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CE EXIGENȚE IMPUNE
A

DIN INDUSTRIA MINIERĂ?

CREȘTEREA PUTERNICA 
A PRODUCTIVITĂȚII

1970, anul de legătură între actualul cincinal și următorul plan 
de perspectivă în cadrul Directivelor aprobate de Congresul 
al X-lea al Partidului, are de îndeplinit importante sarcini în 
dezvoltarea și folosirea cît mai rațională a bazei proprii de 
materii prime. în acest scop producția globală urmează să 
crească anul viitor cu 12,8 la sută față de 1969, îndeosebi pe 
baza majorării extracției de cărbune și minereuri do cupru, 
plumb și zinc.

Răspunzînd anchetei noastre privind locul și rolul tineretu
lui în ducerea ia îndeplinire a acestor prevederi, tovarășul 
ing. IOAN LĂZĂRESCU, adjunct al ministrului minelor a ținut 
să ne prezinte mai întîi cîteva din schimbările pe care 1970 
le' anunță în relieful industriei noastre miniere.le' anunță în relieful industriei

— Cunoașteți că în acest an 
sectorul nostru de activitate, va 
înregistra importante creșteri 
cantitative, ne-a spus interio

rs *4 ; /

cutorul nostru. La loc de frunte 
se situează producția de căr
bune care va atinge 23,3 mili
oane tone, ceea ce reprezintă

..

PUNȚI DE LEGĂTURĂ

R
ecent, săptămîna- 
lul „Apărarea pa
triei", căruia i s-a 
alăturat și ziarul 
nostru, a avut ex-

• celenta inițiativă
de a reuni cîțiva dintre cei 
care, adolescenți cu un sfert 
de veac în urmă, răspunzîna 
lozincii \ .
Partidul Comunist Român — 
„Totul pentru front, totul pen
tru victorie !” — s-au înro
lat în unitățile de voluntari 
care aveau să se acopere de 
glorie pe frontul antihitlerist. 
Răspunzînd cu un tineresc Pre
zent I invitației presei, 22 de 
oameni maturi, reprezentanți ai 
„generației de mijloc", unii din
tre ei investiți astăzi cu impor
tante responsabilități profesio-

DUPĂ 25 DE ANI
TINERII

■ ne

istorice lansate de VOLUNTARI
DE PE FRONTUL
ANTIHITLERIST
RĂSPUND

Convorbire cu 
ing. IOAN LĂZĂRESCU

adjunct al ministrului minelor

aproape 1,3 milioane tone mai 
mult decît prevede actualul 
plan cincinal.

In acest sens, s-a prevăzut 
intensificarea lucrărilor de cer
cetare geologică în bazinul 
Văii Jiului și al Motrului, 
precum și accelerarea ritmului 
de execuție la lucrările mini
ere de deschidere și pregătire 
a zăcămîntului. Menționez între 
altele că nu peste mult timp 
vor începe lucrările de punere 
în exploatare a celei mai mari 

• cariere de ligniț.. din țară la Ro
șia de Jiu — a cărei capacitate 
va depăși actuala producție din 
subteran a Văii Jiului — bază 
de aprovizionare cu combusti
bil a viitoarei centrale elec
trice de la Rovinari.

Și pentru că sîntem la capito
lul unităților ce își fac acum 
apariția în concertul productiv 
al țârii, vreau să amintesc asi
gurarea în 1970 de către cari
era de calcar din Mahmudia — 
jud. Tulcea — a primelor tone 
de calcar penru Combinatul

— In spiritul 
Plenarei C.C. 
din 10—13 decembrie 1969 ur
mărim crearea condițiilor ce-

lumina acestor

(Continuare in pag. a IlI-a)

Aleea Candelabrelor — ima
gine din hala mașinilor de 
tricotat circulare de la Fa
brica de tricotaje „Moldova".

— Ce direcționează pre
ocupările lucrătorilor din 
minerit în 
cerințe ?

indicațiilor 
al P.C.R.

siderurgic Galați. Importante 
sporuri de producție la nisipuri 
de turnătorie și caolin vor fi 
furnizate pentru industriile me
talurgică și ușoară de către 
complexul industrial carieră, 
instalația de preparare de la 
Aghireș, jud. Cluj, recent intrat 
în funcțiune. Se va da în curînd 
în exploatare instalația de mi- 
cronizare a talcului din Zlaști- 
Hunedoara și cea a bentonite! 
din Cluj.

De bună seamă că, odată cu 
datoria de a asigura o exploa
tare rațională a fiecărei capaci
tăți de producție în parte, ne 
simțim obligați să acționăm con
tinuu pentru creșterea produc
tivității.

ASCENSIUNEA
democrației socialiste

Foto : O. PLECAN

PREZ ENT I

PROVINCIA
CULTURALA

începutul verii lui 1969, la 
Piatra Neamț. Strigătul porto
caliu al afișelor vestește că la 
teatru, dincolo de făclia care 
va arde fără încetare vreme 
de o săptămînă, se petrece un 
eveniment neobișnuit: primul 
Festival al spectacolelor de 
teatru pentru tineret și copii. 
Aici, la Piatra Neamț, și nu 
la București, pentru că aici s-a 
ivit, grație eforturilor unui 
colectiv teatral restrîns, un 
nou concept de teatru al ti
neretului ; pentru că aici ela
nul organizatorilor a știut să 
definitiveze toate acele detalii 
din care se compune o atmos
feră favorabilă ; în sfîrșit, 
pentru că aici publicul tînăr 
al orașului s-a arătat în stare 
(festivalul a dovedit-o) să re
acționeze cu promptitudine și 
spontaneitate la solicitările 
teatrului. Nimic improvizat, 
nimic neterminat, nimic „pro
vincial*. Trupe de primă în
semnătate, din Capitală și 
din alte orașe ale țării, se simt 
onorate să concureze și să as
pire la un premiu la Piatra 
Neamț.

turor celor venițl de pe me
leagurile țării pentru partici
parea lor vie la zilele Emi- 
nescu, omagiu adus celui mai 
mare poet al neamului româ
nesc. Bienalele de la Iași și 
Botoșani, care în viitor vor 
avea loc cu regularitate, apar
țin de acum întregii națiuni*. 
Iar profesorul Augustin Z. N. 
Popr este de părere că „cele 
trei zile Eminescu, organizate 
foarte bine la Botoșani, au 
constituit o reprezentativă ac
țiune de cum trebuie cinstită 
memoria și creația unui mare 
făurar de splendori artistice".

★
Sînt numai trei momente 

din sutele de acest fel pe care
S. COSTIN

(Continuare în pag. a V-a)

REVOLTA
★

Primăvara aceluiași an, la 
Ploiești. Sala Orchestrei sim
fonice din. localitate găzduieș
te o altă întîlnire demnă 
de remarcat: primul Fes- 
tival de jazz din țara 
noastră. Timp de trei zile, 
pe dinaintea nerăbdării spec- 
tatorilor se perindă cîteva din 
cele mai importante formații 
de gen. Aici, la Ploiești, și nu 
la București, pentru că aici 
s-a născut primul club de jazzA din țară, și pentru că tot aici, 
din entuziasmul forurilor cul
turale locale, a apărut ideea 
unui festival. Iarăși, nimic 
„provincial". Marile orchestre 
din București, din Cluj, din 

£ Timișoara concertează cu sen
timentul că se află într-un 
mediu prielnic...® *

Botoșani, iunie 1969. Acade- 
micianul Victor Eftimiu no- 9 tează : „Mulțumiri și felicitări 
cordiale tuturor intelectuali- 

— ior botoșăneni, oficialităților V de partid și de stat locale, tu-

CONTRA
PAHARULUI

Nu voi începe aceste în
semnări cu elogiul frumoase
lor, veselelor serbări în care 
regele de spirit era celebrul 
Bacchus, în lumea căruia" ori
ce neplăcere omenească pă
rea a dispare și care fă
cea ca . viitorul să devină 
trandafiriu, fericirea și voia 
bună să cuprindă mase de 
muritori. Ne place, cred, 
fiecăruia un pahar bun de 
Tîrnave sau Drăgășani, de 
Cotnari sau Nicorești,

nale și social-politice — ofițeri 
superiori, ofițeri, funcționari în 
organele centrale ale aparatu
lui de stat, specialiști în dome
niul științei și tehnicii, profesori 
universitari — au făcut să re
învie, în cadrul unor evocări 
expresive, emoționante, crîmpe- 
ie din atmosfera fierbinte a lui 
decembrie 1944 și a primăverii 
lui 1945, proiectîndu-și aminti
rile pe ecranul generos al per
spectivei istorice, trasînd linii 
sigure la profilul spiritual al ti
neretului acelui timp, desprin- 
zînd semnificațiile respectivului 
moment istoric, explicînd mobi
lul unei înalte acțiuni de masă 
inițiate de partid, acțiune pe 
care mulți tineri aveau s-o înno
bileze prin jertfa supremă.

Rînd pe rînd, „veteranii* ca
re aveau cu un sfert de veac 
în urmă 15 ani și care-și ascun
deau vîrsta ca să-și poată cîș- 
tiga dreptul de a lupta împo
triva fasciștilor, sau cei. care, 
avînd aproape 18 ani, se soco
teau maturi,, au făcut să prindă 
contur imaginile unui timp e- 
roic, un timp ai cărui oameni 
și ale cărui fapte se propun cu 
drepturi depline transcrierii în 
fila de proză epică, de poem 
dramatic sau pe ecranul desti
nat suspens-ului celui niai au
tentic... Tineri muncitori (ca gă- 
lățeanul Popescu Ivanciu, as-

lăzi funcționar în centrala Mi
nisterului Afacerilor Externe), 
alături de liceeni (ca tovarășul 
său, cîndva de pluton, astăzi 
de serviciu, Emil Cojocaru), de 
sfudenți (ca Fischer Tiberiu, azi 
specialist în construcții), de ti
neri de la sate (ca gilorteanul 
Eletterie Ciuciubiș, azi locote- 
nent-colonel) sau tinere fete (ca 
Violeta Marinescu, astăzi lucră
tor în Serviciul securității statu
lui), alături de alte sute și sute 
de adolescenți din toate colțu
rile țării, unii provenind din 
familii de ilegaliști, alții deslu
șind atunci pentru prima oară 
sensurile luptei comuniștilor, 
dar cu toții înnobilați de flacă
ra dragostei de patrie, s-au do
vedit capabili de o rapidă ma
turizare, instruindu-se în scurt

PETKE DRAGU

SCOPUL COMANDA MIJ
LOACELE. Numai perfidia ie- 
zuită a îndrăznit să afirme că 
scopul scuză mijloacele. Minciu
nă. Nici un scop, oricît de înalt 
ar fi el, nu îndreptățește ne
cinstea. nedreptatea, abuzul.

Construcția socialistă — ne 
convingem tot mai mult, pe zi 
ce trece — progresează cu ade
vărat numai întrucît instaurează 
domnia necondiționată a princi
piilor de echitate ale umanismu
lui socialist.

PRINTRE NUMEROASE ÎN
FĂPTUIRI MATERIALE ȘI 
SPIRITUALE, cel de-al doilea 
pătrar de veac din existența Ro
mâniei socialiste ne găsește înar
mați cu conștiința clară a in
terdependenței logice dintre sco
pul și mijloacele noii orînduiri. 
Experiența istorică pune la în- 
demînă acest adevăr : mijloace 
străine de spiritul umanismului 
socialist alterează, pînă la urmă, 
și conștiința scopului, și capaci
tatea de a transpune în fapte 
proiectul comunist al dezvoltării 
societății.

înțelegerea acestui adevăr, cu 
toate consecințele sale și mai 
ales efortul de a-1 transforma 
într-un principiu politic activ 
constituie, fără îndoială, una din 
contribuțiile Partidului Comunist 
Român la teoria și practica pro
cesului de creare a noii socie-

de prof. univ. dr.

PAVEL APOSTOL

tăți, contribuție pe care istoria 
— această justiție retroactivă in
coruptibilă — o va consemna 
neîndoielnic.

DIALECTICA SCOPULUI ȘI 
A MIJLOACELOR este compli
cată, uneori abia poate fi sesi
zată în liniile sale fundamentale.

De multe ori, numai timpul reu
șește să o limpezească.

Oricum s-ar desfășura lucru
rile, scopul comandă, impune — 
ca cerință a realizării sale ple
nare — alegerea mijloacelor a- 
decvate.

In activitatea Partidului Co
munist Român acest lnvățămînt 
desprins din istorie se afirmă și 
prin strădania de a alege pen
tru sistemul mijloacelor de rea
lizare a proiectului nostru de 
dezvoltare socială acelea și nu-

(Continuare in pag. a Il-a)
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O ANCHETĂ A

CONFESIUNILOR (Ș).

Voluntarii — adolescenți de- 
acum un sfert de veac — oa
menii de azi ai generației de 
mijloc. Dar spiritul tineresc 
e mereu prezent : vorbește, 
depănind amintiri, profesorul 
universitar Marcel Saragea, 
cîndva medic al detașamen
tului de voluntari.

Foto : O. PLECAN

(Continuare in pag. a 111-a.)

Am abordat foarte des, cu ti
nerii, probleme ale vieții perso
nale. Observam că interlocutorii 
se exprimau, de regulă, cu un fel 
de glacialitate, de parcă ar fi 
spus că asemenea lucruri n-au 
nici un fel de importanță: „Cînd 
am văzut-o cu altul, i-am zis : 
ascultă, domnișoară, la mine nu 
ține cu chestii de astea. Adio și 
n-am cuvinte, ce-am avut și ce-am 
pierdut"... Dar faptele care se 
desprindeau din asemenea con
fesiuni „blazate" aveau o adevă
rată incandescență romantică! 
.„Și n-am mai vrut s-o văd... Da
că o zăream pe trotuar, traver
sam strada... I-am trimis înapoi o 
scrisoare nedeschisă... Cînd 
iertat-o (că am iertat-o, ce 

fac ?) i-am zis : ..______ ,
’■ a doua oară"...
Cei ce se grăbesc să pună 

agnosticul de „răceală" sau „anti- 
sentimentalism" întregii genera
ții tinere ar fi trebuit să se afle 
în acea sîmbătă seara de septem
brie printre trecătorii din fața U- 
niversității - bucureștene, care se 
înghesuiau să vadă următorul

am
Vt5 €TCl

..ascultă, da-

di-

IN ATENȚIA CITITORILOR 
NOȘTRI DIN PROVINCIE
Incepind din 12 ianuarie, In fiecare luni, 
IN TOATE LOCALITĂȚILE DIN ȚARĂ 
ziarul „Scinteia tineretului" poate fi procurat

LA PRIMA ORĂ
O EDIȚIE SPECIALA a „Scînteii tineretului" veți găsi 

dimineața chiar și la chioșcurile din cele mai îndepărtate 
orașe ale țării.

străini, în fond, de drama propriu- 
zisă, de a contribui la restabili
rea unor adevăruri omenești, des
pre dragoste, fidelitate, curățenie 
sufletească!...

Intr-o vreme mi-au trecut prin 
mtini cîteva mii de scrisori adre
sate Radioteleviziunii pentru „o 
melodie pe adresa dumneavoas
tră". Foarte multe începeau așa :

concediu, nu am putut pleca cu 
ea, vreau să aibă un gînd de la 
mine, pe calea undelor"... „Sînt 
militar în termen, vă rog să trans
miteți, pentru logodnica mea, me
lodia : „Așteaptă-mă“.

★
„E necesar, spunea Dostoievs

ky să crezi în ceva. Să crezi în

IDEAL-FAPTA,
un echilibru obligatoriu

„spectacol" : un student își pur
ta cu el soția spre un taxi, după 
ce „o prinsese cu cineva la 
local"... Vinovata ezita să se ur
ce, și tînărul o „liniștea" astfel: 
n-o să fim singuri, n-avea grijă... 
Uite, vin și doi colegi de-ai tăi... 
și doi de-ai mei... Și mama... Dis
cutăm, să vedem de ce, să ne 
explici de ce"... Pînă la urmă nu- 
.mărul colegilor care voiau să dis
cute cazul a necesitat și un al 
doilea taxi. Și nu e greu de i- 
maginat acest „proces" care a 
urmat, din dorința tinerilor —

de IONEL HRISTEA

„ ca orice tînăr, iubesc muzica 
ușoară". Unii adăogau, „fiindcă 
e veselă" sau „mă destinde". Dar 
iată ce atitudini se ascundeau a- 
deseori în spatele acestei „des
tinderi vesele" : „prietenul meu 
împlinește în acea zi 20 de ani și 
vreau să-i fac o surpriză, e cîn- 
tecul care-i place cel mai mult". 
„E ziua mamei mele, și vă rog 
să-i programați, special pentru ea 
„Măicuța mea". „Soția mea e In

cineva"... Acest „ceva", in cazu
rile de mai sus, e profesia. Acest 
„cineva" este omul iubit (și lăr
gind sfera dragostei dincolo de 
erotică, prietenii îndrăgiți). Cân
tați acești doi piloni la tinerii lip
siți de... tinerețe (pentru că, într- 
adevăr, sînt asemenea tineri și nu 
puțini): nu-i veți găsi. Sau vor 
arăta denaturat, caricatural: cu
nosc un tînăr stomatolog care-și 
adoră profesia, n-ar schimba-o cu 
nimic fiindcă «... bănoasă; cu
nosc un tînăr artist „veșnic în
drăgostit", cum spune el, dar...

și pe vremea celebrelor săr
bători bacchice, chiar și a- 
colo, în țara lor, trebuie să 
se fi găsit destui care a doua 
zi, dimineața, cînd butoaiele 
erau goale și muzicile tăcu
seră, se trezeau cu nasul în 
noroiul din marginea șose
lei. Iar din clipa aceasta 
paharul care n-a știut a se 
fi așezat la locul lui la timp 
nu ne mai poate dărui decît 
starea de dezgust născută 
din imaginea celui doborît, 
omenește doborît, de pro- 
pria-i plăcere, caraghiosul 
turmentat.

...Eram Ia 
cîteva zile, și 
pe principala 
șului treceau 
tineri cu căciulile pesemne

Brașov, acum 
într-o noapte, 
stradă a ora- 
lălăiind cîțiva

E. F.
(Continuare în pag. a Vil-a)

1

pentru cîteva zile.
Am schițat, deci, repere, dar 

repet, ele se lasă ușor descoperi
te : un fel de „teribilism" (care 
nu e așa... teribil cum pare!), le 
ascunde sub straturi de umor, de
zinvoltură, refuz al vorbelor mari. 
Acum cîteva decenii nu prea în- 
tîlneai aceste straturi. De aci, u- 
neori eroarea în stabilirea valori
lor, atunci cînd sînt...

Dar e suficient, atît ? Acest 
„ceva" în care trebuie să crezi, 
nu mai înseamnă și... altceva ? 
„Omul întreg — observa George 
Călinescu — își călăuzește viața 
prin reprezentări anticipate prin 
ceea ce numim „cauze finale" 
sau, mai comun, „idealuri"... lies-- 
se se exprimă șh mai laconic : 
„Orice viață sănătoasă trebuie să 
aibă un conținut și un țel" (sub
linierile mele).

Dacă tot ce-am arătat pînă a- 
cum se referă la „conținut" — 
cum stăm cu „țelul" ?

Mulți tineri muncitori, Între
bați, răspundeau doar atît: „să 
mă calific"; majoritatea elevilor 
spuneau : „să-mi termin școala", 
iar dacă insistam: „să intru la 
facultate" sau „să devin inginer" 
(sau „medic" sau... rareori alt
ceva !). Dacă vom adăuga și o- 
biectivele de ordin personal — 
familial, „să mă însor", („să mă

(Continuare în pag. a VlI-a)



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 ACTUALITATEA PENTRU TINERET SlMBĂTĂ 10 IANUARIE 1970

MIHAIL EMINESCU"

EDI
TURA

AVANCRONICA CULTURALĂ • AVANCRONICA CULTURALĂ

yjțyĂȘiȘoNicĂ] CINEMA AvĂNCRONICÂI

Cititorii de toate vîrstele pasionați de literatura contemporană 
și de operele marilor noștri scriitori din trecut vor putea întilni 
în librării. în acest an lucrările preferate scoase de editura 
care va purta numele marelui nostru poet Mihail Eminescu. 
L-am rugat pe COKNELIU LEU, redactor-șef al acestei edituri 
să ne comunice principalele direcții in care iși va concentra ac
tivitatea editura.

— In planul pe acest an sînt 
incluse circa 250 de lucrări din 
care mai bine de 2/3 aparțin 
celor mai reprezentativi scriitori 
contemporani. Vrem să promo
văm literatura care prezintă 
realitatea noastră socialistă în- 
tr-o diversitate de genuri. Prim 
cipala calitate a unei opere lite
rare este valoarea ei artistică. 
Acesta va fi criteriul esențial de

alegere a operelor care vor apa
re în editura noastră punînd în 
valoare personalitatea scriitoru
lui și evitînd contrafacerea, ne
autenticul

Carp sînt cei mai reprezenta
tivi scriitori ale căror opere vor 
vedea lumina tiparului în 
cursul acestui an ?

— Aveți spațiu în ziar să pu
blicați toate numele ? V-ar tre-

în dezbaterea plenarei Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor

EDUCAȚIA
POLITICO- IDEOLOGICA

A PIONIERILOR
Ieri dimineață, la Palatul 

Pionierilor din București, s-au 
deschis lucrările plenarei Con
siliului Național al Organiza
ției Pionierilor, pe a cărei or
dine de zi figurează problema
tica actuală a educației pțiliti- 
co-ideologice a pionierilor și 
școlarilor. Dezbaterile au avut 
ca punct de plecare prezentarea 
informărilor „PROBLEME ALE 
EDUCAȚIEI POLITICE ȘI 
IDEOLOGICE ÎN ACTIVITA
TEA PIONIEREASCĂ" și „AC
TIVITATEA EDUCATIVĂ ȘI 
METODICĂ DIN CASELE DE 
PIONIERI", propunîndu-și o 
analiză complexă a conținutului 
și efectelor educației politice 
ale activității pionierești, a con
tribuției acesteia la formarea 
politică și ideologică a schimbu
lui de constructori ai socialis
mului.

De-a lungul întregii sale exis
tențe, dar mai ales în anii ce 
au urmat după Hotărî rea Ple
narei C.C. al P.C.R. din aprilie 
1966, Organizația Pionierilor a 
contribuit prin întreaga sa ac
tivitate la formarea ideologică 
și politică a tinerilor cetățeni ai 
țării. Firesc, munca de educație 
politico-ideologică a pionierilor 
și școlarilor constituie o latură 
fundamentală a activității, 
primind

ex-
tocmai esența și me

nirea sa educativ-politică și so
cială, ca organizație revoluțio
nară a copiilor din Republica 
Socialistă România, creată și 
condusă nemijlocit de către 
Partidul Comunist Român. în 
raport de experiența acumulată, 
de cerințele formării și dezvol
tării conștiinței socialiste a în
tregului popor, așa cum decurg 
din documentele celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R.. plenara 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor a supus aten
ției educatorilor tinerei genera
ții o analiză multilaterală a re
zultatelor și perspectivelor 
muncii în acest domeniu, răs
punderile ce revin comandan
ților și membrilor din consiliile 
Organizației pionierilor. Au 
fost relevate cu acest prilej sar
cinile, modalitățile de lucru im
puse de îndeplinirea dezidera
telor educării la pionieri și șco
lari, a devotamentului față de 
cauza socialismului, a dragostei 
față de 
tudinii 
față de 
sociale.
munca _____  ,___ _
mise 'ale formării unei atitudini 
civice înaintate, ale educării 
concepției materialist-dialecti- 
ce despre lume și viață, ale 
formării convingerilor politice ' 

.patriotice și internaționaliste.

bui peste două coloane I Inten
ționam să publicăm cei mai 
reprezentativi scriitori ai tutu
ror generațiilor inclusiv debu- 
tanții. Tn a doua jumătate a lu
nii ianuarie vă pot prezenta în 
întregime plantll nostru editorial 
pe acest an. Vă spun de pe 
acum că primul volum care va 
apare sub egida editurii Emi
nescu va fi „Stihuri noi" de 
Tudor Arghezi.

— Ce v-ați propus în legătură 
cu valorificarea moștenirii lite
rare ?

— Ne-am gîndit la unele co
lecții, serii sau suite de mare 
tiraj care să valorifice lucrările 
de seamă ale literaturii româ- 

, ne. Vechii colecții „Romane de 
ieri și de azi" i se vor adăuga 
altele cum ar fi „Romanul de 
dragoste românesc" - o suită 
care va cuprinde cele mai popu
lare romane de dragoste apărute 
în literatura noastră pînă la cel 
de al doilea război mondial și 
o serie de lucrări din literatura 
noastră actuală. Sin' convins 
că la acestea se vor adăuga 
încă multe alte romane care 
vor fi scrise de acum înainte. 
Intenționăm ca din 
titorii să aibă la 
mini cîte o nouă 
această suită-

Vom inaugura în 
intitulată 
mânesc" _......... ...... ,
multor condeie de seamă.

— Dar în domeniul poeziei ?
— Va apare o suită de repu

blicări ale unor ediții princeps 
care i-au consacrat pe marii 
noștri poeți • Eminescu —1883, 
Macedonski — Excelsior. Goga 
— 1906 premiul Academiei, Mi- 
nulescu — 1908. Arghezi — Cuvinte ... -----
Barbu - Joc secund 1930. ș.a. 
O serie de eseuri va aduna ar
ticolele unor oersonalități ale li
teraturii române despre altele : 
Arghezi despre Eminescu. Vianu 
despre Caragiale, etc

Vom acorda o atenție deosebită 
debutanților, promovării linei 
noi serii de poeți și prozatori. 
Tn acest sens vom institui un 
juriu de personalități literare 
care va citi fiecare volum ur- 
mînd să decidă pe cei mai buni 
tineri prozatori și poeți. Volu
mele acestora le vom lansa com
pact într-o decadă a debuturi-

luna mai cî- 
două săptă- 

carte din

curînd suita
Romanul istoric ro- 

gen de excelență al

potrivite Ion

A

patrie și partid, a ati- 
înaintate față de muncă, 
învățătură si îndatoririle 
activizarea acestora în 
social-obștească - pre-

MICROINTERVIU
tabăra de ia Rîșnov

comple-Rîșnov 
xul turistic „Cetate". 
Fără să mai fie ne
voie de a întreba 
unde îți are „sediul11 
tabăra elevilor Școlii 
sportive bucureștene 
„Viitorul", judecind 
după schiurile or
donat grupate în 
fața intrării, ne-am 
descurcat cu ușurin
ță. Mai ales că prin
tre primii sportivi 
întîlniți la sosirea 
noastră se aflau și 
cîteva cunoștințe mai 
vechi : tinerele gim
naste Liliana Vasi- 
liu și Maria Alexan
dru, participante la 
finala campionatului 
național, categoria 
maestre și doi dintre 
componenții lotului 
republican de juniori

la scrimă, saorerii 
Cornel Marin și Emil 
Oancea.

— Vacanța, în ta
bără. înseamnă și 
„vacanță" sportivă ? 
„Nici vorbă de așa 
ceva — ne relatează 
acești interlocutori. 
Zece din zilele va
canței noastre școlare 
pe care Ie petrecem 
aici sînt, înainte de 
toate, zile ale peri
oadei pregătitoare 
din ciclurile de an
trenament. Profesorii 
Georgeta Dumitrescu 
(gimnastică) și Lu
cian Glișcă (scrimă), 
care nc pregătesc în 
continuare, sînt pre
ocupați să dobîndim 
o pregătire fizică 
multilaterală pe care

o realizăm prin schi, 
săniuș, crosuri, jocuri 
dinamice. Chiar și 
excursiile le folosim 
în același scop. Am 
vizitat, pînă acum. 
Poiana Brașov, Cheia 
și aici, in împreju
rimi, Cetatea Rîșno- 
vului, un monument 
istoric datind din se
colul XVI. Așteptăm 
cu nerăbdare reînce
perea lucrului spe
cific, de sală, în „la
boratoarele" școlii 
noastre sportive.

— Iar noi dorim să 
vă reîntîlnim printre 
finaliștii campionate
lor naționale, alături 
de cît mai mulți 
sportivi purtînd ecu
sonul „Viitorul".

VIOREL RABA

■ ■■OBBIB ■ BBBBaoBaavaa ■ ■
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captivantă narațiune ale 
date sîrrț luate din societatea 
contemporană.

Anna Karina — protagonista filmului „Călugăriță".

