locuri 
toare celui 
des Postes compatrio- 
ții mei sînt exploa
tați în condiții scan
daloase". Primarul din 
Aubervilliers denunța 
pe acei „marchands 
de sommcil" lipsiți 

-de scrupule care vî- 
nează 
străini, obținînd pro
fituri 
găzduirii lor. După da
tele publicate de LE 
MONDE, ------- ‘
muncitori 
găsesc în 
joritatea 
în regiunea pariziană- 
Imigranții sosesc în 
ritm de o mie pe 
an, fiind utilizați de 
serviciile municipale, 
în industria textilă și 
cea a automobilului.

Justiția va studia 
dosarul dramei 
Aubervilliers. Dar 
vorba 
cinci 
soarta pribegilor, 
acelora pe care sufe
rința i-a îndepărtat de 
meleagurile natale și 
care descoperă, îngro
ziți, sfirșitul iluziilor.

M. RAMURA

etc.)...“. 
Uniunii 

senegalezi 
N’Dongo, 
în „zeci 
asemănă- 
din rue

pe muncitorii

de pe urma

50 000 de 
africani se 
Franța, ma- 

instalindu-se

doar de 
morți, ci

s o ti r* -t
Saragossa, pentru a-și face pli
nul, avionul a fost înconjurat 
de polițiști, iar Mariano Ven
tura Rodriguez silit să se pre
dea autorităților.

• LA INVITAȚIA lui Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Po
lone, joi a sosit Ia Varșovia în
tr-o vizită oficială de prietenie 
Oldrich Cernik, președintele 
guvernului federal al R.S. Ce
hoslovace. In cursul aceleiași 
zile, Oldrich Cernik a fost pri
mit de Wladyslaw Gomulka, 
prim secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

• COTIDIANUL vest-berlinez 
„Der Tagesspiegel" informează 
că volumul comerțului dintre 
R. D. Germană și R. F. a Ger
manici a fost în 1969 de apro
ximativ 3,5—3,7 miliarde mărci, 
depășind suma de 3,2 miliarde, 
prevăzută pentru anul respectiv. 
Ministerul Economiei al R. F. 
a Germaniei — arată ziarul —

consideră că în 1970 se va rea
liza o creștere a comerțului in
ter-german de 15 la sută, ase
mănătoare cu cea din anul 1969.

INSTRUCȚIUNILE MINISTRULUI 
DE EXTERNE JAPONEZ

• MINISTRUL DE EXTERNE 
al Japoniei, Kiichi Aichi, a 
anunțat joi, în cursul unei în- 
tilniri cu oficialități ale Minis
terului de Externe, că a dat in
strucțiuni corpului diplomatic 
japonez in vederea inițierii 
unor măsuri concrete în direc
ția dezvoltării relațiilor cu Re
publica Populară Chineză. A- 
ceastă indicație, a precizat mi
nistrul japonez, corespunde do
rinței premierului Eisaku Sato.

• CRITICII MUZICALI din 
New York au consacrat o serie 
de cronici elogioase debutului 
tenorului român Ion Buzea pe 
scena celebrei „Metropolitan 
Opera", unde a interpretat rolul 
lui Rodolfo din „Boema". Majo

REPORT notează că „evoluțiile 
din ultimii ani prefigurează pe
ricolul foarte real ca studiile 
superioare să devină un lux și 
dificultățile însușirii unei pre
gătiri superioare într-un colegiu 
sau într-o universitate să creas
că în loc de a se reduce". De 
fapt, datele furnizate de revista 
amintită sugerează ideea că stu
diile universitare sînt de pe 
acum un lux în S.U.A. „680000 
de elevi americani care au ab
solvit în anul școlar trecut școa
la medie cu note bune și foarte 
bune — notează U. S. NEWS 
AND WORLD REPORT — nu 
s-au putut înscrie în școlile su
perioare, iar 45 la sută din stu
denții colegiilor și universități
lor nu le termină... Din 1960 și 
pînă astăzi taxele de înscriere 
și frecvență în școlile superioare 
aproape că s-au dublat. Cursu
rile de patru ani costă în medie 
11—12 mii de dolari. Chiar 
dacă s-ar mări numărul burse
lor, așa cum s-a propus deja 
în Congres, majoritatea bursie
rilor vor mai trebui, probabil, 
să recurgă la împrumuturi sau 
să cîștige bani muncind pentru 
a acoperi diferența mare dintre 
cuantumul bursei și costul ri
dicat, mereu în creștere, al ta
xelor, cursurilor, cheltuielilor de 
întreținere". Scrutînd perspecti
vele, săptămînalul american ci
tat constată că, potrivit calcu
lelor estimative, cheltuielile pen
tru întreținerea unui tînăr la

studii superioare vor crește înl 
următorii zece ani pînă la 
15 000 și 18 000 dolari în univer
sitățile publice și respectiv, par
ticulare, și pînă la 19 000 și 
22 000 dolari sau chiar mai 
mult în anul 1980. „Părinții — 
arată U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT — vor consta
ta că e din ce în ce mai greu 
să-și trimită copiii în universi
tăți iar societatea va constata 

vcă un mare număr de tineri 
dotați nu-și pot valorifica aptw 
tudinile potențiale”.