• Un film cubanez LUCIA 
în regia lui Umberto Solas, dis
tins cu Marele Premiu la Festi
valul de la Moscova 19A9, film 
scheci care narează destinele a 
trei femei ce poartă același 
nume și care participă la trei 
momente diferite din istoria re
voluționară a poporului cuba
nez,

O recentă anchetă internațio- 
a criticilor de film a clasi-

LUCIA ca cel mal bun 
mondial al anului.

nală 
ficat 
film

După cunoscuta operă a•

lui Denis Diderot CĂLUGĂRI
ȚĂ regizorul francez Jacques 
Rivette a realizat un film în cu
lori avînd ca interpreți pe 
Anna Karina. Liselotte Pulver, 
Micheline Presle. Francine Ber
ge. Destinul călugăriței Suzanne 
Simonin exprimă un apel pate
tic pentru demnitatea 
împotriva fățărniciei și 
lui.

omului, 
umilirii

• Studiourile bulgare 
ră prin filmul MĂRTURIA rea
lizat de Jakim Jakimov, uri film 
— dezbatere pe o temă mereu 
actuală : relațiile părinți și co
pii. în ciuda unor ostentative 
artificii filmul prilejuiește o

ne ofe-

@ Comerț

® Primul

O emisiune muzical-distractivă, 
intitulată VARIETĂȚI... LA GURA 
SOBEI, ce se va transmite în di
rect din Sala de Concerte a Ra
dioteleviziunii, are ca protago
niști pe : Irina Răchițeanu-Șiria- 
nu, Colea Răutu și Gică Petres
cu — artiști emeriți, Horia Șer- 
bănescu, Radu Zaharescu, Dem 
Kădulescu, Stela Popescu, Ștefan 
Tapalagă, Anda Călugăreanu, Dan 
Spătaru, Maria Mitraehe, Victor 
Vlase. Ca invitată a spectacolului 
va apare cîntăreața de muzică u- 
șoară din Suedia Iris Ratio. Auto
rii textelor : Ion Băieșu, Ion 
Mânu, Aurel Felea, Nae Lâză- 
rescu și Petre Bărbulescu (11. I. 
ora 20,00, pr. 1).
• Imediat după Varietăți vom 

urmări un film polițist, adaptare 
după romanul de „serie 
scriitorului american 
Ellin, intitulat „Cine 
mal sus".

Realizat în anul 1964 
regizorul englez Cliva 
ce a debutat în cinematografie la 
vîrsta de 16 ani ca monteur — 
filmul are în distribuție pe Alan 
Bates (l-am mal văzut în ,,Zorba 
grecul11) ce interpretează rolul lui 
Jimmy Brewter (11. 1. ora 21,30, 
pr. 1).
• Un festival dedipat lui Fritz 

Lang — unul din marii maeștri al 
cinematografiei mondiale — ne o- 
feră Telecinemateca. După fil- 
ndul de început „Furie", vom ve
dea în continuare „Nibelungii",

neagră" al
Stanley 

se cațără

de. către 
Donner —

i

de muzică românească

festival

a săptămî- 
evenimente a-

Din agenda muzicală 
nii viitoare două 
trag atenția : concertul de sonate 
românești de mîine seară și pri
mul Festival din ciclul manifestă
rilor dedicate sărbătoririi bicen
tenarului „Beethoven1*, Festival 
care va avea loc joi seara în Stu
dioul de concerte al Radiotelevi- 
ziunii.

In concertul de mîine seară, 
tînăra violonistă Cornelia Bron- 
zetti acompaniată la pian de 
Victoria Ștefănescu, va interpre
ta alături de două sonate intrate 
de mulți ani în viața de concert 
a țării, (semnate de Wilhelm Ber
ger și Dumitru Bughici) și Sona-

anii 
două

realizat In Germania între 
1923—1924. Film mut și în 
serii. „Nibelungll* este o adapta
re pentru ecran a străvechii epo
pei germane de către regizor ți 
soția sa Tliea von Harbon.
• După aproape două luni de 

întrerupere, se reia ciclul de fil
me pentru cinefili început cu 
„Servitorul**, „Bonjour tristesse** 
— noul film prezentat, este o a- 
daptare după romanul cu același 
nume al scriitoarei franceze 
Francoise Sagan, (regla Otto Pre
minger). Turnat în 1957, filmul 
are ca staruri pe David Niven, 
Deborah Kerr, Jean Seberg, My- 
lene Demongeot. O vom vedea 
și pe Juliette Grâco interpretînd 
melodia Bonjour tristesse.

• o dată cu reînceperea ram. 
rllor cluburile studențești de In
formare muzicală îți reiau, unul 
cite unul, activitatea. La cel de 
la Institutul Politehnic denumit 
„Interpretul preferat* (în fiecare 
vineri, orele 80,30, Căminul „303* 
— str. ștefan Furtuni) s-au pre
zentat teri înregistrări ale forma
ției engleze „Jethro Tuli*, precum 
și o expunere asupra Festivalului 
național al formațiilor „Pop*. 
Sfiptămlna viitoare : Led Zeppe
lin, pe benzi de magnetofon. La 
Casa de cultură a sectorului 2 
(str. Mlhall Eminescu) a luat fiin
ță de asemenea un club ce Iși 
propune Informarea șl educarea 
muzicală a tinerilor; ședințe : in 
Necare marți, la ora U.
• Recent s-a întors dlntr-un 

lung turneu In Israel ansamblul 
de clntărețl români de muzică u- 
șoară. Intr-o discuție purtată cu 
Anda Călugăreanu, aceasta ne-a 
subliniat succesul deosebit înre
gistrat de lnterprețll români. Prin
tre proiectele muzicale ale Andel

TELE - NOTES

Beethoven

tina de Dinu Lipattl, care nu s-a 
mai cîntat de la prima audiție din 
1937 a lui G. Enescu și a compo
zitorului, precum și prima audi
ție a unei Sonatine de Mihai Mol
dovan, tînăr compozitor afirmat 
în ultimii ani printr-o serie de 
lucrări de adîncă originalitate, 
încercînd noi redimensionări a u- 
nor Izvoare muzicale folclorice.

Festivalul beethovenian (primul 
din cele trei pe care ni le va 
oferi în această lună Orchestra 
Simfonică a Radioteleviziunii) cu
prinde : Concertul Nr. 3 pentru 
pian și Orchestră și Simfonia a 
3-a „Eroica",

Drept solist al concertului apare 
pianistul italian Fausto 
fondatorul Festivalului 
muzicală din Taormina",
list necontestat în domeniul crea
ției mozartiene, asistent de altfel 
al profesorului său Carlo Zecchl 
la Cursul de perfecționare de 
Mozarteumul" din Salzburg.

• Regizorul Boris Stegărescu 
pregătește un nou ciclu de emi
siuni Întitulat „Armonii camera
le" ce cuprinde : „Poezia liedu
lui" cu participarea sopranei E- 
miiia Petrescu și a compozitoru
lui Doru Popovicl; „Orchestre de 
cameră", orchestra din Munchen 
dirijor Hans Standlmaier; „Artiști 
de peste hotare" mici recitaluri 
susținute de Diva Pjeranti (Bra
zilia) soprană, Tadeuz Smud- 
zinski (Polonia) pian, Nevin A- 
froouz (Iran) plan, Kjell Baeklung 
(Norvegia) pian, iar formația Co- 
tegiullum Muzicum Acaclemlcum 
din Cluj va interpreta muzică ba
rocă.

s Regizorul de film Savel 
Stiopul, repetă în una din sălile 
studioului piesa lui Radu Cosașu, 
„Un nasture sau absolutul" cu Ro- 
diea Tapalagă, Dem Rădulescu, 
Mihai Fotino, Draga Olteanu, Gh. 
Dinică, Mariela Petrescu.

CERBUL DE AUR

MUZICA

JACQUES HUSTIN 
va cînta în cadrul emisiunii „De 
la 3 la 7“ de sîmbătă 17 ianuarie 

(pr. I)

UȘOARĂ

ÎN AVANPREMIERĂ
• A fost constituit consiliul ar. 

tlstlc al Festivalului, reunind ur
mătoarele personalități : Ion Du
mitrescu, Ioan Grigorescu, Ecate- 
rina Oproiu, N. Kirculescu, Vic
tor Giuleanu, H. Măiineanu, Pe
tre Brincuși, Vasile Donose, Ion 
Horea, Cornel Todea și Nicolae 
Căliuescu.

A Cea de a III-a ediție a Con
cursului șl Festivalului interna
tional al cîntecului Brașov — 
România, dotat cu marele premiu 
Cerbul de aur este organizată 
de Radlotelevizlunea Română în
tre 3—8 martie 1970,

e De pregătirea concurenților 
noștri se ocupă : Jean Băuescu, 
Paul Hurmuzescu și regizorii Mar
cela Popescu și Cornel Todea.
• Orchestra de estradă a Ra- 

dioteleviziunii, dirijată de Sile 
Dinicu, va acompania atît concu- 
renții cit și invitații.

e La invitațiile trimise unor 
vedete ale cîntecului internațio
nal, au răspuns pînă acum favo
rabil : Marie Laforet (Franța) a- 
preciată actriță de cinema, soția 
regizorului Albicocco, 
Karadoșeva (Bulgaria) 
larova (Cehoslovacia).

ION

săptămîni 
radiofonică 
colaborare

URMĂRIREA: rulează la Patria 
(orele 9; 11,30; 14: 16,30; 19; 21,30). 
Sala Palatului (orele 17; 20,15).

bAtalia pentru roma : 
ruleaza ia Bucu.ești {O.ele y. .2.3u;
16.30, 20). Melodia (orele 9.30; 13; 
16,30; 20). Modern (orele 9,30: 13:
16.30, 20).

PĂCATUL DRAGOSTEI : ru
lează la Republica (orele 8.45 . 
11,15; 13,45; 16 15; 13,45; 21,15).

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

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

INTR-O SEARA UN 
lează la Capitol (orele 9.15: 11.30, 
14. 16.15: 18.45; 21).

TAINA LEULUI : rulează 
Festival (orele 8.30; 11; 13,30.
18.30, 21), Favorit (orele 10: 
15.30; 18; 20,30).

VALEA PĂPUȘILOR 
la Victoria (orele 9: 12; 
20,15), Gloria 
14.30; 17: 19,30).

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

BĂIEȚII DIN ,_____
rulează la Lumina (orele 9.15—15.45 
în continuare; 18.45; 20,45).

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

BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE : 
rulează la Feroviar (orele 8,30: 11; 
13,30; 16; 18.30; 21). Flamura (ore
le 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

WINETTOU IN VALEA MORȚII: 
rulează la Grivita (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20.30), Volga orele 
9—16 în continuare; 18.15; 20,30), 
Tomis (orele »—15 în 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 GALI
LEI (ora 20,30).

Excelsior
18,15; 20.30). 
rulează la 

11,15: 13.30.

TREN : ru-

la 
16- 
13:

: rulează
14,45; 17,30;

(orele 9.30; 12;

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

STRADA PALL:

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Popular (orele 15,30; 18;
20.30) , Dacia (orele 8—20.30 în con
tinuare)VĂ................... ............. —
ză la 
15,45; 
1G.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 PTNA LUNI (ora 20.15).

LA RĂZBOI, CA LA RĂZBOI î 
rulează Ia Drumul Sării (orele 15; 
17,30, 20), Arta (orele 9.30—15.30 în 
continuare; 18,15; 20.15),

COMEDIANTH (ambele serii) ; 
rulează la Ferentari (orele 15.30: 
19).

RĂZBOIUL DOMNITELOR : 
lează la Giulești (orele 15,30:
20.30) , Progresul (orele 15.30:
20.30) .

ÎN ÎMPARAT1A LEULUI 
ARGINT . rulează la Cotroceni 
(orele 15,30; 18).

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

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

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

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

FRAGII SĂLBĂTICI î rulează 
la Viitorul (orele 15,30; 18; 20.30).

IUBIREA STRICT OPRITA : ru
lează Ia 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 : ru
lează la Munca (orele 16: 19).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează îa Cos
mos (orele 15.30; 18: 20.30).

OMUL, ORGOLIUL. VENDETTA: 
rulează la Flacăra (orele 15,30: 
18; 20.30).

FIUL LUI FRANKESTEIN : ru
lează la Cinemateca (cinema U- 
nion) (orele 16 30: 18,45; 21).

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

PLACE BRAHMS T : rulea-
Bucegi (orele 9, 11,15: 13,30; 

18; 20,30). Rahova (ora
18). CALDURA (ora 20,30).

ru- 
13;
18:

DE

9:

legate de următoarele 
se numără o emisiune 
„Duplex" realizată în 
cu Radiodifuziunea iugoslavă (din 
partea română vor mai lua parte 
Luminița Dobrescu și Aurelian 
Andreescu), precum și a treia emi
siune „Profil pe 625 linii" în re
gia Iul Alex. Bocăneț (pe 31 ia
nuarie, la TV., împreună cu Dan 
Tufaru și Florian Pitiș).

• Dintre emisiunile radiofonice 
de muzică ușoară din următoa
rele zile vă prezentăm sumarul 
„Cavalcadei ritmurilor" (dumini
că, 11 ianuarie, ora 9,42 pr. 
I), realizată de Ion Barta în 
colaborare cu ing. N. Dumi
trescu și Vladimir Mazilu cu
prinde rubricile : Festivalul na
țional al formațiilor „pop" (Phoe
nix", „Clasic XX", „Cascada"); 
ing. N. Dumitrescu o prezintă pe 
Francoise Hardy; noua rubrică 
„Trei întrebări pentru...": Dan 
Spătaru; Formații de muzică 
„pop": The Byrds; Melodii noi, 
interpreți cunoscuți : Patrick
Samson, Rony del Monaco, Ma
ssimo Ramieri.

OCTAVIAN URSULESCU
PASAT

Bogdana 
și Eva Pi-

Zadra, 
„Vara 

specia-

KADU

(Urmare din pag. I)

DEMOCRAȚIA SOCIALISTA

Se-ntîmplă, uneori spre hazul întregii tabere...
Foto i C. CIOBOATA
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SÎMBATA, 10 IANUARIE 1970

Opera Română; BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — ora 19,30 ; Tea
trul Național „1. L. Caragiale" 
(Sala Comedia): ENIGMA OTI- 
LIEI — ora 19,30; (Sala Studio): 
CINE EȘTI TU ? - ora 19,30; 
Teatrul de Comedie: DISPARI
ȚIA LUI GALY GAY - ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (Schitu Măgureanu): MOAR
TEA LUI DANTON — ora 20; 
(Sala Studio): TANDREȚE Șl 
ABJECȚIE — ora 20; Teatrul 
Mic: MARIA 1714 — ora 20; Tea
trul „C. I. Nottara" (B-dul Ma- 
gheru): OTHELLO - ora 19,30; 
(Sala Studio); VIZIUNI FLA
MANDE — ora 20; Teatru) Glu- 
lești: GEAMANDURA — ora 19,30; 
Teatrul „I. Vasilescu" ACUL CU- 
METREI GURTON - ora 19,30 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat: TRANS
FUZIA — ora 20: Teatrul „Ion 
Creangă11: POVESTE NETERMI
NATA — ora 10; TOATE PINZE- 
LE SUS - ora 16; Studioul 
I.A.T.C.: ASTA SEARA SE IM
PROVIZEAZĂ - ora 20; Tea
tru] „C. Tănase" (Sala Savoy): 
CAFEAUA CU LAPTE DE A- 
DIO — ora 19,30; (Calea Victoriei): 
NICUȚA LA... TANASE 
19,30; Circul 
SUEDEZA - orele 10 și 19.30.

orele
de Stat RAPSODIA

DUMINICA. 11 IANUARIE 1970

Opera Română : SERA DE 
LET GERSHWIN - ora 11; 
MASCAT — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale11 (Sala 
Comedia): O SCRISOARE PIER
DUTA - ora 10,30; IDIOTUL — 
ora 19,30; (Sala Studio): PĂRIN
ȚII TERIBILI - ora 10,30; TRA. 
VESTI - ora 15,30: AL PATRU
LEA ANOTIMP - ora 19,30: Tea
trul de Comedie: NICNIC — ora 
10,30; UN HAMLET DE PROVIN
CIE — ora 20; Teatrul „Lucia

BA- 
BAL

LI
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu
reanu): D-ALE CARNAVALULUI
— ora 10; STRIGOII — ora 15; 
LIVADA CU VIȘINI — ora 20; 
(Sala Studio): VIRAJ PERICU
LOS — ora 10; PURICELE ÎN U- 
RECHE — ora 15; TRANSPLAN
TAREA INIMII NECUNOSCUTE ’
— ora 20; Teatrul Mic: CARLO- 
TA - ora 10,30; OFIȚERUL RE- 
CRUTOR - ora 15.30; IERTA
REA — ora 20; Teatrul „C. 1. 
Nottara" (B-dul Magheru): CIND 
LUNA E ALBASTRĂ - ora 10; 
LA CIORBA DE POTROACE - 
15,30 ; O CASA ONORABILA
— ora 19,30; (Sala Studio): ENIG
MATICA DOAMNA „M“ — ora 
10,30; CE SCURTA E VARA — 
ora 16; ANONIMUL - ora 20; 
Teatrul Giulești : COMEDIE CU 
OLTENI — ora 10; ULISE ȘI 
COINCIDENTELE — ora 15; GEA
MANDURA - ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu": DE LA BACH 
LA TOM JONES — ora 19,30; Tea
trul Evreiesc de Stat: DESPRE 
DRAGOSTE - ora 11; DIBUK - 
ora 20; Teatrul „Ion Creangă": 
NĂZDRĂVĂNIILE LUI PĂCALA
— ora 10; NOTA 0 LA PURTARE
— ora 16; Teatrul Țăndărică (Ca
lea Victoriei): ELEFANTELUL
CURIOS - ora 11; (Str. Acade
miei): BANDIȚII DIN KARDE- 
MOMME — ora 11; Studioul 
I.A.T.C.: ASTA SEARA SE IM
PROVIZEAZĂ - ora 20; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy): CA
FEAUA CU LAPTE DE ADIO - 
ora 19.30; (Calea Victoriei): NI- 
CUTA LA... TANASE - orele 11 
și 19,30; Ansamblu] U.G.S. . E- 
SOP, VIATA, MUZICA $1 NOI - 
ora 20: Circul de Stat: RAPSO
DIA SUEDEZA — orele 10: 16;

concurs pentru tineret ® 19,00 
Telejurnalul de seară n 19,35 De
sene animate @ 19,45 Tele-enciclo- 
pedia « 20,40 Mieroavanpremieră a
• 20,45 Film serial : Răzbună
torii — Dragoste la prima vedere
• 21,35 Două emisiuni de muzică 
ușoară — două stiluri • 22,30 
Telejurnalul de noapte ® Tele
sport • 22,55 Tragerea la sorți a 
grupelor turneului final al Cam
pionatului Mondial de fotbal.

PROGRAMUL II

• 19,45 Deschiderea emisiunii 
Seară de teatru : „Idioata11 de 
Marcel Archard a 22,20 Film se
rial: Noile aventuri ale Căpita
nului Kloss Episodul IV: „Fără 
Instrucțiuni11.

DUMINICA. 11 IANUARIE 1970

PROGRAMUL I

SIMBATA 10 IANUARIE 1970 
PROGRAMUL I

• 8,15 Consultații pentru elevi 
— chimie (clasa a IX-a și a 
Xll-a) • 8,45 Matineu duminical 
pentru tineretul școlar • 10,15 
Ora satului 9 11,15 Concert Sim
fonic. Orchestra „Academica1* a 
Conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu” • 12,00 De strajă patriei « 
12,35 Emisiune în limba maghiară
• 16.30 Realitatea ilustrată o 19,00 
Telejurnalul de seară a 19,20 Nou
tăți cinematografice a 19,40 Cîn- 
tece și jocuri populare românești
• 20,00 Varietăți... la gura sobei, 
emisiune muzlcal-coregrafică • 
21,30 Film „Cine se cațără mai 
sus“ • 23,10 Telejurnalul-de noap
te • 23,25 Telesport.

PROGRAMUL II

$ 17,00 Emisiune în 
mană o 18,05 Cheia

limba ger- 
orașului —

• 20,00 Filme documentare ro
mânești • 20,25 Romanul foile
ton „Bîlciul deșertăciunilor'* (re
luarea episodului IV) q 21,10 Sea
ră de teatru „Ceasul de aur“ de 
J. P. Brisville © 22.20 închiderea 
emisiunii programului II.

mai acelea ce se dovedesc a fi 
în acord cu valorile fundamen
tale ale umanismului socialist in 
acțiune.

DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ 
— organizarea conducerii cen
tralizate a sistemului nostru so
cial ca expresie a suveranității 
unice și directe a poporului, for
mat din totalitatea proprietari
lor in indiviziune ai avuției na
ționale — reprezintă și trebuie 
să fie, din ce în ce mai mult, 
o autentică metodologie inedită 
de cunoaștere și soluționare a 
problemelor dirijării acțiunii so
cialiste.

Oricine a reflectat, cu un 11- 
minar simț de răspundere asu
pra realităților noastre în lu
mina analizei prezentate de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara din decembrie 1969, 
a trebuit să conchidă că lipsurile 
și deficiențele existente nu se 
datoresc nici carenței unor bo
gății umane și naturale, nici vre
unei evaluări greștie a direcției 
principale a politicii de investi
ție și planificare, ci in special 
unor dificultăți de organizare, 
coordonare, corelare în spațiu și 
timp a activității diferitelor uni
tăți economice, social-politice, 
administrative. Deci, unor fac
tori ce țin de o înțelegere mai 
competentă a dialecticii scopu
lui și a mijloacelor, de o orga
nizare mai pertinentă și eficien
tă a activității, de o stabilire 
obiectivă a răspunderilor...

Curmarea din rădăcini a unor 
asemenea deficiențe depinde, în 
măsură hotărîtoare, de capacita
tea noastră de a asigura, in ac
tivitatea de zi cu zi, a sistemului 
de conducere, control, decizie și 
răspunderi, propriu democrației 
socialiste.

LENIN A ÎNȚELES ÎN MOD 
REALIST problemele construc
ției socialiste, relevînd greutățile 
inerente procesului de preluare 
a centrelor de decizie operative, 
economice, administrative, cultu
rale (și nu numai a celor poli
tice) de către clasa muncitoare, 
de către clasele și păturile so
ciale private de funcții de con
ducere efectivă în societatea ca
pitalistă.

Eroismului sacrificiilor și fap
telor excepționale din perioada 
luptei pentru putere îi urmează 
eroismul permanent, infinit mai 
greu, al confruntării necontenite 
cu procese economice, social-po
litice supuse unor legi obiective, 
ce nu pot fi încălcate fără a 
genera consecințe negative pe 
termen lung.

Organizarea consimțămintului 
și a participării efective a ma
selor se realizează prin asumarea 
unor responsabilități precise, 
prin care fiecare cetățean și mai 
ales fiecare funcționar de stat 
ți obștesc, este obligat să dea 
seama nu numai moral, ci și 
material, pentru eventualele da- , 
une provocate comunității socia
liste. Egalitatea economică de
plină a coproprietarilor indivi-

zionari ai avuției naționale im
plică răspunderea lor egală pen
tru buna conducere, controlul 
eficient și soluționarea operativă 
a activității economice, politice 
și sociale, în genere,

în această perspectivă, demo
crația socialistă ca formă de or
ganizare politică, dar și ca for
mă a conducerii economice și 
sociale, nu constituie doar un 
sistem echitabil al exercitării 
puterii suverane indivizibile a 
poporului muncitor, ci și unica 
modalitate posibilă de autocon- 
ducere a maselor. De aceea, 
Lenin o considera „democrație 
totală", „deplină".

SENSUL PROFUND AL DES
FĂȘURĂRII neîngrădite a de
mocrației socialiste fusese su
bliniat cu deosebită tărie în Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al X-lea al partidului : „în pro
cesul construcției socialiste, tre
cerea la comunism, presupune 
realizarea socialismului multila
teral dezvoltat". Se manifestă și 
aici înțelegerea profund dialec
tică a construcției socialiste : as
censiunea treptată a noii socie
tăți la treapta comunistă nece
sită în prealabil, realizarea de
plină a potențialităților socialis
mului. Socialismul nu se rezu
mă la cele două condiții indis
pensabile ale sale : instituirea 
revoluționară a puterii politice 
a clasei muncitoare aliate cu 
toate păturile neproletare ce-și 
însușesc programul comunist și 
generalizarea proprietății socia
liste asupra mijloacelor de pro
ducție pe ansamblul economiei 
naționale. Puterea politică și 
proprietatea socialistă nu asi
gură, însă, de Ia sine, automat, 
toate relațiile socialiste necesare 
realizării esenței noii orînduiri : 
relații socialiste de repartiție, de 
organizare și conducere econo
mică, administrativă, statală, re
lații socialiste între oameni — 
în toate compartimentele comu
nității naționale, fie pe plan ob
ștesc, fie pe planul intim al re
lațiilor interindividuale. Istoria 
construcției socialiste din țara 
noastră ca și de aiurea confirmă, 
sub acest raport, afirmația lui 
Lenin : cucerirea puterii politice 
și introducerea proprietății so
cialiste reprezintă doar începu
tul. El trebuie să fie desăvirșit 
in toate direcțiile. — MULTILA
TERAL. Cei ce nu înțeleg acest 
adevăr cad victimă iluziilor so
cial-politice : ei simplifică și 
pînă la urmă dezumanizează so
cialismul. presupunînd oarecum 
că acesta ar fi un automat ce 
ar putea funcționa dincolo de 
oameni și peste capul lor.

ÎNȚELEGEREA LEGĂTURII 
INDISOLUBILE dintre construc
ția socialistă, mobilizarea largă a 
inițiativei istorice a maselor și 
garantarea instituțională a suve
ranității poporului in toate pro
blemele de decizie și control asu
pra activității sociale constituie 
condiția necesară pentru reali
zarea autentică a socialismului. 
Dezvoltarea multilaterală a so-

cialismului presupune crearea 
cadrului corespunzător pentru 
manifestarea plenară a inițiati
vei, inovației și a capacității de 
invenție a întregului popor. 
Contribuția acestuia nu numai 
la înfăptuirea proiectului co
munist, ci și la elaborarea, res
pectiv Ia controlul asupra apli
cării sale exprimă întorsătura 
Ireversibilă pe care o impune și 
revoluția științifică-tehnologică 
de azi : apusul conducerii per
sonale și înlocuirea ei pentru 
totdeauna cu conducerea colec
tivă, asociată cu cea mai strictă 
răspundere personală.

Problemele complexe ale ci
vilizației actuale, în care fiecare 
decizie justă presupune mînuirea 
competentă a unui volum consi
derabil de informație, creează 
condiții obiective pentru promo
varea principiului conducerii co
lective. Cerut de nivelul actual 
al activității sociale, acest prin
cipiu corespunde esenței socia
lismului. Conducerea colectivă 
trebuie să fie exercitată cit mai 
direct de întreaga comunitate 
angajată în construcția socialis
tă, necesitind insă, desigur, un 
corp de lucrători specializați în 
realizarea operativă a acțiunii 
de control și decizie, răspunză
tori în fața poporului. Rolul 
conducător al partidului in ca
drul comunității socialiste re
prezintă tocmai îmbinarea con
cretă 
vului, 
divid

a suveranității colecti- 
în care 
îi revin

lități precise, cu 
vitabilă în condiții 
plexe a unui corp „ _ 
teoria și metodologia 
obștești.

Democrația socialistă nu este 
o formulă. Ea trebuie inventată 
mereu, creînd noi și noi structuri 
socialiste, tot mai flexibile, di
namice, înzestrate cu capacita
tea auto-optimizării.

Recentele măsuri de perfecțio
nare a structurilor statale de 
conducere indică un nou efort 
de dezvoltare a democrației so
cialiste.

Firește, prin crearea acestor 
structuri individul nu se va 
transforma, în mod automat, in
tr-un monument de competență 
științifică, operativitate tehniqfi- 
organizatorică și elevație urna- 
nist-socialistă. Individul, fiecare 
în parte și cu toții împreună tre
buie să cucerim democrația so
cialistă. transformînd-o intr-o 
realitate a vieții cotidiene, fără 
a uita, totodată, sarcina noastră 
comună de a ne forma prin lu
crare asupra nouă înșine, cores
punzător exigențelor sale.

Unitatea dintre conducere și 
comunitatea națională investește 
democrația socialistă cu capaci
tatea expansiunii multilaterale. 
Declanșarea inițiativei istorice a 
maselor, prelucrarea științifică 
și aplicarea pertinentă de către 
partid a imensului rezervor de 
competență. inventivitate și 
inovație populară marchează 
ascensiunea României pe calea 
dezvoltării multilaterale și au
tentice a socialismului.

fiecărui in- 
responsabi- 

folosirea ine- 
sociale com- 

specializat în 
acțiunii
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PREGĂTIREA CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI

LA ORA MARILOR EXIGENȚE

NOIIE SPATII DE PRODUCȚIE 
VOR BENEEICIA DE MlINI 

COMPETENTE Unul dintre cele mai rapide creiere ale țării — calculatorul electronic al Centrului de caicul al Direcției Centrale de Statistică 
din București.

ts:

Vorbind despre noile spații 
de producție care reclamă o 
forță de muncă bine califica
tă, la nivelul tehnicii moder
ne din dotare șl a exigenței 
producției, directorul Uzinei 
mecanice din Sibiu, tovarășul 
inginer Vasile Vasu, spunea 
pe bună dreptate că întreprin
derea lor este realmente în 
întregime nouă în ciuda vîrs- 
tei atestate, de cîteva decenii. 
Numai în 1969 întreprinderea 
a beneficiat de fonduri de in
vestiții în valoare de 23 000 000 
pentru construcții-montaj și 
15 000 000 pentru dotarea teh
nică a noilor spații. După a- 
precierile conducerii uzinei, 
pentru folosirea la parame
trii proiectați a noilor ca
pacități de producție vor fi 
necesari în r zest an încă 300 
de muncitori calificați.

— Intr-o apropiată perspec
tivă, prin mărirea capa
cităților actuale va trebui 
să vă suplimentați numărul 
muncitorilor.

— Deja îi și avem. Practic 
lucrăm cu ei dar fără să fie 
incluși în numărul nostru 
scriptic. Este vorba de elevii 
anului III ai Școlii profesio
nale, aflați la noi în practică 
și ucenicii la locul de muncă 
care vor absolvi și ei peste 
puțin timp.

Considerînd pregătirea pro
fesională a tuturor categorii
lor de salariați ca o problemă 
dej cea mai mare importanță 
pentru activitatea generală a 
colectivului, factorii de răs
pundere din această uzină au 
«dobîndit în decursul anilor o 
Recunoscută experiență în a- 
cest domeniu. Esența ei con- 
stă nu atît în calificarea pro- 

/priu-zisă a muncitorilor ne
cesari, ei fiind distribuit! în 
număr suficient de școlile pro
fesionale, cît mai ales în pre
gătirea lor post-școlară, în 
stabilizarea lor pe locurile de 
muncă și evitarea fluctuației.

în ce constă însă experien
ța uzinei în asigurarea cadre
lor calificate și stabilizarea lor 
pe locurile de muncă, ? Ches- 
„unea e simplă. A existat în
totdeauna o preocupare susți
nută pentru pregătirea cadre
lor la nivelul necesar și o per
manentă grijă pentru integra
rea în producție a noilor pro
moții de absolvenți ca și pen
tru condițiile de viață și de 
muncă ale acestora. în func
ție de necesități, uzina nu s-a 
mulțumit cu școlarizarea vii

torilor muncitori exclusiv în 
școlile Sibiului ci s-a orientat 
spre acelea care funcționează 
pe lîngă uzine cu profil ase
mănător dar cu mai mare tra
diție în pregătirea unor meserii 
specifice, contractînd cu școli
le respective, școlarizarea nu
mărului necesar de muncitori. 
Chiar în prezent, 20 de elevi 
trimiși de aici, învață meseria 
de modelier-turnător în școa
la Uzinei mecanice din Timi
șoara iar alții cinci se pregă- 
teso în meseria de sculer- 
matrițer tocmai la Cugir. 
Grosul absolvenților pe care-1 
va primi însă uzina peste cî
teva luni — adică 42 de lăcă
tuși și 34 de strungari, vor 
proveni de la Școala profe
sională „Independența" din 
Sibiu. Meseria au învățat-o 
însă cu adevărat aici în uzină 
unde în perioaida de practică, 
în jurul fiecăruia dintre ei a 
fost concentrată o maximă 
preocupare.

— Prin atragerea lor la ac
tivitatea organizației de tine
ret din uzină, ne spune tova
rășul Constantin Teodorescu, 
secretarul comitetului U.T.C., 
le-am cultivat, încă din primele 
zile petrecute printre noi, dra
gostea pentru întreprinderea 
în care vor lucra, pentru co
lectivul ei, pentru produsele 
pe care-și vor pune semnătu
ra. Dacă acum, în pragul ab
solvirii am face un sondaj 
printre ei cu întrebarea : care 
dorește să fie repartizat la altă 
uzină ?, n-am găsi nici un a- 
mator. Deja s-au atașat de 
viitorul lor loc de muncă iar 
experiența altor promoții ne 
dă garanția că vor fi chiar de 
la început muncitori de nă
dejde.

în aceeași măsură atenția 
conducerii uzinei este reținută 
de o altă sursă de alimentare 
cu cadre, ucenicia la locul de 
muncă. Peste puțin timp vor 
termina cursurile de 2 sau 3 
ani, 115 strungari, frezori, rec
tificatori și lăcătuși. în privin
ța competentei acestora, adică 
a primei promoții pe care o 
dă noua formă de școlarizare, 
nimeni în uzină nu și-a expri
mat neîncrederea. Dimpotri
vă, s-a ajuns la concluzia că 
printr-o practică mai îndelun
gată în producție, prin petre
cerea unui timp efectiv mal de 
durată în atmosfera produc
ției, ucenicia la locul de mun
că poate să reprezinte forma 
ideală de pregătire a muncl-

torilor. Totul depinde însă de 
organizarea acestor cursuri, de 
seriozitatea cu care sînt tratați @ 
elevii în întreprindere. Și 
faptul pe care ni-1 relata di- _ 
rectorul uzinei mecanice din v 
Sibiu, că peste 80 la sută din
tre ucenicii care vor absolvi A 
în vară și care au început să w 
lucreze singuri pe mașini, își 
realizează normele lună de a 
lună, este edificator în privin- W 
ța eforturilor depuse aici de 
maiștri și muncitorii-instruc- 
tori, pentru temeinica pregă- W 
tire a acestor tineri.

Dar așa cum spunea secre- 
tarul comitetului de p^artid, se ™ 
mai semnalează multe goluri 
în pregătirea profesională a u- A 
nor muncitori și îndeosebi a w 
celor începători în meserie. 
Organizația U.T.C. a recepțio- 
nat acest apel. La propunerea 
sa, un număr de 150 de tineri -aa, 
de diferite meserii au fost ™ 
cuprinși recent într-un curs 
de 10 luni, pentru ridicarea ® 
calificării și specializarea în 
execuția produselor care au @ 
fost sau vor fi asimilate. în 
același timp, pentru cadrele a 
tehnice a fost inițiat un lec- w 
torat tehnic în cadrul căruia 
vor fi audiate 14 teme cu re- W 
ferire la cele mai noi cercetări 
și descoperiri în domeniul $ 
construcțiilor de mașini. Exis
tă astfel toate premisele ca 
noile spații de producție și 
tehnica modernă din dotarea _ 
uzinei, să intre în exploatarea ™ 
unor meseriași cu înaltă com
petență profesională, demni £ 
de tradiția întreprinderii lor.

Despre sarcini s-a vorbit, de ce nu și
despre CUM pot fi realizate ?

Un lucru e cît se poate de 
limpede : constituirea organiza
țiilor U.T.C. din cooperativele 
agricole de producție, nu este o 
simplă măsură organizatorică. 
Trecerea de la grupe la orga
nizații înseamnă un act cu sem
nificații mult mai adînci, ale 
cărui rațiuni stau într-o subor
donare mai la obiect a activi
tății organizației U.T.C. la im
perativele concrete ale unității 
agricole, în aducerea pe primul 
plan a specificului pe care în 
mod firesc trebuie să-1 cîștige 
efortul unei astfel de organi
zații. Aceste avantaje au fost 
subliniate, îndeajuns de convin
gător, și într-o discuție pe care 
am purtat-o recent cu mai 
mulți secretari și locțiitori de 
secretari ai organizațiilor U.T.C. 
din cooperativele agricole din 
județul Prahova, uflațl tocmai la 
instruirea care își propunea să 
le înfățișeze obiectivele muncii 
lor viitoare în noul cadru or
ganizatoric.

Așadar, acordul era unanim. 
Pînă la un punct însă. Pentru 
că dacă interlocutorii mei de
clarau, la unison, că „acum, or
ganizația se va adresa mai di
rect tinerilor cooperatori", că 
„va pune în centrul activității 
ei munca în cooperativa agri- 

cînd încercam să trecem

pragul afirmațiilor binevoi
toare, lucrurile începeau să se 
cam complice. Șl iată, din nou, 
dovezile :

ELENA ANTON (C.A.P. Șir- 
na) : — Acum, în perioada de 
iarnă, cred că trebuie să punem 
accentul pe activitatea cultural-

Ce anume ?
CORNELIA

(C.A.P. Bănești) : 
problemele producției...
ciparea tinerilor
Dar e cam greu la noi la capi
tolul acesta.

Și, pțin urmare, dacă „e cam

STROESCU 
Cred că 

parti- 
Ia muncă...

j
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sportivă, să organizăm excursii, 
concursuri de săniuțe.

Ceea ce nu mi se pare de 
loc adevărat. Nici acum și nici 
într-o altă perioadă a anului 
activitatea cultural-sportivă nu 
poate ocupa primul loc în pre
ocupările unei organizații din 
C.A.P. Ea poate, cel mult, com
pleta tabloul de ansamblu al 
unei activități, poate oferi con
tururile de detaliu, însă nu a- 
ceste intenții trebuie așezate 
în fruntea întregii organizații — 
ci altceva.

Fabrioa de confecții Craiova 

tecția fruntașilor.

Foto: O. PLECAN
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greu", treaba a și fost lăsată 
pe seama altora. Dar astfel or
ganizația U.T.C. se exclude sin
gură de la un efort cu adevărat 
important, capabil să-i întă
rească prestigiul.

ELISABETA NEGRU (C.A.P. 
Blejoi) : — Cînd mă voi în
toarce înapoi în comună o s-o 
ajut pe secretară să-și comple
teze registrele de evidență, să 
țină ședințele de comitet, să 
primim noi membri în organi
zație.

Să nu uităm un amănunt : ne 
aflam, atunci, exact la instru
irea care se străduia să le ex
plice obiectivele principale ale 
organizațiilor U.T.C. din coope
rativele agricole, iar strădaniile 
acestea nu voiau de loc ca evi
dența, ședințele sau cotizațiile 
să treacă drept scopuri de 
mai mare importanță.

Mai mult decît atît : era 
zilele cînd se desfășura plenara 
Consiliului U.N.C.A.P. și apărea 
în ziare hotărîrea de o însemnă
tate incontestabilă pentru dez
voltarea agriculturii noastre co
operatiste. în acest context e 
normal ca organizațiile U.T.C. 
să considere drept o sarcină 
proprie căutarea unor modali
tăți specifice de a sprijini rea
lizarea acestor măsuri, de-a mo
biliza toți tinerii la transpune
rea lor în viață. Ce gîndeau, 
măcar ca intenții, secretarii par- 
ticipanți la instruire ?

STELIAN FRUSINOIU (C.A.P. 
Cireșanu) : — Cel mai potrivit 
cred că ar fi ca organizația să 
facă mai multe adunări, ca să-i 
lămurească pe tineri despre ne
cesitatea participării la muncă.

Pentru ca, după cîteva mo
mente de gîndire, să adauge :

— Dar în campanii nu prea 
văd eu cum o să-i adun la șe
dințe. Mai degrabă o să-mi fac 
eu un caiet cu evidența felului 
cum lucrează și o să-l urmăresc 
pe fiecare în parte.

cea

în

Ceea ce, trebuie 
tem, este cu totul „ 
idee simplă dar care poate fi e- 
ficientă. Un singur adevăr tre
buie reținut de aici : acela că 
despre participarea la muncă 
nu este suficient să discutăm 
doar în ședințe, că este nevoie 
de o muncă susținută de la om 
la om, pe care organizația 
U.T.C. nu numai că o poate face 
ci și trebuie s-o facă.

Aceeași hotărîre a plenarei 
U.N.C.A.P. preciza, de exemplu, 
si noile sarcini ale cooperative
lor în organizarea unor ferme 
de producție, în zootehnie, în 
legumicultura. Datoriile organi
zațiilor U.T.C. în aceste sectoa
re de producție sînt bine sta
bilite de multă vreme însă ele 
rămîn de multe ori tot... da
torii. Secretarul U.T.C. de la 
C.A.P. Parepa, DUMITRU HAR
PA. îmi povestea, de pildă, că 
în comuna sa sectorul .zootehnic 
nu mai are decît doi tineri, că 
cei mai mulți nu vor să vină 
sau pleacă repede și că, din 
cauza asta, fusese nevoit să um
ble cu cîteva zile mai înainte 
împreună cu brigadierul zooteh
nic, prin alte sate învecinate, ca 
să recruteze lucrători pentru 
zootehnie. L-am întrebat, uimit 
de-a dreptul, dacă în comuna 
lui n-ar fi putut face același 
lucru, printre tinerii pe care îi 
cunoștea. Răspunsul a fost cate
goric : Nu, imposibil ! Și am 
încercat să mi-1 imaginez pe 
secretarul de la Parepa , um- 
blînd prin alte sate, drumuri de 
zeci de kilometri, și bătînd la 
porți necunoscute, dar ocolind 
cu consecvență comuna sa — 
pentru că pornise de la ideea 
preconcepută că aici nu va iz
buti.

Cu o asemenea optică despre 
capacitatea de influențare a or
ganizației U.T.C. e limpede că 
nu se pot îndeplini nici măcar 
îndatoririle elementare. Organi
zația U.T.C. nu poate rămîne în 
afara efortului general de înăl
țare la alte cote calitative a ac
tivității cooperativelor agricole, 
ci trebuie să i se alăture cu toa
te forțele sale. Modificările de 
structură prin care trec nu nu
mai organizațiile U.T.C., ci în
seși cooperativele în care își 
desfășoară activitatea, presupun 
tocmai o angajare plină de răs
pundere la îndeplinirea tuturor 
proiectelor lor, o pătrundere 
fermă în miezul problemelor ca
re hotărăsc mersul ascendent al 
fiecărei unități agricole. Tocmai 
de aceea asupra acestui lucru, 
și a modalităților de acțiune 
specifică, ar fi fost cazul să sa 
insiste la pomenita instruire.

să recunoaș- 
altceva. O

D. M.AT.ALA
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Hala de montaj a electro- 
compresorului E.C.S. 1,5 
m.c. de la Uzinele „Tim
puri Noi“ din Capitală.

Foto: AGERPRES

(Urmare din pag. I)

rute de sporirea vitezelor de 
înaintare în lucrările miniere 
subterane, pentru mecanizarea 
lucrărilor cu volum mare de 
muncă, din mine, fără a neglija 
cîtuși de puțin mecanizarea si 
automatizarea Ia instalațiile de 
la suprafața minelor. Perfecțio
narea metodelor de exploatare, 
a tehnologiilor de preparare 
se conjugă cu procesul de 
calificare, de ridicare a 
calificării muncitorilor, a per
sonalului în general.

Urmărim în mod deosebit o 
cît mai bună folosire, o încăr
care cît mai rațională a utilaje
lor din dotare.

— In cuvîntarea rostită 
Ia Plenară, tovarășul 
Nicolae Ceauțescu se o- 
prește în mod special a- 
supra necesității de a 
asigura pe viitor o mai 
bună gospodărire a lem- . 
nului de mină, a mate
rialelor în general.

— Avînd în vedere că minis
terul nostru este un consuma
tor important de material lem
nos se vor lua măsuri — și în
tregul nostru personal ingine
resc are datoria de a ne spri
jini în aplicarea lor — care să 
asigure scăderea cu 1,2—1,5 me
tri cubi lemn de mină la o mie 
de tone substanță extrasă. La 
atingerea acestui obiectiv va 
contribui din plin _ punerea _ în 
funcțiune la capacitatea proiec
tată a fabricii de stîlpi meta
lici hidraulici din cadoul Cen
tralei Cărbunelui Petroșani.

în același context se înscrie 
raționalizarea consumului de 
metal în construcțiile de su
prafață prin reproiectare și In 
subteran prin adaptarea susți-

nerii metalice la condițiile lo
cale, prin recuperarea și refolo- 
sirea lor.

Am dorit să mă refer la 
aceste cîteva obiective ale ac
tivității miniere în 1970. pentru 
că ele angajează pe toți salaria- 
ții noștri, tineri sau mai puțin 
tineri, lucrător în mină sau 
avînd funcție de conducere. Ho
tărîrea Consiliului de Miniștri 
privind îmbunătățirea sistemu
lui de salarizare și mărirea sa
lariilor în industria minieră re
prezintă un puternic stimulent 
în ridicarea pe o treaptă su-

experlența pe care o 
aveți, v-am ruga să ne 
spuneți cum ați dori să 
se manifeste intervenția 
organizației U.T.C. pen
tru a influența favorabil 
participarea la muncă a 
tinerilor din industria 
minieră 7

— Credința mea este că or
ganizația U.T.C. poate, prin 
atribuțiile sale, să reprezinte un

tidiene din viața minerilor. Este 
poate la mijloc, și timiditatea 
mijloacelor de informare a 
presei, a radioului și televizi
unii de a prezenta mai amplu 
imaginea actuală a meseriilor 
(lin această ramură. Acum cînd 
tocmai ne pregătim să abordăm 
sarcinile trasate - de Congresul 
al X-lea, cred că Uniunea Ti
neretului Comunist ar putea 
susține acțiunea de atragere ți 
permanentizare a cadrelor tinere 
spre centrele miniere, prin 
contacte directe, organizînd în-

muncă și viață bune create, so- 
licitanții întîrzie să apară.

— Sperăm ca prin in
termediul ziarului ape
lul să fie recepționat, 

atît de ținerii ce doresc 
să se califice în această 
meserie cît și de organele 
locale ale U.T.C.

— Este știut că în minerit, 
mai mult poate decît în alte ra
muri, disciplina nu admite ra
bat. Fără să fie un lucru ușor,

CREȘTEREA PUTERNICĂ 
A PRODUCTIVITĂȚII

perioară a rezultatelor muncii 
minerilor în toate comparti
mentele de activitate.

— Sîntem informați că 
mai mult de jumătate din 
personalul care lucrează 
în sectorul minier, fete 
și băieți, se situează ca 
vîrstă sub 30 de ani. Ceea 
ce subliniază odată în 
plus responsabilitatea pe 
care tinerii o au în suc
cesul acțiunilor la care 
vă referiți.

Ați lucrat multă vreme 
In contact nemijlocit cu 
acești tineri. Apelind la

sprijin foarte serios în educa
rea tinerilor noștri mineri.

începutul trebuie făcut aș 
zice eu chiar în afara sferei 
miniere propriu-zise, mai exact 
în mijlocul celor din rîndul că
rora dorim să recrutăm pe vii
torii noștri colegi de muncă. 
Adică în școlile generale, prin
tre absolvenții lor. Știți că în 
mai multe bazine miniere se 
resimte lipsa forței de muncă. 
Reținerea manifestată de ti
neret față de profesiunea de 
miner își are rădăcini și în in
suficiența acțiunilor de prezen
tare a meseriilor, a faptelor co-

tilniri, folosind mijloace de 
popularizare de masă.

— Ca discuția să aibă 
un caracter și mai pro
nunțat de activitate vă 
propunem să nominali
zați chiar cîteva adrese.

— Foarte simplu : la Motru, 
unde se realizează o producție 
de 3,5 milioane tone pe an, 
cîteva sute (!) de apartamente 
își așteaptă locatarii. La Mol
dova Nouă, în Valea Jiului, mai 
ales la minele în curs de des
chidere, în ciuda condițiilor de

întronarea unei discipline de 
fier este după părerea mea un 
alt domeniu unde organizația 
U.T.C. poate pune în mișcare, 
cu succes, pîrghiile sale educa
tive. Disciplina liber consim
țită — nu administrativă — ca 
tînăr, ca membru al organiza
ției, să nu fie scăpată nici o 
clipă din vedere, însumînd 
toate aspectele sale, de la pre
zentarea la serviciu pînă la res
pectarea riguroasă a progra
mului, a Indicațiilor de lucru.

Nu trebuie lăsată conducerea 
administrativă singură nici în 
ce privește stimularea dorinței

de creștere a nivelului profe
sional. Chiar pornind de la ni
velul cunoștințelor generale, un 
tînăr poate ajunge în 3—4 ani 
miner. E necesară o muncă de 
convingerp pentru a-1 deter
mina în continuare să lupte pe. 
acest făgaș, să tindă către o ca
lificare mai înaltă : artificier, 
maistru, subinginer — de ce 
nu ? — inginer.

— Să recunoaștem că 
nu este o treabă simplă. 
Dar împărtășim opinia 
dv. după care eforturile 
organizației U.T.C. se cer 
însumate muncii desfășu
rate de alte organisme în 
acest sens.

— Aici intervine, ca un fac
tor hotărîtor și rezultatele ob
ținute de U.T.C. în educația 
general cetățenească a tinerilor 
din centrele miniere, contri
buția la organizarea cultural- 
distractivă a timpului lor liber. 
După părerea mea rolul U.T.C. 
poate fi aici determinant, mai 
ales că în aproape toate cen
trele miniere sînt puse la dis
poziția tinerilor mijloacele ne
cesare pentru instrucția aces
tora. M-aș opri doar la exemplul 
Văii Jiului, în bazinul Motru, 
în bazinul din nordul Ardea
lului. Și lista exemplelor poate 
fi de mult prelungită.

— Ne expunem o dată 
cu dv. convingerea că, 
prezentînd în viitor re
zultatele obținute de ti
nerii mineri în realiza
rea planului economic al 
anului 1970 vom putea 
consuma, cu aceeași sa
tisfacție, și ecoul produs 
de cele transcrise în rîn- 
durile de față.

(Urmare din pag. I) 

timp și devenind luptători de 
nâaeiae, făcînd față cu bârbâ- 
ție vicisitudinilor vieții de front 
și distingîndu-se prin fapte de 
arme răsplătite, dincolo de or
dine și medalii, cu dreptul de a 
fi înscrise în istoria nouă a țârii 
și de a fi transmise, ca pilde, 
generațiilor de azi...

Desigur, participanții la în- 
tîlnirea inițiată de publicația 
militară au ăVitat, cu modestie, 
sâ vorbească despre propriile 
lor fapte de arme. Dar referi
rile lor la alți tovarăși de luptă 
— la jertfa lui Constantin Go- 
deanu sau a altor sute și sute 
de luptători, la obiective ina
mice minate eu succes de „ge- 
niști* de 15 ani; la îndrăznețe 
atacuri frontale și ingenioase 
ieșiri din încercuire ; la adevă
rate virtuozități în arta militară, 
dovedite de adolescenți care a- 
veau să se dedice, mai tîrziu, 
acestei profesii ; la minunate 
exemple de solidaritate ostă
șească — au închegat un ta
blou concludent, culorile lui de 
bază fiind acelea ale eroismu
lui conștient, ale abnegației pa
triotice, ale unei perspective 
istorice văzută cu claritate... 
Asupra unora dintre aceste fap
te, asupra amosferei acelui timp 
de luptă în înțelesul direct al 
cuvîntului, asupra realităților 
care aveau să marcheze puter
nic destinele multora dintre cei 
ajunși azi la vîrsta deplinei ma
turități, ziarul nostru își propu
ne să revină, eventual într-o 
modalitate publicistică menită să 
redea cît mai fidel esența reali
tății investigate și la un ton cît 
mai pe măsura afectivității citi
torului tînăr, întotdeauna dor
nic să-i fie zugrăvite amplu 
faptele de cinste ale înaintași
lor, spre a desluși în ele pilde 
pentru propria sa devenire...

Aici, încheind, socotim nece
sară sublinierea apăsată a u- 
neia din caracteristicile princi
pale ale acestei întîlniri între 
foști tovarăși de arme: anco
rarea fiecărei participări ia dis
cuție în actualitatea cea mai 
stringentă, o permanentă para
lelă a semnificațiilor— politice, 
sociale, civice — între dezvol
tarea tinerei generații de acum 
un sfert de veac și a generației 
tinere de azi. O grijă responsa
bilă, emoționantă, față de edu
cația tineretului nostru, față de 
armonioasa lui devenire s-a vă
dit la fiecare dintre vorbitori, 
ea devenind de fapt corolarul 
întregii întîlniri. Tehnicianul 
brașovean Vasile Loga, genera
lul Petcu Constantin, profesorul 
universitar Marcel Saragea, co
lonelul Dinu Ion, pensionarul 
"Andrei Fekete (unul dintre vîrst-

PUNȚI DE 
LEGĂTURĂ 

nicii care s-au alăturat cu en
tuziasm voluntarilor adolescenți, 
fiindu-le totodată tovarăș de 
arme și părinte) și toți cei pre- 
zenți au vorbit cu căldură des
pre tînăra generație de azi, 
subliniindu-i disponibilitățile 
creatoare și apreciindu-i sarci
nile specifice — acelea de a se 
pregăti cît mai bine, în școli sau 
la locul de muncă, pentru a-și 
îndeplini misiunea de demni 
cetățeni ai unui stat socialist 
modern — ca fiind la fel de 
importante, în condițiile istorice 
date, ca și acelea ale genera
ției chemate cu un sfert de veac 
în urmă să lupte cu arma în 
mînă. „O mai profundă cu
noaștere a specificului fiecărei 
vîrste, a sȚîus unul dintre vor
bitori, o mai strînsă legătură 
între generații trebuie să con
stituie pentru noi, maturii, ca și 
pentru cei tineri, un obiectiv de 
viață, o misiune esențială de- 
curgînd nemijlocit din înaltele 
comandamente pe care politi
ca înțeleaptă, științifică a 
Partidului Comunist Român le 
pune în fața- fiecărui cetățean. 
In acest sens, finalitatea întîl- 
nirii noastre de azi nu trebuie 
privită numai ca aceea a unui 
moment evocativ în sine, ci, în 
primul rînd, ca încă o punte de 
legătură între cei care, tineri 
cu 25 de ani în urmă, luau cu 
asalt, pentru eliberarea.patriei, 
pozițiile fasciste — și adoles
cenții de azi, chemați să ia cu 
asalt, spre înflorirea țării, cele 
mai înaintate poziții ale civili
zației contemporane".

P. D.
P. S. — La ora cînd acest ar

ticol se află pe masa paginato
rului primim din partea Comi
tetului județean Brașov al 
U.T.C. (prim-secretar Șandru 
Cornel), vestea că astăzi, la o- 
rele 10, sala Casei armatei din 
localitate va găzdui o întilnire a 
tinerilor brașoveni cu cîțiva vo
luntari uteciști din Compania a 
treia a „Batalionului de cadre", 
una din unitățile care au luptat 
pe frontul antihitlerist. Vor lua 
cuvîntul, printre alții, „vetera
nii" Vasile Bîrză, Ion Mitrea, 
Radu Ion, Bărbulescu Ion și Va
sile Mihuț, iar apoi toți cei pre- 
zenți vor face vizite la Muzeul 
de istorie, școala din Schei și 
Școala generală nr. 12, de unde 
au plecat spre front, acum un 
sfert de veac, voluntarii brașo
veni.