Firesc, asemenea realități 
preocupă cercuri dintre cele maî 
largi din Statele Unite. Cea mai 
recentă luare de poziție în a- 
cest sens a constituit-o Confe
rința organizată la Washing-, 
ton de centrala sindicală A.F.L. 
C.I.O., avînd ca temă de dezba
tere „egalitatea posibilității da 
acces la instrucțiune în școala 
superioară". Peste 250 de pro
fesori universitari, reprezentanți 
ai diferitelor colegii, precum și 
fruntași sindicali și diriguitor» 
ai unor organizații obștești au 
discutat timp de două zile mă- 
șurile ce ar trebui luate pentriș 
a asigura accesul la învățămînv 
tul superior, „acelei mari masa 
de tineri talentați" cum a de
numit-o profesorul Keith Weis 
de la universitatea din Mich. 
gan care — așa cum relevă a-. 
celași profesor — „nu p' s< y 
porta costul exagerat 
loc în universitate". Preșo 
colegiului Colorado, Louis 
Benezet, sublinia la rîndul To, 
că „o mare parte a tinerilor 
absolvenți dotați ai școlilor me
dii consideră colegiul un vis im
posibil de atins din cauza pove
rilor financiare foarte mari șl 
dacă statul nu va ușura această 
povară atunci societatea va su
feri o mare pierdere de talente 
promițătoare".

Participanfii la conferința de 
la Washington au cerut admi
nistrației să aloce fonduri mai 
mari pentru învățămînt, să re
ducă și apoi să suprime taxele 
în universitățile publice, să spo
rească numărul și cuantumul 
burselor. Sînt, de altfel, reven
dicări deloc noi ale unor largi 
cercuri universitare, studențești 
și, în genere, ale opiniei publice 
americane.

EM. RUCĂR

FILIPINE. Demonstrație la Manila împotriva vizitei vicepre
ședintelui Spiro Agnew în această țară.

ritatea cronicarilor . apreciază 
calitățile artistului român, subli
niind că ele suit foarte convin
gătoare și deosebit de promiță
toare.

• IN ORAȘUL UNIVERSI
TAR „Jose Antonio Echever
ria" din apropiere de Havana, 
a fost inaugurat de curind un 
centru de cercetări, rezervat 
studenților de Ia Institutul poli
tehnic și de arhitectură. Noua 
instituție, utilată cu aparatură 
științifică modernă, este profi
lată pe executarea de proiecte 
pentru clădiri din prefabricate 
și pentru construcții de poduri.

„ZILELE ECONOMIEI 
POLONEZE" LA DUSSELDORF
• AGENȚIA PAP anunță că, 

la 24 ianuarie, la Diisseldorf se 
vor deschide „Zilele economiei 
poloneze", manifestare care va 
dura pînă la 1 februarie. Cu 
această ocazie, în orașul vest- 
german menționat va funcțio
na o expoziție de mărfuri de 
export poloneze, precum și o ex
poziție de carte, afișe și mărci 
poștale.
• SOSIREA in capitala Irlan

dei a unei echipe de rugby din 
Republica Sud-Africană, a pri
lejuit miercuri organizarea unei

demonstrații împotriva apar- 
theid-ului. Mai multe sute de 
manifestanți i-au înconjurat pe 
sportivi la aeroportul din Du
blin, înainte ca aceștia să poată 
pleca spre hotel.

Tot în semn de protest, la 
hotelul unde urmau să fie ca
zați rugbiștii sud-africanii au 
fost întrerupte legăturile tele
fonice.

• PARTIDUL LIBER DEMO
CRAT și-a amînat congresul 
prevăzut pentru sfirșitul lunii 
mai cu aproximativ patru săp- 
tămîni — s-a anunțat oficial la

Bonn. Astfel, congresul ar urma 
să-și țină lucrările între 22 și 
24 iunie la Dusseldorf. Nu se 
cunosc încă motivele acestei 
amînări. în prezent, în rîndurile 
acestui partid se manifestă se
rioase divergențe privind strate
gia politică, așa cum au ieșit 
în evidență și la recenta re
uniune de la Stuttgart a pre
zidiului său. Situația din Parti
dul liber democrat prezintă in
teres îndeosebi prin faptul că 
acesta face parte, alături de so- 
cial-democrați, din actuala coa
liție guvernamentală de la 
Bonn.

Primele concluzii după prezentarea mai multor rapoarte ale 
oamenilor de știință în cadrul Conferinței internaționale pentru 
studierea eșantioanelor lunare, care se desfășoară la Houston, 
susțin ipoteza că pe Lună nu a existat niciodată apă.

Dr. Samuel Epstein, chimist al Institutului de Tehnologie din 
California, a subliniat că cei 142 de savanți reuniți la Houston 
au constatat că eșantioanele lunare aduse de echipajul navei 
spațiale „Apollo-ll“ sînt bogate in oxigen, dar foarte sărace în 
hidrogen. Aceasta confirmă teoria că pe suprafața Selenei nu ar 
exista apă, nici chiar în cantități infime. Pe de altă parte, prof. 
Taylor, de la Universitatea Națională din Australia, a declarat 
că analiza chimică a eșantioanelor lunare demonstrează că pie
trele aduse de Neil Armstrong și Michael Collins nu au nimic 
asemănător cu tectitele, minerale întîlnite uneori și pe Pămînt. 
Potrivit unei teorii acceptate pînă în prezent, tectitele ar fi frag
mente ale suprafeței lunare smulse de pe „astrul nopții", dato
rită căderilor unor meteoriți uriași, și proiectate pe suprafața 
Terrei.
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