Consemnăm această acțiune 
exemplară a organizației jude
țene U.T.C. de la Brașov, ca pe 
un excelent prilej de strîngere 
a legăturilor între generații, de 
creare a încă uneia dintre acele A 
trainice „punți între vîrste", la 
care se referiseră participanții 
Ia întîlnirea organizată de „Apă
rarea patriei" — și ne propunem 
să oferim cititorilor, în numă
rul nostru viitor, o relatare con
sistentă asupra întîlnirii din ora
șul de sub poalele Tîmpei.
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«aș fcseamaa doar
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au ANTENE

LA INSTITUTUL
ONCOLOGIC

La Institutul oncologic din 
București a fost creată o sec
ție clinică de imunoterapie. 
Referindu-se la ipoteza de lu
cru care a condus la organi
zarea secției, prof. dr. O. Cos- 
tăchel, directorul Institutului, 
a declarat următoarele: In 
urmă cu 15 ani, în țara noas
tră a luat ființă primul la
borator de imunitate de trans- 
plantație, în special a țesutu
rilor canceroase. In cadrul lui 
am desfășurat ample lucrări 
de cercetare care au avut ca 
rezultat crearea unor metode 
menite să concurs la realiza
rea vaccinării terapeutice a 
bolnavilor de cancer. Astfel, 
pentru prima dată In practica 
medicală, am imaginat și apli
cai metoda polipasa/ului tu
moral, care favorizează proce
sul de recunoaștere a celule
lor canceroase de către orga
nism. Este cunoscut faptul că 
celulele canceroase sînt atît 
de apropiate ca structură de 
cele normale, incit organismul 
nu le poate identifica ca sub
stanțe străine, decît intr-un 
timp relativ îndelungat. A- 
ceasta face ca procesele de a- 
părare să fie permanent depă
șite de procesele de creștere 
a celulelor. Prin metoda poli- 
pasajului tumoral se încearcă 
a se da organismului posibi
litatea de a declanșa fenome-

0 nouă 
secție de 

imunoterapie

I C A
Continua dezvoltare și modernizare a eco nomiei naționale solicită în mod obiectiv o 

participare tot mai complexă a științei la sa tisfacerea nevoilor imediate ale producției. 
Aceasta presupune o planificare atentă a activității de cercetare pentru a se asigura 
rezolvarea promptă a problemelor urgente pe care le ridică producția materială, o ra
țională repartizare a forțelor, a preocupării or între cercetarea fundamentală și cea apli
cativă. Condiția este valabilă pentru întregul corp de cercetători inclusiv pentru catedrele 
universitare.

„Este necesar, spunea tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al P.C.R., 
la Congresul al X-lea, ca oamenii de știință din toate domeniile — și în primul rînd cei 
din domeniul cercetărilor tehnice — să înțe leagă că nu se pot prezenta cu fruntea sus 
în fața poporului decit în măsura în care prin activitatea lor aduc o contribuție tot 
mai mare la progresul social".

Tocmai aceste necesități ale cercetării au constituit si tema discuției avute 
prof. ing. Gh. Cartianu, membru corespond ent al Academiei.

— In țările cu o industrie pu
ternic dezvoltată — remarca d-sa 
— efortul de cercetare se împarte 
aproximativ în modul următor : 
cercetare de bază — 10%, cerce
tări aplicative — 23% ; cercetărițări aplicative — 23% ; 
de dezvoltare — 67%.

La noi, procentele 
șus în învățămîntul 
mai ales, sînt inversate 
mai marțe parte a 
este destinată problemelor care 
nu sînt legate direct de aplica
ții. De pildă, o recentă ședință 
ținută la nivelul Ministerului 
învățămîntului, planurile de 
cercetare propuse de catedre 
dacă conțineau două-trei pro
bleme legate de producție. 'Toa
te, în general, se axau pe a- 
bordări teoretice.

Poate că această tendință 
spre teoretizare cîștigă uneori 
teren deoarece este mai como
dă și, în același timp, este lipsi
tă de riscuri. Cercetările cu ca
racter aplicativ sînt în schimb 
— la orice paș — supuse de că
tre practică unor confruntări și 
verificări riguroase. Intervine 
aici încă un element important > 
s-a înrădăcinat la unii cercetă
tori o mentalitate, deloc justifi
cată, conform căreia succesul 
moral și material s-ar conjuga 
direct cu realizarea unor lucrări 
de mare valoare teoretică. In 
societatea noastră însă a deve
nit o certitudine faptul că nu
mai participarea directă la sa
tisfacerea nevoilor i 
poate asigura succesul 
rii științifice și implicit 
omului de știință.

Aceasta nu înseamnă 
dez împotriva efectuării 
rilor cu caracter teoretic 
doar pentru o repartizare ra
țională a efortului de cercetare 
conform cu necesitățile societă
ții și pentru găsirea permanentă 
de căi de comunicații între cer
cetarea teoretică, cercetarea a- 
plicativă și tehnologie.

De altfel, cercetările practice 
cu infinita lor varietate pot da 
un impuls deosebit abordărilor

maide
superior, 

și cea 
cercetării

societății 
cercetă- 
succesul

că ple- 
cercetă- 

ci

teoretice. Omul de știință, după 
ce a rezolvat problema impusă 
de industrie, poate să adînceas- 
că mai departe cercetările din 
domeniul respectiv, încercînd să 
ajungă la generalizări importan
te, fundamentale care la rîndul 
lor pot să aibă aplicații vii
toare de cele mai multe ori ne
bănuite. Cu alte cuvinte, este 
vorba de o problemă de meto
dologie a cercetării științifice j 
plecînd de la aplicații concrete 
se poate ajunge la dezvoltări 
cu caracter teoretic și aplicativ 
și nu de puține ori Ia abstracti
zări de înaltă valoare științifică.

— Toate aceste deziderate pot 
fi foarte bine ilustrate de cer
cetarea din dQmeniul electroni
cii, de care vă ocupați de altfel 
și dumneavoastră. Care este ra

și prototipul fiecărei lu-lizînd 
crări.

Din păcate însă, sprijinul a- 
cordat de Ministerul Invățămîn- 
tului și de către C.N.C.S. cate
drelor pentru a realiza o cerce
tare științifică în condiții opti
me abia dacă s-a făcut simțit. 
Mai mult, catedre care n-au do
vedit o deosebită eficacitate în 
acțiunea de cercetare științifică 
au primit ajutoare masive în a- 
parate și materiale, în timp ce 
catedre care s-au evidențiat 
printr-o muncă de conținut și 
eficace pentru producție 
fost tratate nepreferențial.

— Din cele arătat.e mai
rezultă că față de lucrările ce 
conțin cercetări de bază, cele 
care se referă direct la produc-

sus

Prof. dr. docent ing. Gli. Cartianu studiind cu colaboratorii săi 
un nou sistem de comunicații.
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tinuare a industriei electronice. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît 
licențele nu sînt suficiente și nu 
constituie lucrul cel mai impor
tant. Principal este de a men-

elec-

/ Intep/iul nostru cu prof. dr. docent ing. GH. CARTIANU, 
membru corespondent al Academiei

portul aici între fundamental și 
aplicativ ?

— In ultimii ani în electronică 
au fost realizate foarte multe 
cercetări de bază de o deosebi
tă importanță, care publicate 
sub formă de studii monografi
ce, atît în țară cît și în străină
tate, au căpătat adeziunea știin
țifică a celor mai reputate 
cercuri de specialiști. Tot în 
domeniul lucrărilor teoretice se 
înscriu în general și tezele de 
doctorat care, rareori, abordea
ză probleme ale producției. Ele 
rămîn într-o mare măsură rupte 
de aplicații directe. După cum 
se exprimă majoritatea conducă
torilor științifici, ar trebui să 
existe o proporție totuși între 
tezele de doctorat cu caracter 
fundamental și cele cu caracter 
aplicativ direct. Pentru aceasta 
însă, este nevoie ca toate cate
drele să dispună de posibilitatea 
de a duce lucrările de cercetare 
pînă în faza de producție, rea-

ție sînt în inferioritate în învă- 
țămintul superior.

— Intr-adevăr și această situ
ație împiedică impulsionarea de 
către cercetare a Industriei e- 
lectronice pe măsura necesită
ților dezvoltării economiei na
ționale, deși au fost obținute 
rezultate practice dintre care 
remarc în mod deosebit echipa
mentul pentru curenți purtă
tori complet tranzistorizat, cu 
24 și 48 de canale, realizat la 
Institutul de telecomunicații al 
M.P.T. sau dispecerul pentru 
industria minieră, realizat la ca
tedra de radiocomunicații de la 
Institutul politehnic București 
ca și o serie de tipuri de apara
te de recepție, emisie și de 
măsură proiectate în institutele 
departamentale.

De aici nu se poate trage de- 
cît o singură concluzie : oame
nii de știință trebuie să aborde
ze în etapa care urmează cele 
mai stringente probleme care 
stau la baza dezvoltării în con-

ține ritmul progresului. O licen
ță poate constitui un suport de 
noutate și progres numai de-a 
lungul a cîțiva ani ; de aceea, 
ea trebuie să constituie, supor
tul pentru noi cercetări în ve
derea dezvoltării unei industrii 
moderne.

De exemplu, o fabrică de dis
pozitive semiconductoare nu 
trebuie să se mărginească la a- 
chiziționarea de licențe în teh
nologia germaniului sau siliciu- 
lui. Este imperios necesar ca 
cercetările făcute să ducă mai 
departe la tehnologia circuitelor 
integrate de cele mai variate ti
puri. Aceasta pentru că tehno
logiile respective sînt tot atîtea 
direcții de cercetare pe care 
trebuie și pot să le abordeze 
tinerii cercetători. Desigur, în 
baza unor planuri gîndite în 
amănunt.

— Rezultă, cu alte cuvinte, că 
în electronică există nenumăra
te sectoare care așteaptă Ca cer
cetarea să acționeze pentru

răspunde prompt nevoilor 
crete ale societății. Care 
acestea ?

— Un cîmp larg îl au 
troniștii în domeniu! elaborării
de instalații complexe necesare 
producției, cum ar fi : sisteme 
informaționale complexe pentru 
culegerea și prelucrarea de da
te pentru întreprinderile in
dustriale, sisteme pentru trans
miterea de date, sisteme de 
control în fabricație, îmbu
nătățirea continuă a automati
zării electronice, dezvoltarea 
construcției de radiorelee de 
capacitate medie și a emițătoa
relor cu modulații de frecvență 
pe unde metrice etc. Numai a- 
bordînd în mod direct proble
mele ridicate de producție cer
cetarea din domeniul electroni
cii .se poate situa tot mai mult 
la nivelul impus de ritmul dez
voltării impetuoase a economiei 
noastre naționale, dovedindu-se 
eficientă. De altfel, toți oamenii 
noștri de știință, nu numai cei 
din electronică, au datoria patri
otică de a se înscrie prin preo
cupările lor în sfera dialogului 
dintre știință și producție. Ne 
interesează în primul rînd cer
cetările cu caracter aplicativ di
rect și numai după aceea și 
într-o strînsă corelare cu a- 
cestea, lucrările din cercetarea 
de bază, teoretică.

DIN CELE 50 DE CAPITALE ROMANE. ■ 
SINGURA RÂMASĂ 

NECUNOSCUTA ERA

MALV A
O descoperire a prof. univ. DUMITRU TUDOR ■

După cum «e știe, din pricina 
deselor frămîntări interne și ex
terne, Dacia romană a fost divi
zată în jurul anului 119 e.n. Îd 
două provincii: Dacia Superior 
și Dacia Inferior, iar în anul 124 
împăratul Hadrian stabilește o 
nouă organizare administrativă, 
împărțind Dacia în trei părți, 
prin formarea Daciei Porolissen- 
sis — cu capitala la Porolișsum, 
Moigradul de azi, din județul 
Sălaj. In anul 168, printr-o 
schimbare toponimică, Dacia Su
perior capătă numele de Dacia 
Apulensis — a cărei capitală a 
fost Apulum, actuala Alba-Iu-' 
lia — iar Dacia Inferior pe cel 
de Dacia Malvensis, cu capitala 
la Malva.

Incepînd de aici însă, locali
zarea Malvei a constituit subiec
tul a numeroase cercetări și con
troverse științifice. Unde se afla 
Malva ? Din cele cincizeci de 
capitale ale provinciilor romane, 
Malva era singura căreia nu i se 
cunoștea localizarea. De o sută 
de ani peste treizeci și cinci de 
istorici propun cele mai diverse 
soluții. Mult timp s-a crezut că 
Malva se afla în Banat, la Den- 
ta, dar această variantă aducea 
drept argument citirea greșită a 
unei inscripții romane...

O seamă de istorici români, 
printre care D. Xenopol, V. Pâr- 
van, N. Iorga, au susținut teore
tic că Malva s-ar fi aflat în Ol
tenia, fără să poată preciza în 
ce punct anume.

O surprinzătoare descoperire 
epigrafică efectuată de prof, 
univ. DUMITRU TUDOR - 
pare să fi dezlegat enigma „ne
cunoscutei" capitale.

— Este vorba de o inscripție 
aflată la Sevilla — ne relatează 
prof. D. Tudor — după al cărei 
mulaj am descoperit cîteva cu
vinte total lămuritoare. Inscrip
ția cuprindea denumirea de „RO- 
MULENSIUM MALVAEN- 
SIUM" Dar nu „Malvaensium" 
a înlăturat dubiile, ci „Romulen- 
sium".

Este cunoscut faptul că în su
dul Daciei, în Oltenia de astăzi, 
se . afla colonia romană Romuia, 
actuala Reșca, jud. Olt. Toponi-

micul Romuia, oare înseamnă 
„Mica Romă", romanii îl dădeau ■ 
coloniilor populate cu veterani, g 
In Imperiu mai existau de altfel 
încă alte șapte Romule — în • 
Dalmația, Panonia etc. După g 
toate probabilitățile, aoeastă Ro
muia s-a ridicat pe locul unui ® 
fost sat dacic care se numea q 
Malva, denumire legată de faptul 
că se afla pe malul Oltului. Deci ® 
Malva este numele autohton, da- 
cic, care s-a păstrat alături de ” 
cel roman Romuia, amîndouă de- ■ 
semnînd aceeași localitate și tot- _ 
odată capitala Daciei Malvensis. ■ 
Interesant este și faptul că, re- B 
cent, cunoscutul istoric german 
H. Nesselhauf, studiind inscripția — 
amintită, a ajuns, în mod cu to- B 
tul independent, la aceeași con- 
cluzie, confirmată și de H. G. * 
Pflaum, personalitate marcantă B 
în epigrafia romană. Identitatea _ 
tuturor acestor argumente, dă as
tăzi răspunsul cert, privitor la ■ 
localizarea Malvei

— Ce date noi, referitoare la 
Romula-Malva, oferă descoperiri- ■ 
le arheologice P a

— Șantierul de la Reșca, ia 
care lucrez de cîțiva ani, prezin- “ 
tă desfășurarea unei localități B 
într-o poziție strategică favorabi- 
lă, de proporții impunătoare, cu “ 
o mare bogăție de dovezi mate- ■ 
riale și atestînd că în acest „Mu- _ 

devenit apoi „Colo- * 
__ , vibra o viață intensă. Nu- B 
mai partea sa fortificată se în- 
tinde pe o suprafață de 64 hec- • 
tare, cu trei castre de apărare în- B 
conjurate de două inele putemi- 
ce de fortificații, străbătut de un — 
apeduct lung de cinci kilometri B 
ce ducea și spre o baie publică 
ce va fi fost imensă etc. Calcu
lele aproximative indică o popu- 8 
lație a Malvei-Romula, către mij- _ 
locul secolului III, de peste * 
20 000 de locuitori, fiind astfel B 
cel mai mare oraș din Oltenia £3 
romană, depășind Drobeta, chiar b 
și Porolissum, atingînd nivelul 
Ulpiei Traiane și al Napocăi, în- 
tărind și prin aceasta statutul 
său de capitală daco-romană ®

nicipium", 
nia",

ION VADUVA-POENARU

WiîriiiiiiiiiliA.aiiiri i „T. imSumi »

Instantaneu luat la antre
namentul cosmonauți- 
lor ? Un nou model de 

costum spațial ? Nu ! Foto
grafia noastră vă prezintă un 
aspect din cercetările pe ca
re oameni de știință de la 
laboratoarele din Berkeley, 
California, le întreprind asu
pra proceselor metabolice ale 
organismului uman. Cu aju
torul acestei „căști spațiale" 
de material plastic ei colec
tează produsele respiratorii 
ale „subiectului". Marcate cu 
ajutorul carbonului radio-ac- 
tiv și supuse microanalizei, 
ele furnizează cercetătorilor 
informații prețioase, mult 
mai complete decît cele ob
ținute pe căi „clasice" asu
pra condițiilor de apariție și 
dezvoltare a unor boli ca 
diabetul, acromegalia, guta, 
anemia și diferitele forme de 
obezitate.

• CE „PROFIL ELECTRIC" AVEȚI ? e RIT MUL SOMN-VEGHE POATE FI INFLUENȚAT. 
• CÎND VOM „DORMI" DOAR 1—2 ORE Șl VIAȚA VA FI PRELUNGITĂ CU 30 DE ANI...

Se mai îndoiește cineva de însemnătatea somnului ca funcție esențială pentru sistemul 
nervos ? Și totuși cîți dintre noi cunosc în inti mitate acest prieten și „dușman" al nostru care
ne „mănîncă" aproape o treime din viață ? Fină de curînd, somnul era o „ecuație" cu 
multe necunoscute. în ultimul timp, însă, oame nii de știință au descifrat cele mai importante
enigme ale „imperiului lui Morfeu".

Sl O INJECȚIE CU 
SOMN !

S. P.

Studiind mecanismul somnu
lui cu ajutorul electroencefalo
gramei și al microelectrozilor, 
fiziologii au stabilit „profilul e- 
lectric" al celui care doarme. Au 
fost puse astfel în evidență 5 
faze ale somnului : fazele D și E 
— somnul cel mai profund din 
prima parte a nopții — și fazele 
A și B — situate între starea de 
veghe și somn, cele care pre
ced momentul adormirii și al 
trezirii. în plus, există o „fază 
paradoxală" de vise, care rea
pare de mai multe ori în cursul 
nopții. Americanul Eugene Ase- 
rinsky a stabilit astfel că aproa
pe orice om are 3—5 vise în 
flecare noapte, în ciuda faptu
lui că majoritatea oamenilor 
nu și le amintesc a doua zi.

Din punct de vedere biochi
mic, s-a demonstrat că interva
lele de soma cu vise sînt nece
sare pentru dezintegrarea unor 
substanțe „deșeuri" din creier. 
Somniferele, deși favorizează. 
somnul, suprimă visele și deci

VIITORUL CENTRALELOR ATOMO-ELECTRICE. I în în
treaga lume se acordă o atenție deosebită perspectivelor de 
dezvoltare a energeticii atomice. Se studiază experiența pri
melor centrale atomo-electrice și se caută cele mai rentabile 
procedee de construire și exploatare a acestora, urmărindu-se 
sporirea capacității lor și reducerea prețului de cost al energiei 
obținute pe această cale.

Astfel,.într-un raport al Agenției internaționale pentru ener
gia atomică, se apreciază că numărul centralelor atomo-electrice 
va crește și în viitor, dar mai lent Se prevede că în anul 1975 
numărul celor aflate în funcțiune va fi de peste 300, avînd o 
capacitate totală de 150 000 MW. față de 20 000 MW, cît repre
zintă capacitatea centralelor atomo-electrice existente în pre
zent Pentru anul 1980 se prevede o capacitate totală de circa 
320 000 MW

AVIOANELE ANULUI 2000. Specialiștii în domeniu! aero
nauticii prqiectează să construiască pînă la sfîrșitul secolului 
al XX-lea avioane care vor zbura cu viteze de 7 000—10 000 kilo
metri pe oră și vor putea să ajungă în orice punct de pe pla
neta noastră în maximum două ore și jumătate.

Cunoscutul constructor de avioane sovietic Alexei Tupolev, 
a declarat la o conferință cu privire la perspectivele aviației 
civile mondiale că avioanele anului 2 000 vor fi cu mult mai 
mari decît avioanele de transport actuale. Se vor construi avi
oane jje transport gigantice cu capacitatea de 1 000 locuri.

iata cum își imaginează constructorul de avioane sovietic sa
lonul unui. asemenea gigant supersonic : fotolii izolate, televi
zoare individuale, roboți în rolul stewardeselor... Tupolev con
sideră că unul din prototipurile viitoarelor avioane pentru trans
portul de pasageri este „TU-144". care acoperă distanța Mos
cova—Paris în 80 minute, avînd la bord 120 de pasageri.

După părerea lui Tupolev, pentru liniile mai scurte trebuie 
construite mai departe avioane subsonice, îndeosebi cele cu 
decolare și aterizare verticale

DEȘTEPTĂTOARE PENTRU AUTOMOBILIȘTI. Ingineri 
francezi au realizat un aparat care nu-i lasă pe conducătorii auto 
să adoarmă El înregistrează modificările biocurenților creieru
lui. Este știut că aceștia slăbesc pe măsură ce creierul obosește. 
Imediat ce conducătorul auto devine predispus la somn, apara
tul îl avertizează cu un semnal luminos, iar dacă nu reacțio
nează la lumină îi avertizează cu claxon După aceea, aparatul 
decuplează singur sistemul de aprindere.

NOI UTILAJE PENTRU INDUSTRIA TEXTILA Filatura de 
bumbac Oltenița și filatura de ață Odorhei, cele mai mari de 
acest fel din țară, au fost utilate de curînd cu un nou tip de 
mașină de filat bumbac cardat și pieptănat, produsă de uzina 
„UNIREA" din Cluj. Avînd o productivitate cu 25 la sută mai 
mare decît modelele precedente, noul utilaj proiectat de colec
tivul condus de inginerul Constantin Șaraniet. obține și o creș
tere a calității firului. Fiind automatizat, i se poate adapta 
un aspirator de scamă care îl curăță, ușurînd munca salariatu
lui ce o deservește

Din celelalte caracteristici ale mașinii mai amintim — insta
lația automată pentru terminarea levatei la lungimea de fir 
preconizată a se înfășură pe țeava.

DISPOZITIV PENTRU TURNAREA LACURILOR POLIES- 
TERICE. De cîte ori nu am privit plini de îneîntare, mobila rea
lizată din lemn pe care s-a aplicat o peliculă de lacuri polies- 
terice. Numai că suprafața panoului diferea calitativ de cantul 
acestuia tocmai datorită imposibilității de a aplica lacul și pe 
grosimea seîndurii. Acest neajuns este înlăturat de proiectarea 
și realizarea pentru prima dată în țară, la Combinatul de in
dustrializare a lemnului din Pitești, a unui dispozitiv de turnat 
lacuri pollesterice '

Proiectat și realizat de un colectiv condus de inginerul Flo- 
rea Neacșu, dispozitivul reduce normele de timp la aplicarea 
lacurilor poliesterice, reduce pericolul de aprindere și simplifi
că operația în sine.

ANTENE

In ceea ce privește somnul, e- 
xistâ două tipuri de oameni. 
Unii dorm repede și cîtva timp 
au parte de un somn adine. 
Apoi, în cursul nopții, perioade
le de somn profund se scurtea
ză din ce în ce, iar cele de 
somn ușor se lungesc, atingînd 
apogeul dimineața. De aceea ei 
se trezesc ușor și devreme. La 
oamenii din a doua categorie 
procesul este exact invers | a- 
dorm greu și la început somnul 
lor e foarte ușor. Abia după a-

• • • e •
tendinței de a dormi, nu este 
nici pe depaite utilă organis
mului. Se pare că un somn pre
lungit duce la tulburări nervoa
se, iar un somn redus dar bine 
„fructificat" este salutar.

REGLAREA CHIMICA SAU 
ELECTRICĂ ?

Iată ce spune în această pri
vință cercetătorul român R. 
Floru i

SOMNUL-o ecuație
cu multe necunoscute

utilizarea lor abuzivă poate du
ce la un dezechilibru nervos I

De altfel, experiențe făcute în 
numeroase țări și în mod spe
cial de prof. Marcel Monier, de 
la Universitatea din Basel (El- - 
veția) tind să argumenteze o 
idee mai veche asupra unei 
substanțe „a somnului". Monier 
unind doi iepuri prin așa-numita 
„circulație încrucișată" a pro
vocat somnul unuia, reușind să-l 
adoarmă și pe celălalt. Ea fel, 
transfuzia sîngelui unui animal 
aflat în somn altui animal treaz,

a dus la adormirea acestuia. 
Interesantă este și experiența 
inversă : injectarea sîngelui de 
la un animal treaz, unui anima) 
adormit a dus Ia deșteptarea 
„somnorosului". Problema com
poziției chimice a acestei sub
stanțe hipnogene este încă în 
studiu.

SOMN UȘOR — SOMN 
ADÎNC ?

O altă constatare Important* 
făcută de cercetători este că,

ceea se cufundă tot mai adînc 
în el, atingînd și ei apogeul tot 
dimineața, dar în sens contrar. 
De aceea ei se trezesc mai greu.

Experiențele au dovedit că a- 
cest ritm al somnului poate fi 
influențat pe cale nervoasă. 
Culcarea la ore fixe și trezirea 
la aceeași oră creează un „re
flex condiționat" Trezirea este 
de asemenea facilitată de exer
ciții psihice, de crearea unei at
mosfere pozitive prin care să 
înlăturăm gîndurile neplăcute, 
grijile și problemele.

S3 menționăm, în sftrșit, că 
„hipersomnia" sau exagerarea

„Capacitatea absolută de a 
rămlne treaz crește de la cîteva 
minute la naștere, piuă la 15—17 
ore la adult. Activitatea zilnică 
(fizică sau intelectuală), varia
țiile neperiodice ale orelor de 
muncă pot influența uneori du
rata somnului dar media de 
7—8.ore se menține fa general 
pentru somnul total. Necesita
tea de somn variază de la un 
om la altul dar, o dată stabili
tă o anumită regularitate, orice 
schimbare a ritmului afectează 
tn general performanțele moto
rii sau intelectuale. în același

nele de apărare, care in mare 
parte pot fi numite procese 
de formare a anticorpilor.

In cadrul Institutului am 
creat și o metodă de vaccina
re pe care în urma rezulta
telor obținute la animale am 
început acum să o utilizăm și 
pe om. Am numit-o metoda 
de vaccinare epidemică, de
oarece am constatat că epi
derma are proprietăți imuno- 
logice speciale, necunoscute 
înainte. Prin aplicarea meto
dei la peste 150 de bolnavi 
am obținut regresiuni ale tu
morilor, în cazuri foarte avan
sate, în care metodele clasi
ce nu mai puteau da nimic. 
Trebuie să precizăm că acea
stă metodă este abia la în
ceputurile sale și că există în
că un mare decalai intre pro
funzimea concepțiilor teoreti
ce, modelelor experimentale 
și simplitatea metodelor cli
nice. Considerăm că, in cine.1 
pînă la zece ani, intensificînd 
cercetările in domeniul res
pectiv, imunoterapia canceru
lui va putea deveni o meto
dă curentă în tratamentul a- 
cestei boli, ca singura speci
fică și nedistructivă. Trebuie 
adăugat, a arătat în încheiere 
prof. dr. O Costăchel, că ren- 
trarea activității noastre spre 
studiul imunității împotriva 
celulei canceroase și nu pe 
cel al imunității împotriva vi
rusurilor cancerigene a pornit 
de la faptul că imunitatea an- 
tivirotică este un proces deo
sebit de cel al imunității îm
potriva tumorii defa apărute 
Noi știm acum că imunizarea 
antivirală, după apariția tu
morii, nu mai are nici o va
loare profilactică sau terapeu
tică.

timp. însă, pot fi date numeroase 
exemple în care reducerea pe
rioadei de somn, pînă ta o anu
mită limită, se produce fără 
perturbări ale capacității de lu
cru".

Specialiștii sînt de altfel de 
părere că, dacă mecanismul 
somnului și al viselor va putea 
fi determinat cu precizie, s-ar 
putea atinge același scop, cu ' 
mijloace mai puțin exigente - 
decît somnul. Astfel dacă se va 
dovedi că dormind. îndepărtăm 
acumulări de substanțe chimi
ce „nedorite", de ce nu s-ar 
realiza această neutralizare 
printr-un medicament 7 Va ve
ni, probabil, ziua cînd nevoia de 
somn va putea fi mult redusă 
sau chiar suprimată. folosin- 
du-se substanțele naturale izo
late din organism. Sau, poate, 
lucrurile se vor petrece cum 
preconiza academicianul sovie
tic V. S. Engelhardt i „Ne pu
tem gîndi și la alte metode 
care vor fi folosite în vii
tor pentru „anularea" oboselii. 
Să ne închipuim, de pildă, că 
vom reuși să găsim unde elec
trice care, pătrunzînd tn creier 
prin electrozi fixați pe cap, 
vor inactiva „toxinele oboselii" 
tn numai 1—2 ore, fără a aduce 
vreo vătămare organismului".

fată, deci, cum prin scurtarea 
somnului viața va putea fi pre
lungită cu 20—30 de ani, pentru 
a o dedica muncii, învățăturii 
sau distracțiilor și sportului.

Dr. E. ROȘIANU
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DESENUL

ÎN ȘCOLI
Aproape toți copiii de vîrstă 

preșcolară sînt „artiști", și tre
buie să mărturisim că „operele", 
cu atmosfera lor insolită de 
basm, de fantastic naiv, inge
nuu, ne cuceresc. Artiștii plas
tici le simulează de multe ori 
stilul, ca și pe al „colegilor" lor 
mai mari de la Altamira sau 
Lascaux. Toată lumea este în
să de acord că din punct de ve
dere estetic, activitatea lor lip
sită în fond de condiția finali
tății, nu este artă, ci o activitate 
ale cărei resorturi trebuie cău
tate în afara acesteia. Desenul 
copiilor în care aceștia nu re
prezintă ceea ce văd, ci ceea ce 
știu despre realitate are un mar
cat caracter ideografic, fiind un 
soi de limbaj. „Greșelile" sînt 
tipice (transparența corpurilor 
opace, absența perspectivei, im
portanța exagerată acordată u- 
nor detalii și neglijarea altora 
etc.), iar imaginile sînt uneori 
obositor de monotone, de stereo- 
tîpe, trăsătură rezultată tocmai 
din nevoia copilului de a-și con
solida noțiunile sigur, încet, co
respunzător ritmului său de înțe
legere. Școlii li revine sarcina 
de a transforma desenul într-o 
activitate coerentă, utilă celor
lalte activități școlare, dar! mai 
ales vieții, chiar dacă nu în îie- 
care elev se ascunde un talent 
artistic.

Cercetarea oricît de sumară a 
programelor, a manualelor ca și 
a rezultatelor concrete vădește 
însă o incoerență în abordarea 
acestei discipline (in care, se în
țelege, nu includem numai dese
nul ca atare, ci și alte acti
vități practice la baza cărora 
stă acesta, educația estetică etc.), 
o lipsă evidentă a scopului. Fap
tul este ilustrat în primul rînd 
de disproporția repartizării e- 
forturilor de-a lungul anilor de 
învățămînt. Să exemplificăm. 
Clasa a V-a și clasa a Vl-a au 
afectate un număr de două ore 
săptămînal (64 de ore anual) în 
timp ce clasa a VII-a și a VIII-a 
numai cîte o oră săptămînal (32 
și respectiv 31 de ore anual). în 
această pșrioadă începînd chiar 
cu clasa a V-a se predă desenul 
după natură, desenul din memo
rie și imaginație, desenul deco
rativ, istoria artei românești și 
universale de la origini pînă în 

! prezent și desenul tehnic. La li
ceu desenul nu se mai face de- 
cît în clasele 
(cîte o 
pentru 
anual) 
tehnic 
de ore 
toria artei românești și univer
sale.

Este vădit faptul că principa
lul efort în asimilarea acestei 
discipline îl suportă ciclul al 
II-lea, că acest efort nu este 
progresiv, că se trunchiază și 
este incomplet. Consecința, așa 
cum a reieșit din discuțiile cu 
mulți profesori de specialitate, 
este că elevii care se pregătesc 
să îmbrățișeze nu numai profe
siuni strict artistice-(de pildă 
ingineria, arhitectura etc.) ,sînt 
obligați să solicite evident con
tra unor prețuri destul de pipe
rate, lecții particulare după ter
minarea liceului. Faptul este in
tolerabil dacă 
școala 
zolve

care aceștia le stabilesc între o- 
biecte, mai ales că în studiul 
după natură practicat în școală 
nu se pune deloc accentul pe re
lațiile care se pot naște între 
corpuri ci numai pe analizarea 
și descrierea lor ca atare.

în orele consacrate desenului 
din memorie și imaginație se re
iau aceleași corpuri, redmdu-se 
cît mai exact cu putință ceea 
ce a fost văzut cîndva, transfor- 
mînd prin aceasta întreaga ac
țiune într-un apendice al dese
nului după natură și limitînd 
implicit puterea de invenție a 
copilului, înclinația lui către fa
bulație. Desenul din imaginație 
— așa cum am văzut din con-

zitate reală pentru ele ? De ce 
este silit un absolvent de liceu 
ca, dacă profesiunea nu-1 va pu
ne din nou în contact cu aseme
nea realități, să rămînă pentru 
toată viața doar cu noțiunile ds 
„istoria artei" și „estetică" asi
milate în anii școlii elementare ? 
Și încă cu noțiuni asimilate și 
explicate în modul mai sus 
ilustrat.

Nu trebuie totuși să se crea
dă că manualul de clasa a V-a 
este așa de simplist pentru că 
ar ține cont de vîrsta și de pu
terea de înțelegere a elevilor 
respectivi. Nivelul este același 
pentru toate clasele. Intr-un ma
nual de clasa a VII-a editat în

• DESPRE HAZARD SAU DESPRE CUM SINT REPARTI 
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în desenul fiecărui copil te 
poate descoperi dincolo de ta
lent, un fond de poezie, de 
puritate, o sensibilitate, care 
depind numai de școală pen
tru a fi inteligent captate, 

cultivate sau stinse.

a IX-a și a X-a 
oră săptămînal însumînd 
fiecare clasă 33 de ore 

și constă numai în desen 
căruia i se „răpesc" 20 
pentru a „recapitula" is-

ne gîndim . că 
este datoare să re- 
asimilarea optimă a 

acestei discipline și că pen
tru acest fapt se alocă fonduri 
serioase, reprezentate de salarii
le profesorilor calificați, de ma
nuale, de , materiale didactice 
etc.

Se cuvine fără îndoială să a- 
dîncim puțin și „metoda" care 
stă la baza predării acestei dis
cipline. în clasa a V-a, de pildă, 
se predă desenul după natură în 
care obiectele (fructe, frunze, 
gîze, fluturi, animale, penare, 
căni etc.) sînt cunoscute și de
scrise ca atare. In manualul 
pentru această clasă se exempli
fică diversele obiecte cu cîte un 
tablou celebru în istoria arte
lor plastice, tablou în care a- 
ceste obiecte apar. De pildă ca
pitolul pară este ilustrat cu lu
crarea „Perele" lui Picasso. 
Mărul cu două ..Naturi moarte" 
de Pallady și Petrașcu. bradul 
(deși n-am prea înțeles de ce) cu 
„Drum de țară cu chiparoși" de 
Van Gogh. Așa, ca să se vadă 
cum sînt ele făcute de oamenii 
mari. Faptul nu e condamnabil 
în sine, desigur, dar ne între
băm dacă un elev din această 
clasă sesizează cit.de cît inten
ția acestor artiști, relațiile pe

suitarea a numeroase desene și 
caiete de desen — nu-și propu
ne să dezvolte personalitatea e- 
levului. Desenul ornamental, ex
plicat altminteri logic ca o con
secință a stilizării naturii, nu 
constituie în ultimă instanță de
cît un exercițiu, inutil la urma 
urmelor dacă avem în vedere 
faptul că nu e corelat cu nici 
o activitate practică. De ce să 
facă acest desen ornamental 
pe care în viață elevul nu-1 va 
mai aplica nicăieri ?

Se mai impune să ne oprim la 
acest nivel și asupra modului în 
care sînt predate noțiunile de 
istoria artei. Prima constatare 
este că numărul de ore pe care 
îl are afectat face precară însăși 
existența, rațiunea sa. Ne între
băm cum se poate explica la cla
sa a V-a arta ■ Indiei și Chinei 
antice într-o singură oră (în ca
re mai trebuie să se pi asculte), 
cum se poate preda la clasa a 
VII-a toată arta universală din 
secolul XVII pînă în contempo
raneitate numai în 14 ore sau 
la clasa a VIII-a toată arta fe
udală românească (secolele 
XII—XVIII) numai în patru ore. 
Evident, timpul afectat va influ
ența- și asupra calității, nn nu
mai asupra Cantității de infor
mații transmise.

Alături de acest neajuns am 
Vrea să mai semnalăm și alte
le care privesc în mod direct 
calitatea informațiilor, cel pu
țin așa cum ni se impun ele din 
cercetarea cîtorva manuale. Să 
cităm la întîmplare din lecțiile 
clasei a V-a la arta Indiei anti
ce : „Relieful din figura 34 (un 
detaliu de pe poarta Stupei din 
Sanțhi) reprezintă doi tineri că
lare pe țapi mari cît caii, ca în 
basme. Ei sînt așezați unul spre 
dreapta și altul spre stînga pen
tru ca suprafața sculptată să fie 
echilibrată ca talgerele unui cîn- 
tar". Același demon al compara
țiilor, dictat între altele și de in
capacitatea elevilor de a înțele
ge fenomenele citate și ilustrate, 
îi face pe autori să afirme, la 
capitolul artei egeene, că „pic
tura vaselor atrage atenția asu
pra volumului acestora ca o hai
nă bine așezată pe trup, cu un 
guler în jurul gîtului și un cor
don strîngînd talia" ; sau la ca
pitolul artei eline, că arhitecții 
Greciei antice calculau astfel 
proporțiile unui templu pentru 
ca acesta „să nu pară nici înalt, 
nici prea scund, nici prea masiv 
și nici gol, ci bine făcut, ca un 
om sănătos" — sau, cum ar glă- 
sui o expresie populară, „cum îi 
stă omului bine".

Recunoaștem în același timp 
că este foarte dificil să explici 
unor elevi atît de mici arta an
tică, ca și unora de clasa a Vl-a 
arta gotică sau romanică, că da
că ar veni cuiva ideea să pre
dea istoria artelor începînd cu 
clasa a Il-a sau a IlI-a ar tre
bui vrînd nevrînd să definească 
Sfinxul drept o pisică corcită, 
piramidele și templele drept niș
te căsoaie, iar pe Hercule să-1 

, compare cu bătăușul străzii. în- 
1 trebarea este de ce nu se face 
acest studiu, și încă aprofun
dat, în anii de liceu, cînd elevi! 
au capacitatea necesară înțelege
rii acestor fenomene, cînd ei 
manifestă în chip vădit o curio

(Urmare din vag. I)

calendarul cultural al anului 
trecut le-a presărat de-a lun
gul și de-a latul țării. Să ne 
amintim agenda strălucitoare 
a litoralului, cu Festivalul de 
muzică ușoară, cu întîlnirea 
teatrelor de păpuși, cu marele 
Festival de folclor „România 
’69“. Să ne reamintim nu nu
mai de Brașovul „Cerbului de 
aur“, dar și de cel al „Coloc
viilor brașovene", manifestare 
periodică, cu zeci de ediții, 
fertilă dezbatere de literatură 
și artă. Să ne reamintim am
ploarea și multilateralitatea 
festivalului „Cibinium" și al 
„Primăverii arădene". Să ne 
reamintim că primul festiva] 
al cîntecului popular, purtînd 
numele Măriei Tănase, a avut 
loc la Craiova, că primul fes
tival artistic al orașelor dună
rene, ca și festivalul de muzi
că cultă „Haricleea Darclee" 
s-au ținut la Brăila, că prima 
expoziție de pictură naivă s-a 
deschis la Pitești, că o mare 
universitate populară s-a re- 
întemeiat la Vălenii de Munte, 
că la Tîrgoviște s-au întîlnit 
reprezentanții romanței, iar la 
Galați și Harghita cei ai mu
zicii ușoare, că în toate jude
țele au avut loc mari serbări 
populare, punînd în valoare 
străvechile obiceiuri folclorice 
ale acelor zone.

Să notăm, apoi, că toate

TĂCERE A Șl VERSUL
Cu un timp în urmă am ur- 

• mărit cu tot interesul răspun
surile date de o seamă de scrii
tori tineri la o anchetă a 
„Scînteii tineretului" cu tema : 
pentru ce scrieți ? pentru cine ? 
Cei mai mulți dintre cei inte- 
rogați mărturiseau lucruri re- 9 velatoare, adesea neașteptat de 
tulburătoare. Intre alte aseme
nea intervenții deosebite ne-au 

• mișcat confesiunile poetei Con
stanța Buzea : „Copil fiind și 
prinzind, cum este și firesc, 
sensul cuvintelor mai mult din 
încărcătura afectivă ce Ii se 
dădea, m-a îngrozit, m-a jignit 
existența imperativului TACI ! 
Acest monstru monosilabic a 
operat comod și definitiv asu
pra dezinvolturii mele și asu- 

A pra plăcerii, a curajului mai 
bine-zis, de a mă exprima cu 

_ glas tare. Sînt un om timid pe 9 viață". Tocmai în această inter
dicție a exprimării, traumă a 
copilăriei stă începutul poeziei : A „Iată pentru ce scriu. Acest fel 

” de a fi, soluția aceasta mă ab- 
al

Reproducem două pagini cu „indicații" la capitolul desen decorativ din Manualul de desen pentru 
clasa a VII-a (autor Ariton Petrescu)

solvă de riscul atît de des

• minorelor schimburi orale".
Pentru cei care o cunosc 

poetă, în viața de toate zilele, 
_ această mărturisire nu e o sur- 9 priză 1 într-adevăr, ceea ce te 

izbește în comportarea ei este 
tăcerea, lipsită însă de obstina- A ția orgolioasă. Frazele îi sînt 

w rare și rostite cu un fel de ne
răbdare, adesea neîncheiate.

— Dacă acordăm credit acestei9 confesiuni — și de ce n-am fa
ce-o ? — ne va interesa, firește, 
să vedem în cărțile de poezie 
ale Constanței Buzea cum „vor
bește", în ce măsură corespunde 
realității afirmația autoarei 
că i „limba a devenit pentru 
mine un act de o solemnitate 
extremă, un templu în care se 
rostește numai adevărul".

Intr-o cronică la cel mai re
cent volum al poetei, „Norii* 
(E. P. L. 1968). Lucian Raicu 
scria (intuiția lui critică e, și 
de data aceasta, exactă). „Con
stanța Buzea vorbește numai 
prin poezia ei, cînd se cristali
zează discursul, în restul timpu
lui ne-o putem închipui tăcînd 
cu demnitate ; ea folosește cu
vîntul numai în rare momente 
privilegiate, care sînt în exclu
sivitate ale poeziei". Precizăm 
că aceste rînduri au fost scrise 
de Lucian Raicu înainte cu 
mult de apariția răspunsului 
dat de poetă la ancheta des
pre care am vorbit !

Ne vom îngădui să rostim un 
paradox privitor la poezia Con
stanței Buzea, și anume, că 
prin ani versurile ei nu sînt alt- 9 ceva decît tot un drum spre 
tăcere.

în răspunsul său din „Scîn- 9 teia tineretului" scriitoarea 
spunea adevărul, dar ua adevăr 
oprit în timp, care se cuvine a 

• fi nuanțat, văzut în perspec
tivă. Vom încerca s-o facem
aici.

pe

posibilitatea de a (să ni se ierte 
cuvîntul) sporovăi în versuri.

Descurajant debut, judecind 
după mostrele de mai sus. Dar 
alături de versuri ca acestea 
se află două-trei poeme excep
ționale pentru care orice lector 
avizat ar fi acceptat-o pe Con
stanța Buzea (încă de pe atunci) 
printre cele mai bune poete ale 
liricii românești ! Prima din
tre ele apărînd ca un miracol 
după un număr de piese ano
dine sau de-a dreptul slabe, este 
„Dor de ploaie", „Plîngi, cu 
fruntea-n perna albă, unde pă
rul meu, de mult, / a crescut 
încet și singur / din nesomn și 
din oftat / Plîngi în visuri, / 
plîngi în crucea păsărilor călă
toare, / plîngi în zborul lor de 
toamnă / scuturat în mare / - / 
Bate vîntul roșu-a ploaie — / 
vine vara ; nu te-mpacă... / 
Doarme fluierul pe masă-nlă- 
crimat / de dor de stea... / 
Plîngi în visuri, și se mută / 
sufletul în lemnul dulce, / Mina 
aspră 
bea / 
tea-n 
scade
te-aduce, / stinsă, ultima bă
taie / Numai păru-mi plin de 
zborul / păsărilor depărtate, / a 
ieșit cu mine-afară, / lung, 
dor de ploaie" z(p. 25—26). 
fi ' ' ‘ -

îl usucă, / buza arsă-1 
/ Plîngi încet cu frun- 
pernă / Zborul păsărilor 
/ spre pămînt ; spre somn

de 
Ar 

fost păcat să nu cităm în în-

marile competiții artistice na
ționale, Festivalul teatrelor 
dramatice ca și al IX-lea Con
curs al artiștilor amatori, a 
V-a Bienală de artă plastică 
și populară ca și concursul pe 
țară al cineamatorilor, s-au 
desfășurat mai întîi în diverse 
localități din țară, constituin- 
du-se într-un fel de rezumat 
al preocupărilor artistice din 
locurile respective.

Vom înțelege, în felul acesta, 
că provincia nu trăiește astăzi, 
sub raport cultural, numai

stih extraordinar I — lira aed* 
lui „se mări ca • femeie cari 
vine de departe / ca să mîn- 
gîie urechea îndărătnicului fier“| 
și iată că din cerșetorul dispre
țuit, în zdrențe, iese leul; dupl 
moartea tuturor se apropie și 
cea a lui Femios dar acesta 
„știu că leul se va face om 
nou, / ridicînd la înălțimea să- 
riturii ochiul-lege, / dezbră- 
cînd de blană trupul, reche- 
mînd ca din ecou / anii lui și 
de așa minte și cuvintele de 
rege ; de aceea se adresează fi
inței încă bestiale în mînia ei, 
1 se adresează cîntînd (e aici 
sugestia gravă a poeziei ce 
umanizează omul și realitatea) i 
„El deschise ca un suflet lirei 
buzele frumoase, / liniștit ce- 
rînd iertare-n care forța să 
se-agațe / vorbe vii de izbăvire 
labelor le aruncase, / amintin- 
du-i forma pulpei, inspirindu-i 
dor de brațe. / / Pentru cap 
jertfi un cîntec sfînt și mare 
unde zeul / cîntecelor să se 
lase așteptat de invocare / ochi 
de om primi puterea și auz ca 
să asculte" ; finalul e o apo
teoză : „Femios cîntă din liră, 
se iartă pe sine însuși, / ochii 
Iui orbind pe zidțlri, cer șl mări 
amestecînd". In acest ultim 
distih sînt cîteva sugestii for
midabile. Mai întîi că arta are 
ți o frumusețe de expiațiune

de ILIE CONSTANTIN

1968 se pot citi următoarele la 
capitolul desen decorativ : „Mul
te și frumoase crestături în lemn 
au făcut și ciobanii noștri în 
timp ce-și păzeau oile", sau : 
„Frumos colorată ceramica noas
tră populară este foarte mult a- 
preciatâ". în continuare cităm 
cîteva sfaturi practice menite, 
chipurile, să dezvolte ingeniozi
tatea elevilor în materie de or
namente : „Pentru o farfurie, cu 
fructe se iau motive decorative 
cu fructe", „Pe o tavă rotundă 
sau ovală de servit pește se a- 
plică un motiv decorativ cu 
pești" etc. Iar scopul ornamen- 
ticii este definit în felul urmă
tor : „Știind să alcătuiască un 
motiv ornamental, elevii pot re
aliza un panou decorativ inte
resant, o gazetă de perete fru
moasă sau un oanou festiv". Re
lativ la același manual am mai 
releva faptul că ilustrarea dese
nului decorativ s-a făcut între 
altele cu lucrări ale lui Brâncuși 
și Spiru Chintilă, iar capitolul 
artă românească modernă dez
voltă următoarele nume repre
zentative : Camil Ressu, Steria- 
di, Palladi, Iser și Medrea. Ceea 
ce ne uimește este că arta ro
mânească se studiază, așa cum 
reiese din consultarea unor pro
grame de învățămînt, în clasa a
VIII- a și nu a VII-a. Manualul 
care conține referirile la arta ro
mânească este dedicat însă ele
vilor din clasa a VII-a !...

într-un manual pentru clasa 
a Vl-a a liceelor de artă plasti
că, dar folosit și la clasele a
IX- a si a X-a de liceu, putem 
citi, dincolo de nepermisele e- 
rori în datare și nominalizare a 
unor monumente sau
curente, lucruri foarte 
resante ca acestea : „în

a unor 
inte- 

epoca

purtat, mai cu seamă, mesajul 
de autenticitate și de vigoare 
artistică al folclorului româ
nesc.

Dr. Ion Vlăduțiu, directorul 
Direcției așezămintelor cultu
rale din C.S.C.A., ne amintea 
că ansambluri folclorice din 
județele Prahova, Hunedoara, 
Bihor, Vîlcea. de la Palatul 
Culturii din Brașov și de la 
Căminul cultural din Stoică- 
nești, de la Pitești, Sinaia, Fă
găraș și Suceava, au prezentat 
zecilor de mii de spectatori din

fierului omul a întrebuințat fie
rul pe care l-a extras din pă
mînt sub formă de minereu. Ast
fel și-a îmbunătățit foarte mult 
viața fiindcă acest metal se lu
crează mai ușor" ; sau : „în a- 
ceastă epocă (a fierului, n.n.) 
s-au purtat multe războaie între 
triburile care voiau să acapa
reze toate pămînturile și bunu
rile materiale și între uniunile 
tribale (formate din unirea mai 
multor triburi). S-au făcut mai 
multe arme. Vasele au fost or
nată mai simplu". Tot din acest 
manual mai aflăm că „în epo
ca fierului teritoriul patriei 
noastre a fost locuit de daci 
care erau îndeaproape înrudiți 
între ei". Mai aflăm că „în 
trecut coloniile de acest fel au 
luat naștere prin roirea (?!) u- 
nui oraș mai mare". Tot din a- 
cest manual elevii învață că a- 
bia în secolul X și XI s-a făcut 
trecerea de la arta sclavagistă 
la arta feudalismului timpuriu, 
că palatul Brîncovenesc de la 
Mogoșoaia „este construit în stil 
venețian" sau că Mînăstirea 
Gura Humorului se află în Mun
tenia.

Vrem să atragem atenția. în 
concluzie, că s-a dat girul mult 
prea ușor apariției unor manua
le de calitatea celor citate Ne 
întrebăm dacă serii întregi de 
absolvenți ai secției de istorie 
și teoria artei de la Institutul 
„Nicolae Grigorescu", folosiți 
mai mult ca muzeografi sau bi
bliografi, nu ar putea participa 
la elaborarea unor manuale se
rioase, evident în colective bine 
închegate, dacă nu s-ar pu
tea apela la serviciile lor în 
predarea acestei discipline în 
licee.

Este evident și izbitor deca-

lajul dintre volumul și calita
tea cunoștințelor din domeniul 
artelor plastice și cel al altor 
discipline. Nu este judicios, cre
dem, ca un elev să cunoască la 
literatură română nu numai ope
re esențiale, capitale ale litera
turii române ci și altele de o 
importanță medie, în timp ce din 
arta plastică să nu rețină decît 
întîmplător cîteva nume și să nu 
le poată lega în mod concret de 
nici o realizare, de nici o operă. 
Mai menționăm că desenul nu 
păstrează același ritm de dezvol
tare și de informație cu celelal
te obiecte și că nu se folosesc 
mijloacele moderne corespunză
toare de însușire a sa (activități 
concrete de modelaj sau de con
strucție, proiecții de filme și 
diapozitive etc. etc.). Programele 
de învățămînt pe care le-am 
consultat mărturisesc în general 
o lipsă de orizont, o alcătuire 
grăbită.

Ne propunem, în continuarea 
acestui prim material, să trecem 
dincolo de aceste realități — să 
le zicem așa. oficiale — ale ma
nualelor, programelor și reparti
zării orelor. Urmează să vedem, 
mai îndeaproape, în ce măsură 
se învață desen în orele de de
sen, să vedem dacă dincolo de a- 
ceastă elementară obligație se 
năzuiește și spre o educație vi
zuală a elevilor — cel puțin la 
fel de importantă. Vom fi bucu
roși să găzduim în paginile zia
rului nostru și intervenții ale 
cadrelor didactice de specialita
te, dornice ca și noi să contribu
ie la perfecționarea unei activi
tăți care nu ne apare deloc mi
noră.

• Cel care recitește 
volume de pînă aer

CORNEL RADU 
CONST ANTINESCU

! cele trei 
„... pînă acum (De pe 
1963. La ritmul naturii, 
Norii, 1968, toate apă- 
E.P.L.) poate urmări cu 
ușurință drumul 
urmat de ~

pămînt, 
1966, și9 rute la 
destulă 
tăcere

9 Buzea. La început, în placheta 
de debut, discursul

A stăpînit, vorbăria — 
viață — dă năvală

spre
Constanța

liric e ne
respinsă în 
în poem, 

bucuroasă". întîiul univers / 
9 oglindit parte cu parte în ochii 

mamei / cu licăr ostenit, cînd 
povestea, / dar nesfîrșit de 

™ larg — întreg / în închipuirea 
mea — / lumea poveștilor adfe- 
vârâte / care nu aveau nicio
dată sfîrșit..." (p-18) sau : „Era 

• spre toamnâ / cînd am venit pe
Drumul Găzarului. / Freamătul 
capitalei rămăsese departe", 

9 (p. 23) sau : „Dar orașul începe 
dincolo de stăvilar, / tonic și 

_ zgomotos" (p. 59) ; „Trebuia să 
’Br te văd într-o zi, să te chem / 

trebuia să se sfîrșească o vîr
stă / și să-nceapă a doua" 
(p. 75). Beneficiind de o vino
vată ușurință a versului, po- 
eta explica, povestea rătăcită 
prin terenurile aride ale pro- 
zaismelor, într-un cuvînt, vor
bea enorm. Citate am putea da 
copios, într-atît de mult se
desfată Constanța Buzea cu

facem, tovarășe ? Și cu cine să 
facem ? Noi sîntem în provin
cie, n-avem oameni... Ehei, 
dacă-am fi fost la București 
era cu totul altceva !" Și, une
ori împrejurarea concretă pă
rea a-i da dreptate respecti
vului. într-adevăr, n-avea cu 
cine, într-adevăr, nu erau oa
meni...

Dar iată că în alte locuri, 
îrk zeci de alte locuri, s-a găsit 
cu cine. Și nu numai la Timi
șoara sau la Sibiu, dar și la 
Vălenii de Munte, și la Stoică-

Piatra Neamț, de aceea poezie 
la Botoșani și Ipotești, de a- 
ceea jazz la Ploiești și muzică 
cultă la Brăila. în felul acesta 
se găsesc, aproape de Ia sine, 
și oameni, și posibilități, ba 
chiar și entuziasm...

PROVINCIA CULTURALĂ
viața curentă a instituțiilor ei, 
a teatrelor și a muzeelor, a 
cinematografelor și a caselor 
de cultură, ci și pe aceea a 
evenimentului strălucitor, a 
momentului de neuitat, a săr
bătorii și a bilanțului. într-un 
domeniu sau în altul, aproape 
fiecare localitate a devenit cel 
puțin pentru o zi, un fel de 
capitală artistică, spre care 
s-au îndreptat privirile țării 
întregi.

*

Asemenea tuturor capitale
lor artistice, aceste localități 
și-au trimis, în 1969, soli din
colo de hotare. Soli care au

Franța, Bulgaria, Turcia, 
R.D.G., R. F. a Germaniei, 
Olanda, Cehoslovacia, Polonia, 
Tunisia, Italia, Elveția, Aus
tria, Iugoslavia, Suedia etc., 
comorile artei noastre popu
lare, obținînd distincții de 
prestigiu la diferite concursuri 
și festivaluri.

Care este folosul unui ase
menea bilanț ?

Am auzit, nu o dată, pe 
cîte un responsabil cultural 
excedat de răspunderile sale, 
lamentîndu-se cam în felul ur
mător, aunci cînd i se aducea 
vreun reproș : „Ce vreți să

nești. Și nu numai pentru un 
spectacol sau pentru un sim
pozion, ci pentru niște mari 
evenimente culturale, cu va
loare de etalon, devenind ime
diat după consumarea lor 
puncte temeinice de referință. 
Secretul unui asemenea succes 
nu este, de fapt, un secret. El 
constă în știința ca — fără a 
neglija, desigur, aspectele mul
tilaterale ale culturii — să 
alegi, spre a o transforma în 
eveniment, acea preocupare 
care corespunde cel mai exact 
gustului, tradiției șl preferin
țelor culturale ale locului. De 
aceea teatru pentru tineret la

★
Fiecare din evenimentele 

artistice amintite aici repre
zintă începutul sau punctul de 
continuitate al unei tradiții. 
Orașele și satele țării își ono
rează tradițiile de cultură îm- 
bogățindu-le și înmulțindu-le. 
Conștiința unei asemenea pro
liferări a culturii, conștiința 
dispariției barierelor artificia
le care separau, în această pri
vință, Capitala de „provincie", 
este în egală măsură punctul 
de plecare al unei noi respon
sabilități a oamenilor de artă, 
de știință și de cultură față de 
rolul lor social. Rol care are, 
astăzi, a se exercita pe o arie 
ce coincide, teoretic și practic, 
cu întreaga suprafață a țării, 
în aceste condiții este vorba, 
așa cum nota acad. Raluca Rt- 
pan, de „părăsirea turnului de 
fildeș în care înțelegeau pe 
vremuri să se închidă unii sa- 
vanți sau artiști, de legătura 
lor nemijlocită cu masele, cu 
toate acțiunile puse astăzi, 
pretutindeni, în slujba ridică
rii patriei noastre pe culmi tot 
mai înalte ale civilizației 
progresului*.

tregime acestă poezie, una din
tre cele fundamentale în crea
ția autoarei.

In continuarea plachetei „De 
pe pămînt". Constanța Buzea se 

, conforma temerar hotărîrii ex
primate în distihul „Vreau și 
în piatră să-ncerc / gura cre
ionului meu" (Plecare pe șan
tier, p. 30), intenție tinerească, 
salutară, dar adesea nerodnică. 
Nu se poate face poezie din 
orice, doar marile rostiri inte
rioare contează, restul cade în 
demonstrație exterioară. Și iată 
iar, peste destule pagini, o a 
doua poemă deosebită. „Focul", 
care începe cu o frumoasă me
taforă : „dune de aer vîntul a 
făcut" (p. 56). în „Timp retras", 
o altă trăsătură de maestru i 
poeta își imaginează cum oa
menii din alte lumi își lasă 
planetele și „suie cu aripi îm
păturite, / ca din fîntîni arun
cate în timp" (p. 62). Aici ideea 
de viteză abisală este dată de 
suirea din fîntînile aruncate în 
timp, cît, mai ales, de acel fe
ricit epitet de lingă aripi : „îm
păturite". O a treia poemă ex
cepțională este „Amiază" care 
se încheie cu un distih : „Eu 
m-am înfășurat în soare roșu / 
ca într-o coamă leneșă de leu" 
(p. 77). Piesa finală a plache
tei „Ninge lin pămîntul", e de 
o admirabilă feminitate. Obse
sia coamei bogate a femeii, pre
zentă în „Dor de ploaie" și în 
alte versuri se rotunjește aici 
în strofe memorabile.

Volumul „La ritmul naturii", 
apărut la trei ani după cel din
ții, ne pune în fața unei poete 
uimitor schimbate în bine : to
nul liric este egal, o catego
rică unitate interioară se face 
simțită, Constanța Buzea în
cearcă cu gesturi sigure — în 
plan formal — ritmuri și 
trici noi. Parafraza unor 
muri eminesciene, de pildă, 
impecabilă ! poeta e foarte 
sonală în cele se spune,
că ritmul obsedant ne sună 
urechi doar ca o aluzie suavă. 
Important este poemul intitulat 
„Artă poetică", unde autoarea 
meditează asupra rosturilor po
eziei, avansînd unele derutante 
și seducătoare concluzii : Fe
mios, cîntărețul de la masa pe
țitorilor, în Itaca, știa de veni
rea lui Ulise („Femios văzuse 
omul aiurit de-atîta mare"), el 
cîntă, totuși înaintea vinovați- 
lor ce vor fi uciși de erou : „un 
cîntec / care nu ne mai ajunse 
pentru că-1 spunea uitînd" —

me
rit- 
este 
per-

astfel 
în

(de fapt, prin autopedepsire), 
Femios asemene lui Oedip, își 
află iertarea pierzîndu-și lu
mina ochilor ; e apoi indentifi- 
carea lui Femios cu Homer în
suși, posibilă prin orbirea cîn- 
tărețului și prin rătăcirile din 
„cer și mări amestecînd" ; în 
fine, reapare sugestia lui Oedip, 
care de asemenea rătăcește ex
piator, aedul orb colindă pen
tru că ispășirea sa constă în a 
cîntă din loc în loc faptele ero
ilor, nemurindu-i.

Nu vom mai răsfoi, în con
tinuare, celelalte două cărți ale 
Constanței Buzea (deși am fi 
tentați s-o facem). Ele sînt bo
gate în poezii tot mai personale 
și mai apropiate de tăcerea de 
care vorbeam. Ne referim la o 
anumită „împăcare" înțeleaptă 
dintre viață și poezie la Con
stanța Buzea t acum ea vor
bește și în versuri la fel de 
puțin ca în viață. Fraza po
etică e tot mai, să-i spunem 
așa î „specifică", cuvîntul apar
ține cu adevărat poeziei și nu 
nevoii de a vorbi cumva. Iată 
cum sună acum fraza versului, 
cît de reținută, la ce depărtare 
au rămas explicațiile prozaice 
și inutile de odinioară : „E un 
semnal de dor, alarmă, / o 
creangă densă peste cer, / cu 
blana zburător de albă / a bru
mei zvelte. A fost ieri. / / Un 
abur-joc, un foșnet-cheie, / au
zului simțeam că-i cresc" („Pă
mîntul pe aripi", p. 43). Lapi
dară, așa s-ar putea spune că e 
pe cale să devină poezia Con
stanței Buzea, chiar dacă ver
surile sînt multe.

La ora actuală Constanța Bu
zea este o poetă matură (deși 
atît de tînără încă !) stăpînă pe 
arta sa, manifestînd o lăuda
bilă rezervă față de formulele 
de succes sezonier, atît de 
prompt preluate de alții. Lucian 
Raicu
nume cînd vorbește de senină
tatea, senzația de liniște 
ternă, infailibilă1 
stanței Buzea. Cînd cineva
junge la o conștiință artistică 
atît de împlinită, nu mai oferă 
așa-zisele „surprize" — atît de 
agreabile unora. Firește că po
eta va încerca cu pasul noi te
ritorii, încercînd „și în piatră / 
gura creionului" său. Dar o va 
face (poemele ulterioare „No
rilor" o dovedesc hotărîtor) în 
mod necontenit personal, iar 
„surprizele" vor fi, în cazul 
Constanței Buzea, noi și noi 
confirmări.

spune lucrurilor pe

ma-
a poeziei Con-

a-

I

Coma Brașooeanu, Marian Hudac, Rodica Popescu și Coca An dronescu intr-un moment din 
spectacolul Teatrului Național cu „Coana Chir ița"

cit.de
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Pt șantierul hidrocentralei Porțile de Fier.

ITINER ARII

Georgescu Valeriu. Con- 
ftanța : Concret, nu pot să 
vă ajut cu nimic. Vă sfă
tuiesc să luați legătura cu 
Comitetul județean U.T.C.

și să cereți un spijin pen
tru dumneavoastră și cei
lalți tineri aflați In aceeași 
situație.

Bratu Valeria, București: „Am 17 ani și de mică 
mă obsedează ideea de a deveni pilot de avion. Am 
o voință de fier și vreau să demonstrez celor din 
jur că un om poate să facă orice atunci cînd vrea. 
Poate o să-mi spuneți și dumneavoastră că aceasta 
nu e o meserie pentru o fată, dar eu nu cred în 
superioritatea bărbaților. Nu numai ei au dreptul să 
obțină totul, ci și noi, fetele. Noi, femeile, nu am dat 
dovadă de lașitate niciodată, sîntem la fel de hotărîte 
oa și bărbații, știm să rezistăm la orice ispită, de orice 
natură ar fi ea. Vreau să urmez o școală de piloți. 
Ce sfat îmi dați ? Apelez pe această cale la toți 
mateloții văzduhului ca să mă ajute. Părinții nu vor 
să mă lase, dar eu nu renunț la hotărîrea mea. Oare 
voi ajunge și eu odată în carlinga unui avion ?“

C. Nicu, comuna Pechea, județul Galați: „Așa ca 
orice tînăr la o vîrstă ca a mea de 20 ani am în
cercat să iubesc și eu o fată pe nume Ioana. Am 
încercat s-o iubesc cît se poate de mult și să țiu la 
ea cît de mult, ceea ce mi s-a îndeplinit doar numai 
un an de zile. După un an, această fostă prietenă 
a mea n-a mai binevoit s-o mai iubesc, căutîndu-și 
un alt prieten și m-a părăsit fără măcar să mă a- 
nunțe și pe mine de situația în care m-a adus în 
aceste momente. Atîta timp cît mi-a fost prietenă am 
căutat s-o ajut cu ce am putut și să-i fac placul, 
făcînd chiar multe sacrificii. Acum cînd se întîlnește 
cu mine nici nu vrea să mă vază, întoreîndu-mi spa
tele și pentru aceasta v-am scris, ca să vază și ea cît 
de mult sufăr pentru ea“.
Stimate Nicule, din scri

soarea de mai sus se vede, 
într-adevăr, cît de mult 
suferi — și acesta a și fost 
motivul pentru care am

suficient de clară, m-a in
dus în eroare.

Mica Mircea, județul 
Ilfov : Îmi puneți șapte în
trebări. A șasea sună așa :

curg lacrimile șiroaie pe obraji cînd mă duo la vreo 
prietenă și văd cît de mare este fericirea în familia 
lor, cînd sînt toți împreună. De aceea și acum aș fi 
fericită dacă tata ar putea să se întoarcă Ia noi, dar 
eu știu că asta nu s-ar întîmpla niciodată, pentru că 
există o a doua familie. De asemenea, îmi pare rău 
că am fost prea mică pentru a putea evita atunci acea 
despărțire și pentru asta port o deosebită stimă acelor 
copii care își dau seama de viitoarea lor situație și 
dau alarma împotriva faptelor necugetate ale părin
ților lor. Iar femeilor (și mai ales fetelor), precum și 
bărbaților care au obiceiul de a zdruncina liniștea 
altor familii le port o deosebită ură. Oare acești oa
meni nu știu că faptele lor se răsfrîng apoi în chipul 
cel mai dureros asupra copiilor ?“

Ghimboș Carola, str. N. Bălcescu 9, Moldova Nouă, 
județul Caraș-Severin: „Vin a vă ruga să binevoiți 
prin care vă urez la mulți ani 1970 și doresc să-mi 
înaintați aceste cîteva rînduri care doresc să fie cît de

Anul 1969 se apropia de sfîr- 
șitul lui firesc și urma să înceapă 
un nou an, ultimul din acest cin
cinal, și gîndul că trăim un timp 
în care conținutul generos al 
principiilor se revarsă din cadrul 
lor abstract, demonstrîndu-și ple
nar capacitatea de a imprima rea
lităților din patria noastră coe
rență și viabilitate, se impunea. 
Acum, la începutul noului an 
1970, este din ce în ce mai lim
pede faptul că atașamentul po
porului nostru la cauza so
cialismului se constituie, din 
ce în ce mai pregnant, în 
starea lui firească de a exista 
și acum, ca reporter, procedînd 
la alcătuirea unui bilanț, propriu, 
după un an de peregrinări pe 
drumurile însorite ale țării, în
cerc să reconstitui imagini, să 
rememorez trăsături, să reascult 
voci și, fără îndoială, să le sub
sumez unei impresii care mă co- 
vîrșește. Să începem atunci cu 
imaginile, cu trăsăturile, cu vo
cile... Impresia care mă covîrșeș- 
te s-o rezervăm finalului.

8 IANUARIE 1969... Cînd am 
descins în tînărul oraș Motru, 
chipurile ușor măslinii ale celor 
pe care aveam să-i cunosc și să-i 
interceptez în plin efort, la locu
rile lor de muncă abia urmau să 
mi se dezvăluie. Zidurile din fur 
se dezveleau din ceața străvezie 
a unei dimineți cristaline, și, din- 
tr-o dată, trăsăturile unui deo
sebit de tînăr tinichigiu, rotin- 
du-se prin fața sediului atelieru
lui central al întreprinderii mi
niere Motru m-a întîmpinat ase
menea unui simbol. Un nou lo
cuitor se adăuga celor pe care 
deja îi găzduia orașul și poate că 
venea de departe, asemenea teh
nicianului geolog Viorel Vulpe, 
descins acolo tocmai din Cîmpu- 
lung Moldovenesc...

11 MARTIE 1969... Utecistul 
Nicolae Bundă, timonier în flota 
maritimă comercială, îmi dezvă
luia cu un gest revărsat rada por
tuară a portului Constanța: 
„Leagănul, ca să zic așa, al fa
miliei mele — îmi spune — este 
comuna Kogălniceanu, sîntem 
dobrogeni vechi..." Fără a re
vendica o biografie insolită, deși 
ar fi putut s-o revendice, tînărul 
timonier îmi explică detailat 
tribulațiile copilăriei sale, mobi
lările exodului în care s-au an
gajat cîndva dobrogenii, replie
rile lor spre satele renăscute. In 
ceea' ce îl privește, nu se va 
mai întoarce in comuna Kogăl
niceanu decît pentru a-și vizita 
familia, destinul lui s-a legat 
pentru totdeauna de flotă. Dar 
alții, îmi spune, se reîntorc la 
casele lor, pentru că au unde să 
revină.

23 APRILIE 1969... Revin în 
orașul Banilor pentru a-l intervie
va pe tînărul arhitect Viorel 
Voia. Asemenea tuturor orașelor 
țării, orașul în care mă aflu și-a 
descoperit în anii socialismului 
numeroase vocații a căror împli
nire, în alte condiții istorice, i-ar 
fi fost refuzată. Și una dintre a- 
ceste vocații, incontestabil, o re
prezintă aceea de a-și restructu
ra sistematic profilul urban, de 
a-și îmbogăți cu perseverență 
fondul de edificii industriale și 
civile. O convorbire cu arhitec
tul Viorel Voia a fost în măsură 
să mă edifice asupra faptului 
că, atît în ceea ce privește date
le de ansamblu, cit și în ceea ce 
privește detaliile, noul cartier de

locuințe pe care îl proiectează 
își va contura o personalitate pro
prie, distinctă de cea a zonelor 
cu care se învecinează. Și acum, 
rememorîndu-mi acea convorbire, 
rețin un amănunt: deși ar fi pu
tut rămîne în București, arhi
tectul Viorel Voia a preferat Ti
mișoara și, după aceea, Craiova...

14 IUNIE... Vasile Nicoară, lă
cătuș, membru al comitetului 
U.T.C. din cadrul Șantierului 
pod Dunăre Giurgeni — Vadul 
Oii, mă conduce o zi întreagă, pe 
pămînt și pe apă, de-a lungul 
vastului spațiu în care se săvîr- 
șește o nouă punte între Dobro- 
gea și restul țării. Vasile Nicoară 
a descins aici din Brăila, Ilie Mi- 
trac pe care mi l-a prezentat 
a venit aici fără să aibă nici o 
meserie și s-a calificat ca sudor 
chiar în incinta șantierului pe 
care îl străbateam. Atunci se 
pregătea să plece la Bocșa pen
tru a se specializa în lucrările 
dificile pe care urma să le pre
tindă montarea viitorului tablier 
metalic al podului. Seara, între 
două partide de biliard — jocul 
preferat al vaporenilor — tînărul 
marinar Ion Cucu scria o scrisoa
re familiei sale din Galați. Con
stantin Vladu, lăcătușul mecanic

care-mi punea în mină primul 
tac pe care l-am pipăit în viață, 
este originar din Oltenia...

7 IULIE... De data aceasta 
parcurg un altfel de spațiu, un 
spațiu în care prezența oameni
lor o anunță pământul ridieîn- 
du-se în valuri compacte dublînd 
orizontul. Intre Băilești și Calafat, 
pe sute de hectare de pămînt 
mănos, în zarea din apus a Cîm- 
piei Române, se edifică unul din
tre cele mai importante siste
me de irigații ale țării. Lucrarea, 
în cel mai deplin înțeles al cu- 
vîntului, a fost luată în antre
priză de tinerii constituiți, la che
marea partidului și a Uniunii Ti
neretului Comunist, într-un șan
tier național de proporții, menit 
să potențeze rodnicia pământului 
din sudul Olteniei. De data a- 
ceasta itinerariile parcurse de oa
menii care s-au întîlnit în acest 
punct terminus, terminus, cel pu
țin deocamdată, îmi sugerează un 
adevărat păienjeniș. Ion Mocanii 
și Vasile Pop au venit aici din 
Ardeal, Gheorghe Chiriță, lăsîn- 
du-se la vatră și-a reglat niște 
conturi, în înțelesul pașnic al cu- 
vîntului, la Hunedoara, a citit 
un prospect și s-a îmbarcat în 
trenul de Calafat și, apoi, în 
autobuzul de Covei, Marin Marin, 
un nume total neobișnuit pentru 
locul din care se trage, a descins 
aici din septentrionalul Maramu
reș.

28 AUGUST... Împreună cu 
un băiat smead, înalt și cu un 
profil descins parcă din meda
liile bătute de romani după cuce
rirea anevoioasă a Daciei, aștept

o mașină de ocazie la una din ba
rierele orașului Caransebeș... Sînt 
convins că dincolo de aparența 
materială a omului tînăr din 
dreapta mea palpită un univers 
imprevizibil în implicațiile sale 
ultime, convingere care îmi 
disciplinează intuiția în zonele ei 
neclare, conferindu-i rigoare exis
tențială. Băiatul ■— n-am să-i 
spun numele, mi-a impus această 
restricție — accidentat la un 
picior pe șantierul Hidroenergetic 
și de navigație „Porțile de Fier", 
vrea să ajungă în comuna natală, 
Izverna. Nu avem norocul să 
prindem o mașină și în aștepta
rea trenului de 1 noaptea ne 
afundăm . într-un restaurant, el 
legănîndu-și trupul zvelt pe un 
picior mai scurt. Fie și o imagi
ne tristă în acest preludiu al 
toamnei...

8 SEPTEMBRIE... Comuna 
Ișalnița, pînă în al șaselea dece
niu al acestui secol și-a înteme
iat gloria, o glorie pe care îmi 
permit s-o așez între ghilimele, pe 
zarzavaturi. Nu vreau să spun că 
știința de a cultiva zarzavaturi ar 
fi lipsită de importanță, dimpotri
vă, vreau să spun că în spațiile 
de altădată ale zarzavagiilor 
Ișalniței am întîlnit un combinat 
chimic — expresie din cele mai 
elocvente ale fertilității acestui 
timp. Prima voce : aceea a mai
strului Constantin Stănescu: 
„Îmi amintesc o iarnă în care — 
nici măcar nu aveam vîrsta du- 
nitale — mă încălzeam spărgînd 
o mobilă uscată, care ardea bine". 
Omul care-mi vorbea lucrase, 
înainte de a descinde în Ișalnița, 
la Săvinești. Subalternii lui, 
Zamfirache Florea, Rovența 
Gheorghe, Preda Valerian și Dinu 
Stelian veneau din Reșița, Tîrgo- 
viște, Moreni și, respectiv, Bra
șov.

18 OCTOMBRIE... Afirmația 
conform căreia șantierele noastre 
au devenit veritabile școli în care 
tinerele generații de constructori 
se desăvîrșesc din punct de ve
dere profesional, a devenit un loc 
comun. Aici, însă, la „Porțile de 
Fier", depășind dilema inevitabi
lității afirmării acestui loc comun 
vreau să vă spun că Aurel Căli- 
nescu, Tănase Stănciulescu, Ion 
Adăscăliței și Ion Nicola — patru 
mecanici, patru nume și tot atî- 
tea modalități distincte de a-și 
explica viața, idealurile și aspi
rațiile — s-au născut în Strehaia, 
Maglavit, Boghicea-Neamț și 
Izvorul Bîrzei-Mehedinți.

DECEMBRIE... Oameni altă
dată izolați de înlesnirile cu
rente ale civilizației, își leagănă 
astăzi pe rute lungi și fertile li- 
mane inimile lor tinere, chemați 
la o altă condiție umană. De-a 
lungul acestor rute, posibilitățile 
care se oferă oamenilor determi
nă într-un fel și exodul și replie
rea lor — altădată elan hazardat 
sau goană orbească ce se desfă
șoară acum pe itinerarii care 
modifică transversal’ și longi
tudinal peisajul patriei. Și nu 
numai peisajul. In umbra con
ductelor savant întrețesute, pei
sajul sufletesc al tinerilor con
structori se schimbă neîncetat în 
proporție directă cu complexita
tea eforturilor la care aceștia 
participă. Aceasta este impresia 
pe care o aveam în vedere în 
primele rînduri ale acestui re
portaj.

MIHAI PELIN

Sini de acord cu abso
lut tot ceea ce scrieți în 
această scrisoare. Ca și 
dumneavoastră, nici eu nu 
cred In superioritatea băr
baților. Nici măcar în cea 
fizică. Sînt, de asemenea, 
de acord că femeile nu au
dat niciodată dovadă de 
lașitate, în timp ce bărbații 
s-au acoperit, din acest 
punct de vedere, de multe 
ori de rușine. Și atunci 
mă întreb și eu de ce nu 
sînt primite fetele In șco
lile de pilotaj 1 De ce nu 
ar putea oare o femeie să 
conducă un avion ? De ce 
un bărbat da, iar o femeie 
nu ? Cred că pot folosi a- 
cesi prilej pentru a pro
testa împotriva discrimină
rilor care se fao din acest 
punct de vedere la admi
terea tn școlile de aviație. 
Organele de resort sini da
toare să ne dea o explica
ție.

Ptnă cînd vom reuși să 
limpezim această situație 
și să învingem respectiva 
prejudecată, eu vă sfătu
iesc să încercați să susți
neți un examen pentru în
soțitoare de bord. Dacă 
apucați să ajungeți în a- 
vion, pînă la carlingă nu 
mai sînt dedt cițiva pași.

Diana Bop, Caracal : 
Mulțumesc pentru frumoa
sa și melancolica scrisoare 
pe care mi-ați trimis-o. Îmi 
propuneți să nu mai public 
poezii .proaste de la oa
meni fără talent. De ce ? 
Oamenii cu talent sînt pu
blicați peste tot, încurajați

peste tot. Cei fără talent 
sînt prigoniți și izgoniți din 
toate revistele (poate nu 
chiar din toate). Trebuie 
să existe cineva care să se 
ocupe și de ei. Acela sînt 
eu. Cîndva, toți cei care 
scriu versuri fără talent 
îmi vor fi recunoscători. 
Asta e o mare mîngîiere 
pentru mine.

Izorela S., județul Mu
reș î Prietenul dumnea
voastră Voly, ou care In- 
trețineați „o prietenie foar
te cimentată", o-a dat de 
curînd o veste cumplită t 
se căsătorește. Cu cine 1 
Cu sora dumneavoastră 
mai mică 1 Mă întrebați ce 
părere am de „figura 
asta". Ce părere să am ? 
Sînt uluit. Pur și simplu 
nu-mi vine să cred. Mai 
bine nu aveați o soră. Mai 
bine aveați un frate.

Stan M. Gheorghe, satul 
Mlecănești, Județul Dolj: 
Vă anunț pe această cale 
că poezia pe care mi-ați 
trimis-o pentru a fi publi
cată cu ocazia comemorării 
a nouă luni de la moartea 
surioarei dumneavoastră, 
Niculina, este plagiată (adi
că furată) după altă poezie 
publicată la rubrica noas
tră. Anunț totodată pe cei 
interesați că, începînd de 
astăzi, sistăm publicarea 
poeziilor dedicate unor 
persoane dragi care au de
cedat. Vom promova cu 
precădere literatura închi
nată celor vii sau încă 
nenăscuți.

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

publicat-o. Cit despre fap
ta persoanei care „n-a mai 
binevoit s-o mai iubești", 
să nu mai vorbim. Sînt atît 
de indignat, îneît pur și 
simplu mi s-au încleștat 
fălcile.

I. P., Baba Ana : Îmi cer 
scuze pentru răspuns. Scri
soarea dumneavoastră, in-

„C« vă determini si fiți 
așa de vesel ?“

Nu știu. Probabil că am 
această apucătură din naș
tere. Unii se nasc înalți și 
frumoși. Eu m-am născut 
vesel.

Tăsane Ștefan, Iași: A- 
dresați-vă unui medic. Nu 
le știu nici eu chiar pe 
toate.

Antonia R., Tg. Mureș : „Sînt elevă în clasa IX-a 
șl am șaisprezece ani. Părinții mei sînt despărțiți de 
mai bine de zece ani. De atunci trăiesc cu mama 
mea, căreia nu-i voi putea mulțumi niciodată pentru 
bunătatea și dragostea cu care m-a crescut. Tatăl 
meu, care-și are serviciul tot aid, în oraș, ne-a pă
răsit din cauza unei țipe (care pe urmă i-a devenit 
soție și cu care are o fetiță de șapte ani) pe care 
o urăsc din tot sufletul și o voi urî toată viața mea. 
Cînd eram mai mică, tatăl meu nu s-a preocupat de 
mine. Multă vreme-la școală eram privită cu ochi răi 
pentru că se crezuse că sînt copil din flori. Pînă ce 
într-o zi și-a făcut apariția tata la școală. Acum, 
trecînd în clasa IX-a, n-am mai obținut note așa de 
mari și tata m-a sfătuit să mă las de liceu ca să-mi 
cîștig o pîine. Părerea mea este că el vrea să scape 
cît mai repede de plata pensiei alimentare. Deși după 
toate cele ce le-a făcut tata, totuși eu îl iubesc, căci 
îmi este tată și nu rareori mă cuprinde amarul și îmi

ourind pubifoate la această rubrică. Sînt încă în 
floarea vieții prin care cît a trăit mama nu mi-a dat 

voie să deschid cariera vieții după cine am dorit. Dar 
acuma rămasă singură înoît mama mi-a decedat, sin
gurătatea îmi este cel mai greu dușman al vieții. 
Prin care caut un prieten bun la suflet, vesel, ea să-i 
placă bucuria familiei și să n-aibe patima alcoolului. 
In muncă să albe un servid de funcționar inteligent, 
nu cum sînt mulți așa oameni care stau prin dndumi, 
n-am nevoie. Vin a vă spune căd am căminul părin
tesc de la părinți prin care dacă ar fi un bun prieten 
cu o vfastă potrivită de 35—45 ani îl aștept ca să vie 
ca să-mi deschid noul an 1970 într-un cămin feridt. 
Mai ales sînt o femeie serioasă, dar orișicît de serioasă 
să fii, casa fără un bărbat nu este casă. M-am referit 
la acest lucru îneît așa este și proverbul: Unde-i unul 
nu-i putere, la nevoi și la durere, unde-s doi puterea 
crește și dușmanul nu sporește. Aveți bunăvoința de 
a-mi aranja cît de curînd un viitor feridt”.

Publicînd scrisoarea 
dumneavoastră, fiți sigură 
că din această clipă m-am 
angajat să mă ocup de vii
torul dumneavoastră feri
cit. După cîte reiese din 
succintul text de mai sus, 
doriți un bărbat bun la su
flet, vesel, antialcoolic și 
funcționar inteligent. Ei

bine, mă aflu în posesia 
persoanei pe care o doriți. 
E bun la suflet, e vesel, 
nu iubește alcoolul, e func
ționar. Nu știu însă dacă 
e și inteligent. Dacă nu e, 
vă deranjează P Scrieți-mi, 
ca să știu ce. fac. Adică 
dacă să-l pun pe drumuri 
sau nu.

ION HOBANAî DIALOGURI ÎN

CONDON Șl

doi mar-

Desen de O. COVACI

I

antece- 
mira că

— îmi pari grozav de inspirat 1 De ce nu începi să scrii P
— Pînă acasă mă trezesc...

concursuluiO.Z.N.URILE
POST-SCRIPTUM LA „RAPORTUL

A doua zi după apariția 
„dialogului" cu dr. J. Allen 
Hynek, presa a publicat o 
știre despre dezbaterile care 
au avut loc în cadrul Asocia
ției americane pentru promo
varea științei. Printre savanții 
care „au considerat că cerce
tările trebuie să continuie în
tr-o formă sau alta, deoarece 
problema rămîne deschisă", 
au fost citați astronomii Frank
lin Roach și William Hart
mann. Se precizează că ei „au 
adăugat chiar că unele date 
cuprinse în Raportul Condon 
nu au fost suficient explicate".

Pentru a înțelege întreaga 
semnificație a acestei luări de 
poziție, trebuie să știm că 
Roach și Hartmann au făcut 
parte din Comitetul Condon, 
primul ca investigator princi
pal, iar al doilea ca expert. 
In această calitate ei au re
dactat și semnat două dintre 
principalele capitole ale Ra
portului : „Observații vizuale 
ale astronauților americani" 
și, respectiv, „Analiza dove
zilor fotografice O.Z.N". A- 
mîndouă conțin, într-adevăr,

date care „nu au fost sufi
cient explicate". In conclu
zia generală a capitolului său, 
dr. Franklin E. Roach consi
deră, de pildă, că „Cele trei 
observații neexplicate, pe care 
le-am spicuit dintr-o mare 
masă de rapoarte, constituie 
o provocare pentru analist". 
Iar dr. William K. Hartmann 
încheie astfel analiza unui 
caz: „Acesta este unul din
tre puținele rapoarte O.Z.N. 
în care toți factorii analizați 
— geometrici, psihologici și 
fizici — par să îndreptățeas
că aserțiunea că un obiect 
zburător extraordinar, argin
tiu, metalic, în formă de disc, 
cu un diametru de zeci de 
metri și evident artificial, a 
zburat în văzul a 
tori".

Cunoscînd aceste 
dente, nu ne vom 
astronomii Roach și Hartmann 
consideră, la aproape un an 
de la publicarea Raportului 
Condon, că „cercetările tre
buie continuate, pentru a sta
bili natura acestor fenomene 
necunoscute".

MIHAI ȘERBAN. Gherla. 
Județul Cluj.

Vă mulțumesc pentru in
teresanta relatare privind 
vestigiile castrului roman 
de lîngă Gherla. Dacă ați 
urmărit materialele publi
cate la această rubrică, ați 
văzut, însă, că ne preocupă 
doar acele fapte sau docu
mente din trecutul mai mult 
sau mai puțin îndepărtat ca
re se află încă „sub pecetea 
tainei". Or, după cîte am în
țeles din scrisoarea dum
neavoastră, castrul desco
perit în anul 1959 nu intră 
în această categorie.

NICULAE SCĂUNAȘ. 
Călărași. Județul Ialomița.

Informația pe care mi-ați 
comunicat-o este deosebit 
de prețioasă. Voi căuta lu-

Termenul de încheiere 
a concursului, nostru a 
fost, în mod evident, prea 
scurt. Anunțăm, deci, pe 
această cale, că se pri
mesc în continuare lucrări 
corespunzînd indicațiilor 
formulate în anunțul ini
țial (vezi „Scînteia tine
retului" nr. 6 371).

Agronomul i Cit despre problema semințelor, ne pre' 
ocupă permanent...

Desene de V. TIMOC

crarea indicată, în care s-ar 
putea 
cruri 
ceea 
buția 
maginar", cred că ar inte
resa mai curînd organele 
însărcinate cu apărarea mo
numentelor istorice. Vă pro
pun să le trimiteți o notă, 
poate mai amănunțită.

AUREL BOHARIU. Reși
ța. Județul Caraș-Severin.

Am reținut lucrarea pen
tru concurs. Fără a antici
pa în vreun fel asupra re
zultatelor, vă felicit pen
tru nivelul expunerii fap
telor și ipotezelor.

să existe și alte lu- 
surprinzătoare. în 

ce privește contri- 
pentru „Muzeul i-
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TELEGRAMA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Excelenței Sale, V 
domnului general locotenent JUAN CARLOS ONGANIA, 
președintele Republicii Argentina, următoarea telegramă : a

V

Aflînd de calamitățile naturale care s-au abătut asupra ora
șului Mendoza și care s-au soldat cu numeroase victime ome- gat 
nești, vă rog, Excelență, să primiți — în numele guvernului 
și poporului român, precum și al meu personal — compasiu
nea noastră și sincere condoleanțe pentru familiile îndoliate. £

VĂ INVITĂM 
LA ACEASTĂ
DEZBATERE

Primire la președintele J
Consiliului de Miniștri, (ÎNCEPUTUL — ÎN NR. DE 

IERI AL ZIARULUI).

Ion Gheorghe Maurer
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri după-amiază, pe în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București,

V.S. Tikunov, la cererea acestuia.
La convorbire, care s-a desfă- 

șurat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească, a participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. (Agerpres)

Intîlnire la C. C. al P. C. R.
Vineri dimineața, tovarășul 

Gheorghe Pană, membru al Co
mitetul Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R. s-a întîlnit cu tovarășul 
Sandor Gaspar, membru al Biro
ului Politic al Comitetului Central 
al P.M.S.U., secretar general al 
Consiliului Central al Sindicate
lor și cu ceilalți membri ai delega
ției Consiliului Central al Sindi
catelor din R.P. Ungară, care a 
.r icut o vizită în țara noastră, la 
Aivitațin Consiliului Central al

Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România.

Au participat tovarășii Florian 
Dănălache, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc 
convorbire desfășurată într-o 
mosferă caldă, prietenească.

O 
at-

iwxte guvernamentale româno-franceze

Cu prilejul celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-franceze 
de cooperare economică, științi
fică și tehnică, vineri au fost 
semnate la București Acordul 
privind schimburile și coopera
rea economică pe perioada 
1970—1974 între România și 
Franța și Protocolul privind 
schimburile de mărfuri pentru 
anul 1970.

Acordul creează cadrul nece
sar pentru dezvoltarea schim- 
bjurilor economice și a cooperă
rii dintre cele două țări.

Conform listelor cuprinse în 
protocolul pentru anul în curs 
Momânia va exporta în Franța 
jbroduse ale industriei siderur
gice, tractoare, mașini-unelte, 
motoare electrice, confecții, tri
cotaje, țesături. încălțăminte, 
produse agro-alimentare și al
tele și va importa instalații, u- 
tilaje și alte produse ale indus
triei constructoare de mașini, 

oduse metalurgice, chimice, 
îarmaceutice și altele.

★
Vineri dimineața. ministrul 

economiei și finanțelor Valery 
Giscard d’Estaing, președintele 
delegației franceze la lucrările 
celei de-a 2-a sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale ro
mâno-franceze de cooperare e- 
conomlcă, științifică și tehnică, 
însoțit de Constantin Flitan, 
ambasadorul României la Pa
ris, și Pierre Pelen, ambasado
rul Franței la București, a fă
cut o vizită la Fabrica de ma-

Bucu-șini-unelte și agregate 
rești.

La plecare, ministrul Valery 
Giscard d’Estaing a felicitat 
conducerea întreprinderii pen
tru calitatea și tehnicitatea 
Înaltă a produselor pe care le 
realizează.

feli citat

★
Ministrul economiei și finan

țelor al Franței, Valery Gis
card d’Estaing, a făcut vineri la 
amiază o vizită protocolară pre
ședintelui Comitetului de Stat 
al Planificării, Maxim Berghia- 
nu.

Cu acest prilej au fost discu
tate unele probleme privind dez
voltarea și diversificarea în con
tinuare a relațiilor de colabora
re și cooperare economică dintre 
cele două țări.

★
Ministrul economiei și finan

țelor al Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, a oferit, vineri un de
jun în cinstea delegației guver
namentale române în saloanele 
ambasadei Franței Ia Bucu
rești.

în cursul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, Valery Giscard d’Estaing 
și Manea 
toasturi.

— Cîndva, nu cu mult 
în urmă, echipele studen
țești formau acele detașa
mente furnizoare de talen
te veritabile, de elemente 
de super-clasă care făceau, 
mai apoi, gloria voleiului 
românesc. Să ne amintim 
de team-urile de băieți și 
fete Știința-Cluj, Politehni
ca Timișoara... Acum...

— N-aș vrea să polemizăm pe 
această temă. Vă referiți, meta
foric vorbind, se pare la o stea 
sau două, în vreme ce eu mă gîn- 
desc la o constelație. E lesne de 
observat deplasarea acestor stele 
de Ia apus spre răsărit: Clujul de 
odinioară a devenit Bacăul de azi 
iar Timișoara — Galațiul. Nu fac 
abstracție de Politehnica Galați, 
care e o echipă studențească, în- 

A să studenții strălucesc, în conti- 
“ nuare, în multe formații de club 

fruntașe. La Steaua, Dinamo și 
A chiar Rapid, avem mulți jucători 

studenți. Sînt de acord că stagiul 
lor pe banca rezervelor a fost 
prea lung după cum trebuie să 
împărtășesc și opinia că celelalte 
formații universitare, angrenate 

£ în divizia studențească, nu mai 
sînt eșaloanele fruntașe reputate 
din trecut. Se pare că în afară de 
cauze interne, care aparțin exclu- 
siv cluburilor și pe care nu mă 
încumet să le numesc, ar fi pau- 
za competițională exagerat de ma- 

EP re și, deci, întreruperile în pre
gătire lasă o amprentă negativă 

_ serioasă asupra calității voleiului 
V pe care-1 practică aceste echipe. 

Un pericol asemănător ne paște 
• și cu formațiile elevilor. De ace

ea, cred că Biroul federal, împre
ună cu Ministerul Învățămîntului, 

• cu U.T.C. și U.A.S.R., trebuie să
mediteze asupra ceea ce va tre
bui făcut. Spun acest lucru în- 
trucît taberele de vară, organiza- 

• te împreună cu Ministerul învăță
mîntului, binevenite și extrem de 
eficiente pentru scopul urmărit, 

• sînt totuși numai paleative pe
planul pregătirii generale a vo
leibaliștilor elevi și studenți an- 

gh grenați în competiții.

— Am dori să vă opriți 
puțin, în mod special asu
pra situației și condiției vo
leiului la nivelul echipelor 
naționale.

Mănescu au rostit

★
prezenței tn țara 
delegației franceze 

Valery Giscard 
economiei

Ce se petrece eu

VOLEIULIZ: ROMÂNESC ?

Cu ocazia 
noastră a 
conduse de 
d’Estaing, ministrul ________
și finanțelor, ambasadorul Fran
ței la București, Pierre Pelen, a 
oferit vineri seara un cocteil în 
saloanele ambasadei.

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Cuba
Cu prilejul celei de-a Xl-a 

aniversări a sărbătorii naționale 
a Republicii Cuba, ambasadorul 
acestei țări la București, Jesus 
Barreiro Gonzales, a oferit, vi
neri după-amiază, o recep
ție în saloanele restaurantului 
„Athenee Palace”.

Au participat tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Pățan, . vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Constan
tin Stătescu, secretarul Consi- 

I liului de Stat. Bujor Sion, șef 
) de secție la C.C. al P.C.R., Eu- 
! gen Jebeleanu, vicepreședinte

al Frontului Unității Socialiste. 
Nicolae Toader, ministrul pe
trolului, Cornel Burtică, minis
trul comerțului exterior. George 
Macovescu. prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, ad- 
juncți de miniștri, reprezentanți 
ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni de 
știintă, artă și cultură, generali 
și ofițeri superiori, ziariști ro
mâni și corespondenți ai presei 
străine.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
România și alți membri ai cor
pului diplomatic.

(Agerpres)

— Se pare că nu întîmplător, 
tocmai spre sfîrșit, „atacați" a- 
ceastă problemă, punîndu-mă în 
încurcătură întrucît este dificil 
să-ți asumi răspunderi pentru a 
vorbi de lucruri pe care le cu
noști numai parțial. Scăderea po
tențialului team-urilor reprezenta
tive, după mine, se datorește 
structurii concepției care a stat 
la baza procesului de pregătire 
și selecție, lipsei unei munci cu 
obiective precise în perspectivă, 
precum și faptul că n-au fost 
pregătiți jucătorii în mod special 
pentru posturile cheie din echipe. 
Mă gîndesc că de aceea am ajuns 
în momentul de față să avem, la 
băieți, un singur trăgător valoros, 
Udișteanu, în vreme ce altădată 
aveam 4—5 — vă amintiți de e- 
poca de aur a lui Nicolau, Der- 
zei, Plocon, Roman, Corbeanu — 
să avem 
clasă — 
(Și el 
„vechi").

un singur ridicător de 
l-am numit pe Drăgan 
aparținînd generației 
O altă cauză — și ca-

re nu mai ține de procesul de 
pregătire, ci de atributele morale 
și de caracter, de competența și 
responsabilitatea socială a antre
norilor și conducătorilor —■ se 
referă la primatul interesului în
gust, de club în care au fost an
trenați și jucătorii; sub falsa lo
zincă a apărării și creșterii pres
tigiului culorilor clubului, s-au 
subminat interesele și s-a pus în 
pericol cauza reprezentării voleiu
lui pe plan național. Mă gîndesc 
la faptul că, antrenorii făceau 
pregătiri în cadrul cluburilor an
grenate în competiții internațio
nale dar neglijau total sau par
țial pregătirea titularilor din lo
turile naționale.

Să ne amintim și de faptul că 
venirea la cîrma echipei națio
nale însemna automat și promo
varea în loturi, după criterii pre
ferențiale, a propriilor jucători de 
la club. Adăugind la aceste de
gringolade și fluctuația antreno
rilor, avem în față cauza princi
pală a situației precare și a re-

Interviul nostru
cu ION POPESCU

secretar al C.C. al U.T.C., 
vicepreședinte al Federației române de volei

— Ați atins un punct 
nevralgic — calitatea și 
competența antrenorilor, 
de care, așa cum demon
strează viața, depinde as
censiunea spre mărire sau 
decăderea unei echipe. 
Cum se face că ajungem 
la situații ca cele prezen
tate mai sus cînd știm că 
patrimoniul voleiului dis
pune de tehnicieni și spe
cialiști care au adus pe 
culmi voleiul românesc ? 
N-aș vrea să dau nume 
spre a nu crea animozități

tate măsuri de sancționare a aces
tora cînd s-au făcut vinovați de 
tot felul de abateri.

— Fiindcă tot-sîntem la 
capitolul „reproșurilor și a- 
cuzațiilor", aș dori să vă 
întreb față de cine aveți 
alte doleanțe ?

Mai păstrăm încă nostalgia meciurilor „tari" de la Floreasca...
Foto : VIOREL RABAv

în plus, dar se pare că aici 
e vorba de atitudinea și 
diplomația Federației, de 
optica și capacitatea ei în 
a-și apropia sau îndepărta 
oamenii cei mai dotați pen
tru această muncă nobilă, 
generoasă.

zultatelor departe de așteptări 
a echipelor reprezentative. Si
gur, a urmat cortegiul carențelor 
ce au găsit, în acest cadru, un 
teren fertil : concesiile de la pre
gătire, regulament și disciplină, 
capriciile și abdicările unor spor
tivi și sportive de la normele eti
cii sociale și a spiritului de spor
tivitate asupra cărora n-aș vrea 
să mai insist cu acest prilej. Dar 
nu putem trece cu vederea că at
mosfera neprielnică de lucru la 
loturi, lipsa unui program de ac
tivități multiple, unele de natură 
să satisfacă cerințele spirituale și 
necesitatea de destindere și deco
nectare a sportivilor, scăderea 
moralului echipelor, reflectat prin, 
timiditatea și emotivitatea excesi
ve a jucătorilor în momentele 
grele, decisive pentru victorie, nu 
pot ilustra altceva decît faptul că 
antrenorii s-au dovedit, în unele 
cazuri, nu numai ca fiind niște 
instructori slabi, pîndiți de incom
petență, ci și lipsiți de calități pe
dagogice, de pricepere în dome
niul psihologiei sportivului.

— Rețin că cele două 
„reproș și acuzație" vă 
începem atunci cu cei 
propiați, 'cu ziariștii sportivi. Mai 
întîi aș vrea să-mi manifest ne
dumerirea, și mă refer în mod 
deosebit la presa sportivă de 
specialitate, că deși multe aspec
te și fenomene negative din vo
leiul nostru erau de notorietate 
publică, nu au scris despre ele 
la momentul oportun pentru a 
înăbuși altele încă din faza in
cipientă și a cere soluționarea lor 
factorilor responsabili. Mă mai 
miră, uneori pînă la stupefacție, 
că privind un meci și citind apoi 
cronica, aprecierile sînt departe 
de adevăr, nu fixează exact cali
tatea jocului, nivelul evoluției și 
al spectacolului. Mă întreb : este 
oare vorba de lipsă de competen
ță, de un slab bagaj de cunoștin
țe în materie ?

Consider. însă, că o vină în a- 
cest sens revine și Federației 
pentru că la ședințele ei, de ana
liză și .informare, n-a invitat pe 
toți reprezentanții presei, pentru 
a încălzi mai mult relațiile și a-i 
obliga mai mult față de acest 
sport. De aceea, profitînd de a- 
cest prilej, vreau să vă asigur că 
toate ședințele Biroului federal 
se vor desfășura în prezența pre
sei. Cum se spune, vom lucra cu 
cărțile pe față. în felul acesta, 
conducătorii, antrenorii, specia
liștii pe de o parte și presa pe de 
alta, vor fi alături în complexul 
proces de pregătire a voleiului 
românesc pentru cele două con
fruntări — pisc ce se apropie ; 
Campionatele Mondiale de la So
fia, din septembrie anul acesta, și 
Jocurile Olimpice de la Munchen 
din 1972, și vor răspunde și se 
vor bucura sau se vor întrista 
împreună^ solidar, de ceea ce au 
realizat.

cuvinte 
aparțin, 
mai a-

— Fără discuție, acesta este a- 
devărul. Avem la volei, poate 
mai mult ca în oricare sport, an
trenori buni. Dovadă faptul că-s 
atît de solicitați peste hotare un
de obțin rezultate remarcabile. 
Grav este altceva, și anume că 
Federația nu-i determină, că ei 
înșiși nu-și asumă, cu aceeași 
conștiință, răspunderea și pentru 
pregătirea loturilor naționale. Fe
derația e de vină că încă nu a 
făcut o ierarhizare reală și stimu
lativă a antrenorilor, chiar și a 
arbitrilor, nu a intervenit, cum ar 
fi fost cazul, cu stimulente mate
riale și morale pentru aceia care 
au obținut rezultate bune, la clu
buri sau la loturi, după cum nu 

luat cu promptitudine și severi-

— Prin ultimele cuvinte 
mi-ați sugerat deja, dvs., 
întrebarea finală: ce pre
conizați să întreprindeți 
pentru ca voleiul româ
nesc să redevină ceea ce 
a fost și nu mai tîrziu de
cît la cele două confruntări 
de mare anvergură să urce, 
așa cum așteptăm toți,' 
treptele consacrării mon
diale unde stau team-urile 
naționale de elită.

— Greu de dat un răspuns în 
cîteva cuvinte și care să poată 
convinge cititorii, pe toți iubitorii

acestui sport, că asemenea pers
pective există și că ele rezidă, de 
altfel, în măsurile organizatorice 
pe care le-a hotărît, recent, Bi
roul C.N.E.F.S., precum și în 
planul de măsuri, judicios și rea
list întocmit de această dată, de 
către Biroul Federației de Volei 
în vederea redresării voleiului ro
mânesc. Sigur, trebuie să înce
pem cu baza de masă a sportu
lui de performanță și anume 
cu activitatea voleibalistică în 
rindul elevilor, acolo unde în
cepe, de fapt, performanța. Se 
preconizează înființarea unui nu
măr mai mare de secții de volei 
în școlile cu program de educa
ție fizică, precum și în celelalte, 
îmbunătățirea activității competi- 
ționale a formațiilor din campio
natul diviziei școlare și de juniori, 
astfel încît acestea să devină a- 
devărate pepiniere de cadre de 
valoare pentru loturile naționale 
de juniori și tineret, pentru echi
pele divizionare. Referindu-ne la 
■echipele de performanță — echi
pele din diviziile A și B — Fede
rația va milita pentru aplicarea 
întocmai a măsurilor și progra
mului de instruire, sporind recep
tivitatea antrenorilor și jucători
lor față de elementele noi de teh
nică, tactică și pregătire fizică 
apărute pe plan mondial în pre
gătirea echipelor de mare perfor
manță cum ar fi : creșterea volu
mului și intensității în pregătire 
(4—5 antrenamente s&ptămînale 
pe o durată de minimum 10 luni 
pentru cele din divizia A) ; tre
cerea obligatorie a normelor de 
control stabilite de Federație pen
tru testarea calităților fizice, teh
nice și moral-volitive ale jucăto
rilor, în scopul de a bara și eli
mina din loturi sportivii plafo
nați, fără perspectivă de dezvol
tare și a da posibilități largi tine
retului să se afirme ; îndrumarea 
sportivilor selecționați, suscepti
bili de mare performanță spre a- 
cele cluburi care le asigură o ac
tivitate competițională continuă 
și nu numai un loc pe banca re
zervelor (desigur, aceasta presu- 
punînd și revederea actualului re
gulament de transferuri) ; analiza 
periodică, în Biroul Federal, a 
cluburilor cu echipe de perfor
manță ; facilitarea participării 
specialiștilor la reuniunile inter
naționale care mijlocesc schim
buri de experiență valoroase și 
utile, elementele rezultate fiind 
difuzate imediat printr-un buletin 
ce se va edita și trimite cluburi
lor și asociațiilor. Acestea sînt 
doar cîteva din măsurile ce se 
vor traduce în practică în pe
rioada imediat următoare — evi
dent, la care se adaugă progra
mul special de pregătire a loturi
lor naționale pentru confruntările 
din anul 1970 — măsuri care, ca 
să fim sinceri, ne dau oarecari 
speranțe în revirimentul într-atîta 
de mult așteptat al voleiului ro
mânesc. Mulțumindu-vă, sper să 
avem alături de Biroul Federal și 
reprezentanții presei, al căror a- 
port poate fi deosebit de util și 
să ne dăm următoarea întîlnire 
la Piatra Neamț și Suceava acolo 
unde se pregătesc loturile na
ționale.

Interviu realizat de 
VASILE CABULEA

Astă seară se vor cunoaș
te grupele turneului final al 
campionatului mondial de 
fotbal.
• Astă seară In jurul orei 

22,45 (ora București) va avea 
loc în sala de festivități : „Sa
lonul Independenței”, a hotelu
lui „Maria Isabel” din Ciudad 
de Mexico, tragerea la sorți 
pentru alcătuirea celor 4 grupe 
ale turneului final al campio
natului mondial de fotbal. Din 
cupa de argint, dl. Mordy 
Maduro (Curațao), membru al 
Comitetului executiv al 
F.I.F.A., va extrage cele 16 
bilețele, reprezentînd echipele 
calificate in această ultimă 
fază a competiției : Anglia, 
campioană mondială, Ceho
slovacia, Italia, U.R.S.S., Ro
mânia, Suedia, Belgia, R. F. a 
Germaniei, Bulgaria, Peru, 
Brazilia, Uruguay, Salvador, 
Israel, Maroc și Mexic.

CEREMONIA VA FI TRANS
MISA IN DIRECT, IN CELE 
16 ȚARI CALIFICATE PEN
TRU TURNEUL FINAL.

Aceasta este a 9-a ediție a 
campionatului mondial de 
fotbal. Pînă în prezent pre
țiosul trofeu „Jules Rimet”, 
care se acordă din 4 în 4 ani 
echipei învingătoare a fost cîș- 
tigat de Uruguay (1930 și 1950), 
Italia (1934 și 1938), R. F. a 
Germaniei (1954), Brazilia 
(1958 și 1962) șl Anglia (1966).

• Două recorduri mondiale 
de patinaj viteză au fost silx- 
blllte în prima zi a concursu
lui de la Alma Ata. In proba 
feminină de 1 000 m Ludmila 
Titova a fost cronometrată în 
1’ 29” 53/100. Proba de 500 in 
a revenit sportivei Tatiana Si
dorova în 43” 3/10. Cursa de 
500 m (masculin) a fost cîștiga. 
tă de Muratov în 39” 1/10 (cea 
mai bună performantă mondia
lă a sezonului).

• Concursul internațional fe
minin de schi de la Grindel- 
wald a continuat cu desfășu
rarea probei de coborîre. Vic
toria a revenit campioanei 
franceze Isabelle Mir cu 
1’ 50” 62/100.

@ La Duisburg s-a disputat 
întîlnirea dintre formația lo
cală D.S.C. Kaiserberg și echi
pa Mladost Zagreb, contînd 
pentru „Cupa campionilor eu
ropeni” la tenis de masă fe
minin. Jucătoarele vest-germa- 
ne au obținut victoria cu sco
rul de 5—2.

• Selecționata de handbal 
masculin a Danemarcei, care 
se pregătește în vederea cam
pionatului mondial din Fran
ța, a susținut un nou meci de 
verificare în compania echipei 
R. F. a Germaniei care a ob
ținut victoria cu scorul de 
18—16 (9—4).

0 Celebrul atlet australian 
Ron Clarice a refuzat oferta 
unui manager din S.U.A. de a 
trece la profesionism.

e La Iambol (Bulgaria) a în
ceput un turneu internațional 
de baschet rezervat echipelor 
de juniori. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate în prima 
zi a competiției : masculin : 
Polonia-R. D. Germană 71—41 ; 
Bulgaria-R.S.S. Estonă 74—73 ; 
feminin : Bulgaria A-Bulgaria 
B 51—29 ; Polonia-R. D. Ger
mană 47—26.

0 In primul meci al turneu
lui pentagonal de fotbal de la 
Ciudad de Mexico, pe stadio
nul „Azteca” s-au întîlnit for
mațiile Spartak Trnava șl 
Guadalajara. Fotbaliștii mexi
cani au terminat învingători 
cu scorul de 1—0 (0—0), prin 
golul marcat de Pedro Herre
ra în minutul 75. Partida a 
fost urmărită de peste 30 000 
de spectatori. La această com
petiție mai participă echipele 
Botafogo (Brazilia), Partizan 
Belgrad șl o selecționată mexi
cană.

PRONOSTICUL NOSTRU 
Concursul Pronosport nr. 2
1. Bologna — Inter. X
2. Cagliari — Samp dor ia 1
3. Milan — Brescia 1
4. Napoli -- Lanerossi 1
5. Palermo — Juventus X
6. Roma — Bari 1
7. Torino -- Lazio 1
8. Verona — Fiorentina X
9. Como — Atalanta X

10. Genova — Reggiana X
11. Mantova — Perugia 1
12. Pisa — Catania 1
13. Varese — Catanzaro 1
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IDEAL -
; (Urmare din pag. I)

ț mărit", mai ales I) „să am copii", 
„să am o casă", s-ar părea că 

, ne-am întors de unde am ple- 
' cat !...

Dar nu-i chiar așa. „Idealul" 
pare multora „o vorbă mare", 
față de care există o anumită re
zervă pe plan declarativ. Poate 
că e o reacție -firească față de a- 
tîția demagogi, meșteri ai „faze
lor sforăitoare".

Cu riscul de a dezamăgi pe 
amatorii de lozinci, voi spune că 
nici un tînăr nu a denumit țelul 
său direct „construcția socialis
mului". (Dar întrebat despre a- 
ceasta, a răspuns, mirat că se mai 
ridică problema: „bineînțeles"); 
Idealurile socialismului apăreau, 
cum e și normal, indirect, prin 
prisma concretului: „vreau să 
pot construi ieftin și luxos; e 
dezolant ca în numele ieftinității 
să faci lucruri urîte: palate pen
tru muncitori, e o ambiție posibi
lă în veacul 20“ (un tînăr arhi
tect). „Nu sînt om rău dar pen-

FAPTĂ
tru impostor am un fel de ură, 
nu este „treaba lui" dacă se ri
dică sau cade, e treaba noastră I" 
(un student). „Mi-a dat să înțeleg 
că, dacă „stau în banca mea", o 
să-mi facă rost de o încadrare 
mai bună, dar prefer să rămtn 
cum sînt decît să tac; unde a- 
jungem, dacă tăcem cu toții ?“ 
(o tînără funcționară).

Cine ar putea să conteste că 
asemenea atitudini sînt generate 
de idealuri ? Și că ele aparțin, or
ganic, lumii noastre ?

Dacă ideal însemenează, cum 
definea cu ascuțime Lamartine, 
„adevărul la distanță", nu reiese 
oare că acești tineri trăiau 
azi, imaginîndu-și peste ani palate 
pentru muncitori, o lume fără im
postori, un climat al adevărului 
rostit răspicat, în orice împreju
rare ?... Pentru ei, acesta e însuși 
socialismul, văzut nu numai prin 
prisma lor, ci a tuturor oameni
lor. Este acel „plus încă ceva" 
care-i face să trăiască mai intens 
și mai luminos. Spre deosebire de 
trecut, cînd idealul social se for
mula, prin forța lucrurilor, sepa

rat, acum apare inclus în viața 
fiecăruia, și transpare numai cînd 
îi creezi perspectiva. De-aci, 
poate, atitudinea rezervată pe ca
re o întîlnești cînd te pierzi în 
considerații generale. Și tot de-aci 
paradoxul aparent, care necesită 
multă atenție: cînd întîlnești o 
afinitate prea mare a tânărului 
față de vorbe, trebuie să te în
trebi cum stă cu... faptele.

Identificarea forței și eficienței 
idealului se face nu rareori în 
împrejurări speciale: atunci cînd 
este vorba să optezi, de pildă, în
tre o muncă mai grea, dar mai e- 
ficientă, și una comodă, fără ori
zont ; atunci cînd este vorba de 
sacrificii (și viața noastră, cu rit
mul ei imperios de dezvoltare» le 
pretinde deseori); atunci cînd ți

se cere exigență față de tine în
suți și față de alții...

A confrunta pe tinerii valoroși, 
animați de idealuri, cu lichelele, 
scursorile societății, mi se pare 
inutil dacă nu chiar... insultător 
pentru cei dintâi: nu se discută 
cu orbii despre lumină /... Dar 
a-i confrunta cu tinerii la care 
există calități native, înăbușite de 
o mentalitate eronată, cu debu- 
solații, apostolii — convinși sau 
nu — ai „ pragmatismului", cu 
îmbătrîniții prematur de care po
menea Enescu, poate fi în schimb 
revelator...

Este ceea ce voi încerca să fac 
într-un alt articol în care „confe
siunea" va aparține acestora din 
urmă.

REVOLTA CONTRA
PAHARULUI

(Urmare din pag. I) 

pierdute, ținîndu-se, cit mai 
puteau, unii de umerii celor
lalți, zbierînd și cosind ana

poda din picioarele muiate 
de alcool. Intr-un moment 
s-au oprit, avind pare-se o 
subită „idee” colectivă, și 
rămînind așa o clipă le-am

văzut figurile (să mă ierte 
cititorul) de dobitoace semi- 
vorbitoare. Nu știu cum vor fi 
arătat ca oameni de toata 
ziua, dar aș intra în amă
nunte prea dizgrațioasa da
că le-aș face cit de cit por
tretul din momentul cunoș
tinței...

Bacchus ? Veselie ? Dor de 
viață ? Dar aici era vorba de 
o stare subumană, demențială 
— cum zicea Aristoteles des- 
criindu-i pe bețivi, aveam 
de-a face cu o stare de fapt 
față de care ar trebui, sub 
o formă sau alta, întreprins 
ceva. Fiindcă una este să 
intilnești din cînd în cînd 
un „amărît" (la propriu sau 
la figurat), care a greșit oda
tă măsura, și alta să vezi 
amplificindu-se o stare de 
spirit care duce la exacerba
rea consumului de spirtoase. 
Și ca să nu se rămină cu 
impresia că ridicăm la ran
gul de concluzie o observa
ție strict personală, voi 
menționa un amănunt : zia
rul local „Drum nou" citea
ză aproape zilnic, de luni 
de zile, cazuri în care bețivii 
de pe raza județului întrec 
cu mult chiar „simpla" tul
burare a ordinei publice.

întîmplăfi și întîmplări, 
căci lumea de fapte a beți
vilor nesfirșită este ca și 
împărăția domnului. Unele 
sînt vesele de-a dreptul. 
Barteș Martin, din Vulcan, 
str. Morii nr. 71, era cit 
pe-aci să fie împușcat în 
chip... de mistreț în Poiana. 
Se îmbătase omul la restau
rantul „Vînătorul", de unde

furase pielea porcului săl
batic pe care și-o pusese în 
cap, și dacă nu observau oa
menii că de la spate arăta 
a descendent din Adam, 
mai știi dacă n-ar fi tras în 
„mistrețul" care fugea gro- 
hăind ? Nicolae Sofilcă, mo
zaicar la Șantierul 501, și 
Gh. Nemeș, controlor la Fa
brica de șuruburi, tot cu 
veselie-n nas, au hotărît să 
se întoarcă acasă cu taxiul. 
Au coborît să-și scoată ba
nii mai ușor din buzunare. 
Șoferul stătea și-i aștepta. 
In loc să-i dea lui banii, s-a 
pomenit că au început să-și 
care unul altuia... pumni în 
cap. A fost nevoit să iasă 
cu manivela, să se așeze în
tre ei și mașină, pînă-și ter
minau băieții socotelile, căci 
zdravănă bătaie, care i-a dus 
și la miliție, nu era decît o 
neînțelegere asupra contri
buției.

Așa cap, așa căciulă, zice 
o vorbă. Numai că, din pă- 
cate, veselia (chiar și această 
veselie barbară) e mai rară 
decit tristețea pe care o adu
ce în prea dese cazuri bău
tura. Constantin Talvic, 
muncitor la U.P.R.U.C. Fă
găraș, după un chef bun, a 
avut plăcerea să se culce... 
pe calea ferată, cu picioarele 
pe-o linie, eu capul pe alta. 
Și era să fie azi în trei bu
căți dacă exact cu două- 
trei minute înainte de tre
cerea unui tren nu-1 desco
pereau din întîmplare niște 
oameni ai pazei. Cu alții

însă, intre care un tată a 
trei copii, norocul n-a mai 
fost atît de darnic și lista 
celor ce au trecut în altă 
lume, căzuți beți sub roțile 
trenurilor e nefiresc de ma
rc pentru un județ într-un 
an ! Vasile Popa, din Dum- 
brăvița, în numele sticlei și 
al' paharelor fără sfîrșit a 
închinat cu capu-n gîrlă, și 
dus a fost. Ion Lupu (str. 
Mijloc nr. 9, Brașov) și-a 
regăsit portmoneul pierdut la 
o beție sub coarnele „Cer
bului Carpatin", dar Ilie 
Hagiu, tot din Brașov, nu 
și-a mai regăsit viața luată 
tot la o beție de către el în
suși, hotărît să verifice dacă 
intr-adevăr dintr-o frînghie 
se poate face o spînzurătoa- 
re...

De-a dreptul alarmante 
sînt însă crimele săvîrșite 
sub influența băuturilor al
coolice. Demența sporește cu 
numărul litrilor și din niște 
prieteni așezați la o masă te 
trezești cu dușmani gata 
să-și dea în cap. N-am nu
mărat anume, dar aproape 
la fiecare săptămină o știre 
anunță decesul unor persoa
ne ucise de bețivi cu bolo
vani (ca Ion Moraru, de la 
I.F. Brașov, zdrobit de Ion 
Frînculescu, fost coleg cu el 
de serviciu și tovarăș la ul
timul chef), ori cu toporul 
(cîteva cazuri sinistre, de ne- 
descris).

Un tată, Urs Traian, din 
Făgăraș, beat fiind, a vrut 
să „scape" de fetița de 1 an 
și șase luni, de care nu vrea

să se îngrijească, a scos bri
ceagul și i-a tăiat gîtul...

Glume ? Veselie ? Dorința 
de-a trăi ? Crima obomina- 
bilă îi pîndește pe unii care 
intră în crîșme Și n-am a- 
mintit încă despre șoferii 
care, numai pînă la începu
tul lunii decembrie, din cau
za alcoolului, omoriseră la 
Brașov 1G persoane și răni
seră foarte grav 28. Numă
rul celor depistați la volan 
sub stare de ebrietate a fost 
în 1969, față de 1968, într-o 
masivă creștere.

E lăudabilă și justificată, 
deci, acțiunea întreprinsă de 
ziarul brașovean privind in
formarea la zi asupra urmă
rilor dezastruoase provocate 
de „petreceri" de genul ce
lor despre care am vorbit. 
Se cere însă ceva mai mult: 
ca organizațiile U.T.C. înseși 
să se facă ecoul unor aseme
nea dezbateri. Să nu pri
vească totul ca pe niște a- 
mănunte de la rubrica de 
cnriozitățî. Fiindcă o menta
litate anume, după cum am 
văzut, se infiltrează pe ici 
pe colo, într-o proporție 
destul de mare chiar în rîn- 
dul tinerilor, lansînd ideea 
petrecerilor — mai mari sau 
mai mici — începute cu 
„țuica" de la sfîrșitul zilei 
de muncă, cu cheful din ziua 
salariului și terminate ade
sea cu fapte ca acelea des
pre care am vorbit.

Plăcerea lor ? Dar iată că 
strigă sub ferestrele noastre, 
sparg capetele altora 1



Reuniunea U. E. 0.
Vineri și-a început lucrările la 

Bruxelles, sub președinția minis
trului de externe belgian, Pierre 
Harmel, reuniunea Consiliului 
Ministerial al Uniunii Europei 
Occidentale (U.E.O.) — organism 
care grupează cele șase țări mem
bre ale Pieței comune și Marea 
Britanie. Franța, care s-a retras 
de aproape un an din majoritatea 
organismelor U.E.O., nu participă 
nici la actuala sesiune. Prima zi a 
dezbaterilor a fost consacrată exa
minării problemelor privind rela
țiile Est-Vest, situația din Orien
tul Apropiat și conflictul din Ni
geria.
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Boicotul școlar 
din Mississippi

Thomas Brown, de 10 ani, și sora sa, Annette, de 11 ani, 
sînt, începînd de luni, singurii copii albi care mai frecventează 
școlile publice din comitatul Wilkinson (sfatul Mississippi). Alți 
800 de elevi albi nu s-au mai prezentat la cursuri. Părinții lor 
le-au interzis să mai pună piciorul în aceste școli care, în baza 
hotărîrii autorităților federale americane, au fost desegregate 
la data de 5 ianuarie. Micii Thomas si Annette Brown au rămas 
astfel unicii albi ce urmează o școală publică alături de 1 400 
copii negri.

Data de 5 ianuarie a marcat 
începerea acțiunii de lichidare 
a sistemului școlar segregatio
nist existent în Mississippi, unul 
din cele mai tenace bastioane 
ale rasismului din sudul Statelor 
Unite. Ordinul autorităților fe
derale, susținut de o hotărîre 
In acest sens a Curții Supreme 
a S.U.A., afectează 30 de dis
tricte școlare. Tn primele trei 
dintre ele, la reînceperea cursu
rilor după vacanța de iarnă, 
copiii albi și negri trebuiau să 
tnvețe Împreună. Desegregarea 
„totală și imediată'.a fost apli
cată fără dificultăți majore în 
comitatele Columbia și Quitman 
unde albii dețin majoritatea 
față de populația de culoare. 
In schimb, în comitatul Wilkin
son, rasiștii «-au răzvrătit, orga- 
nizînd un boicot general al in
stituțiilor școlare.

RASIȘTII TREC LA ATAC

„Copiii noștri vor fi întrecuți 
de cei negri într-o proporție de 
unu la cinci. De aceea nu vrem 
să le permitem să mai meargă 
la școlile integrate’ — a afir
mat Julius Carter, una din ofi
cialitățile școlare ale acestui 
comitat. în districtul școlar din 
comitatul Forrest, unde integra
rea urmează să fie aplicată în 
cîteva zile, părinții copiilor albi 
au organizat o adevărată de
monstrație de „protest' față de 
ordinul autorităților federale. 
Ei au afirmat deschis că se îm
potrivesc lichidării segregației 
rasiale.

în fața acestei „amenințări* 
care poate fi înțeleasă numai 
în contextul relațiilor dintre albi 
și negri existente în statele su
diste ale S.U.A., rasiștii albi au 
hotărît să se „organizeze’. 
„Rezistența’ lor îmbracă forma 
apariției unei puzderii de școli 
particulare unde elevii albi nu

A

Intre 540000 
și 3 la suta

Perioada actuală cînd pe continentul sud-american „vacanța 
mare” școlară și universitară abia a intrat în drepturile ei, este 
in cele mai multe țări latino-americane, prilej de bilanțuri în 
domeniul învățămîntului. Dar. ca și in anii precedenți de alt
fel, bilanțurile întocmite și privirile în viitor poartă pecetea 
îngrijorării și prilejuiesc reînnoirea unor vechi semnale de 
alarmă.

„Știți cîți copii au rămas în afara școlii în anul școlar care 
s-a încheiat ? — scrie cotidianul chilian EL-SIGLO care apare 
la Santiago. Un număr uluitor de mare. 540.000 de copii nu au 
putut să se bucure de dreptul elementar la învățătură". Cauza t 
in țară lipsesc peste 1 000 de școli primare și cel puțin 8 000 de 
învățători pentru rețeaua școlilor elementare strict necesară ab
sorbirii numărului copiilor de vîrstă școlară. „Condițiile exis
tențe în aproape Jumătate din școlile în funcțiune în anul " în
cheiat — continuă ziarul — au tost caracterizate chiar de foru
rile competente ca fiind atît de proaste îneît, practic, ele vor 
trebui declarate inutilizabile ca localuri școlare în următorii 
doi-trei ani... S-a constatat că numai în provincia Santiago, 68 
de școli funcționează în localuri care trebuie curînd supuse de
molării, prezentând pericole evidente de accidente fatale". Abor- 
dînd perspectivele imediate, ziarul citat conclude că, potrivit 
„celor mai moderate și realiste aprecieri, ân anul școlar următor 
(care va începe la jumătatea lui martie n.n.) cel puțin 600.000 
de copii au trista neșansă de a rămîne în afara cursurilor nor
male ale școlii elementare".

Dacă în Chile atenția e atrasă de cifra alarmantă, în creștere, 
a candidațiJor siguri Ia analfabetism, într-o altă țară latino- 
americană. Ecuador, pe ordinea de zi a situației actuale a învă
țămîntului figurează un procent : 3 la sută. Ce reprezintă acest 
3 la sută ? Pur și simplu procentul elevilor care în cursul anu
lui școlar recent încheiat, au reușit să termine școlile secun
dare. EI a fost relevat într-un raport al Ministerului Educației 
dat publicității la Quito (document care, de altfel, printre altele 
atestă și faptul că doar 436.000 din cei 925.000 de copii de vîrstă 
școlară sînt cuprinși în rețeaua școlară). „Din fiecare 100 de 
copii care încep să învețe în prima clasă a școlii elementare — 
subliniază raportul — numai 18 termină clasa a șasea, 12 intră 
în școlile secundare și numai 3 absolvă aceste școli". Cauzele 
acestei situații — notează ziarul ecuadorian LA PRENSA — 
sînt, în primul rînd, refuzul latifundiarilor de a permite copiilor 
indienilor să primească o instrucțiune oricît de redusă ar fi e» 
și, apoi, sărăcia cruntă a unei enorme părți a populației care 
obligă mulți copii să înceapă să muncească de la o vîrstă fra
gedă pentru a putea contribui la întreținerea familiei lor.

540.000 și 3... 3 la sută ! Două cifre statistice care reflectă si
tuația dificilă a învățămîntului intr-o mare parte a continentu
lui sud-american, consecință a subdezvoltării

E. R.

După cum se știe, guvernul 
francez a continuat să boicoteze 
din luna februarie 1969 toate re
uniunile U.E.O. ca urmare a di
ferendului care s-a ivit cu prile
jul discutării de către U.E.O., la 
inițiativa guvernului britanic, a 
situației din Orientul Apropiat, 
în toată perioada care a trecut, 
Franța s-a menținut pe aceeași 
poziție și anume, ca U.E.O. să 
rămînă un organism pur consul
tativ și nu un instrument de 
consultări politice obligatorii în
tre statele membre.

© © O © ® ©

vor mai fi obligați să stea în 
bănci alături de copii negri. 
Aici segregația rasială va fi 
menținută în vigoare, _ școlile 
particulare fiind interzise ori
cărui copil de culoare. Iar au

Școală la Hatiesburg (Mississippi) : eleva neagră • încă silită 
să stea înfr-o bancă separată, izolată de restul clasei. Dificul

tățile în calea integrării școlare persistă...

torităfile federale nu au nici 
o posibilitate de a interveni, 
fondurile pentru desfășurarea 
activității lor provenind de pe 
urma taxelor plătite de părinții 
albi, în medie cîte 40 dolari 
pe lună pentru fiecare copil.

Dar moda școlilor particulare 
segregate' se extinde cu repe
ziciune și în alte state sudiste,

Republica Popular# Congo 
și Republica Democrată Ger
mană au hotărît să stabileas
că relații diplomatice, se ara
tă în comunicatul dat publi
cității la Brazzaville la în
cheierea vizitei delegației R. 
D. Germane conduse de Kurt 
Fichtner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. In 
cursul vizitei, se arată, de a- 
semenea, în comunicat, dele
gația a fost primită de Ma- 
rien N’Gouabi, președintele 
Consiliului de Stat, și de Al
fred Raoul, vicepreședinte. 
Cu această ocazie au avut Ioc 
convorbiri referitoare la pro
bleme ale colaborării bilate
rale și la diferite probleme 
internaționale.
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pentru a se preveni aplicarea 
ordinului federal privind dese
gregarea școlară. Departamen
tul pentru educație din statul 
Alabama a anunțat că 270 de 
școli particulare sînt gata să 
primească un număr sporit de 
elevi albi. în statul Georgia 
s-au deschis anul trecut 20 de 
școli particulare noi, numărul 
total al acestora apropiindu-se 
de 100, iar în Florida atingînd 
cifra de 385. Statul Carolina de 
nord a anunțat că vor fi des
chise încă 30 de școli particu
lare. Tn toate aceste cazuri.

măturile respective, luate cu 
sprijinul autorităților locale, sînt 
explicate ca fiind un rezultat 
al legii cu privire la drepturile 
civile din 1954 care stipulează 
lichidarea segregației rasiale în 
toate domeniile de activitate, 
inclusiv în cel al educației.

FAMILIA BROWN 
RIPOSTEAZĂ...

întrucît au permis copiilor lor 
să meargă mai departe la școa
la integrată, părinții micuților 
Thomas și Annette Brown, sînt 
de cîteva zile ținta atacurilor 
și amenințărilor rasiștilor din 
Mississippi. Tatăl copiilor, Bur
nell Brown, un tîmplar din 
Woodville, a declarat că a fost 
vizitat de un comerciant local 
care a căutat să-l convingă sâ 
nu-și trimită copiii la școala in
tegrată. „l-am răspuns că nu 
voi da ascultare la ceea ce 
spun alții. Nu am de unde sâ 
plătesc 80 dolari pe lună pen
tru cei doi copii ai mei și nici 
nu vreau să-i țin fără nici o 
educație. Apoi mă îndoiesc că 
o școală particulară ar putea 
da o instruire bună copiilor". 
D-na Ramona Brown a ținut să 
precizeze la rîndul ei : „Desigur 
ar fi mai ușor ca să ținem copiii 
acasă. Dar ce se va alege din 
ei ? Băiatul meu, cînd va ajunge 
la vîrsta de 21 de ani, va avea 
șansa unui cîine fără o e- 
ducație".

Observatorii așteaptă acum 
cu mult interes să vadă care va 
fi reacția albilor în momentul 
integrării școlilor din celelalte 
districte școlare ale statului 
Mississippi. Tn general se consi
deră că acolo unde albii sînt 
majoritari, copiii lor vor frec
venta mai departe școlile publi
ce integrate, dar acolo unde 
sînt în minoritate față de popu
lația de culoare, absenteismul 
școlar va fi aproape total. Se 
asistă la o înfruntare decisivă 
între promotorii menținerii ra- , 
sismului și cei care văd în a- 
ceasfa un anacronism al timpu
rilor actuale. Este o înfruntare 
ce va permite, fără îndoială, 
să se tragă o concluzie semni
ficativă asupra stadiului în care 
a ajuns lupta pentru lichidarea 
segregației în sistemul școlar 
din S.U.A.

P. NICOARA

SPANIA

R.P.D. COREEANA : In între
prinderile din industria con
strucțiilor de mașini se des
fășoară o laborioasă activi
tate pentru îmbunătățirea 
continuă a calității mașinilor 

și utilajelor produse.

Incidentele 
din Cipru

Un interviu al premierului grec
• INTR-UN INTERVIU acor

dat corespondentului din Atena 
al postului de radio Nicosia, 
primul ministru al Greciei, Pa
padopoulos, a desmintit informa
țiile potrivit cărora guvernul 
grec ar sprijini activitatea or
ganizațiilor clandestine „unio
niste" din Cipru, care au reîn
viat vechiul proiect de alipire 
la Grecia dedîndu-se la activi
tăți teroriste în scopul împiedi
cării desfășurării ynormale a 
convorbirilor intercomunitare. 
Răspunzînd unei întrebări în 
legătură cu poziția guvernului 
grec față de „frontul național" 
și alte organizații antiguverna
mentale din Cipru, Papadopou
los a spus : „Acțiunile unor a- 
semenea organizații sînt pe 
deplin condamnate de noi în- 
trucît ele nu numai că nu pro
movează interesele naționale ale 
Ciprului, dar, dimpotrivă, 
creează situații ce ar putea dău
na acestor interese într-un mo
ment cînd sînt evidente efortu
rile și bunăvoința tuturor păr
ților interesate în soluționarea 
problemei cipriote".

Deturnarea unui avion
al companiei TWA

Vn avion „Boeing-707", aparți- 
nînd companiei americane 
„TWA", ce deservea in mod obiș
nuit linia New York — Baltimo
re — Paris — Roma, a fost de
turnat joi seara de la ruta sa de 
către un individ înarmat: Deasu
pra Genevei comandantul navei 
a semnalat prezența unui individ 
înarmat, care a obligat echipajul 
să zboare spre Damasc. Acesta 
a tras chiar în aparatul de bord 
zece focuri de armă, fără a pro
voca avarii însemnate. Precizîn- 
du-i-se că avionul nu are carbu
ranți suficienți pentru asemenea

• DUPĂ CUM ANUNȚA A- 
GENȚIA CHINA NOUĂ, la 
8 ianuarie, a avut loc la Var
șovia o întîlnire între însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Populare Chineze în 
R. P. Polonă, Lei Yang, și am
basadorul S.U.A. în Polonia, 
Walter Stoessel jr.

S-a căzut de acord ca viitoa
rea întîlnire, a 135-a, din cadrul 
convorbirilor dintre ambasadorii 
R. P. Chineze și Statelor Unite 
să aibă loc in capitala Poloniei, 
la 20 ianuarie.

• ASOCIAȚIA INDUSTRIA
ȘILOR VENEZUEEENI „Pro 
Venezuela" s-a pronunțat pentru 
extinderea relațiilor comerciale 
cu țările socialiste. „Avem ne
voie de aceasta, se arată într-o 
declarație dată publicității pen
tru a nu mai depinde de piața 
nord-americană". Documentul 
exprimă protestul oamenilor de 
afaceri din Venezuela față de 
măsurile restrictive adoptate 
de Washington în ce privește 
importul produselor venezuele- 
ne, în special cele petroliere.

• INTRE 6 ȘI 9 IANUARIE 
a avut loc la Budapesta, în 
cadrul Comisiei Dunării, o reu
niune a experților în probleme 
de hidrometeorologie și tehni
ce, la care au participat re
prezentanți din țările membre 
ale Comisiei, inclusiv din Ro
mânia. A participat, de aseme

ORIENTUL APROPIAT
• Luări de pozifie la Amman și Tel Aviv

• Acord intre autorităfile libaneze
și reprezentanții organizațiilor palestiniene

AMMAN — într-un discurs 
radiotelevizat regele Hussein al 
Iordaniei a declarat că țara sa nu 
va accepta o soluție a crizei din 
Orientul Apropiat caro nu ar per
mite iordanienilor să-și redobîn- 
dească toate teritoriile aflate în 
prezent sub ocupație israeliană. 
„Dacă ne vom putea realiza a- 
cest obiectiv prin mijloace pașni
ce, este de la sine înțeles că le 
vom accepta, dar dacă acest lu
cru nu va fi posibil, ne vom stră
dui să ne atingem țelul urmînd 
calea luptei armate" — a spus 
regele Hussein.

Referindu-se la conferința a- 
rabă la nivel înalt de la Rabat, 
șeful statului iordanian a declarat 
că „dacă ea nu s-a concretizat 
prin hotărîri și nici printr-un co
municat final, nu înseamnă că a 
fost un eșec total". Această confe
rință — a menționat el — s-a sol
dat cu rezultate limitate, dar po
zitive.

TEU AVIV — Intr-o declara-, 
ție făcută la Tel Aviv, primul 
ministru israelian, Golda Meir, 
a afirmat că Israelul refuză să 
negocieze cu reprezentanții or
ganizației palestiniene „El Fa
tah". „Israelul — a subliniat 
Golda Meir — nu va ' accepta 
negocieri decît cu statele ara
be". In această ordine de idei, 
primul ministru a menționat că 
pînă în prezent nici o țară ara
bă nu s-a pronunțat favorabil 
în acest sens.

distantă, acesta a acceptat ca a- 
paratul să aterizeze pe aeroportul 
italian Fiumicino, pentru a-și face 
„plinul", nepermițînd însă des
chiderea ușilor.

Plecat din Roma, avionul a a- 
terizat în cele din urmă la Beirut, 
unde organele de securitate au 
reușit să identifice pe autorul 
deturnării. Este vorba de Chri
stian Bellon, de cetățenie france
ză, în vîrstă de 27 ani. Expli- 
cînd gestul său, Bellon a decla
rat că a vrut astfel „să riposteze 
la răpirea celor 23 ostateci li
banezi de către israelieni".

nea, un reprezentant din par
tea Ministerului Transporturi
lor din R. F. a Germaniei.

LUPTELE DIN NIGERIA
« FORȚELE FEDERALE

NIGERIENE au continuat ofen
siva împotriva trupelor bia- 
freze, ocupînd poziții impor
tante ale acestora — informea
ză un comunicat militar difu
zat la Lagos. în cursul lupte
lor — precizează sursele fede
rale — trupele biafreze au sufe
rit pierderi grele.

• CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL FRANȚEI a fixat oficial 
data alegerilor comunale. Pri
mul tur de scrutin va avea loc 
la 8 martie, iar cel de-al doi
lea la 15 martie. La alegeri vor 
fi desemnați peste 1 700 de con
silieri generali pentru o peri
oadă de șase ani. Campania e- 
lectorală se va deschide la 21 
februarie.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că la 5 ianuarie un cu
tremur de gradul 7 a avut loc 
în sudul provinciei Yunnan, în 
partea de sud-vest a R. P. Chi
neze. Populația din regiunea a- 
fectată de cutremur, cu ajuto
rul comitetului revoluționar 
provincial și al comitetelor re
voluționare locale, precum și al

BEIRUT — Ministrul de inter
ne al Libanului, Kamal Jum- 
blatt, a anunțat vineri că a în
cheiat un acord cu reprezentanții 
organizațiilor palestiniene de gue
rilă staționate pe teritoriul Liba
nului, transmite agenția U.P.I. 
Acordul, care a fost încheiat în 
urma unei întrevederi ce a avut 
loc între ministrul libanez și re
prezentanții forțelor de comman
do, prevede încetarea operațiuni
lor militare lansate de organiza
țiile de guerilă împotriva Israelu
lui de pe teritoriul Libanului. Po
trivit agenției libaneze de presă, 
Kamal Jumbla tt a declarat că a- 
semenea operațiuni vor fi efec
tuate pe viitor în interiorul terito
riilor arabe ocupate în prezent de 
trupele israeliene și nu vor mai 
avea ca puncte de plecare sate
le de frontieră ale Libanului, pen
tru a evita represaliile.

în afară de aceasta, acordul sti
pulează evacuarea forțelor pales
tiniene din satele de frontieră și 
încetarea antrenamentelor milita
re în taberele refugiaților pales
tinieni.

PARIS — Agenția FRANCE 
PRESSE anunță că între guver
nul Libiei și uzinele franceze 
„Dassault" a fost încheiat cu 
aprobarea ministerului apărării 
naționale al Franței un acord 
privind furnizarea unui număr 
de aproximativ 50 de avioane 
militare de tipul „Mirage". 
Primele 15 avioane „Mirage" 
vor fi livrate Libiei în anul 1971. 
Potrivit înțelegerii intervenite 
între cele două părți, aceste 
avioane nu vor putea fi trans
ferate unei terțe țări.

Concluzii la Houston
• LA HOUSTON au luat sfîrșit lucrările conferinței specia

liștilor în studii selenare, care s-au desfășurat timp de patru zile. 
Participanții au expus constatările lor cu privire la rezultatul 
cercetărilor efectuate de 147 savanți din nouă țări asupra mos
trelor de rocă lunară recoltate la 20 iulie în Marea Liniștii de 
către astronauții americani Neil Armastrong și Edwin Aldrin, 
în ultima zi a conferinței, un grup de specialiști a prezentat con
cluziile dezbaterilor, subliniind că ele întrunesc aprobarea una
nimă a celor care au cercetat eșantioanele. S-a relevat că aceste 
cercetări au confirmat părerile că Luna oferă date suficiente 
pentru cunoașterea istoriei sistemului solar. Deși nu se poate 
formula o concluzie certă, în stadiul actual al cunoștințelor 
asupra originii Lunii, se consideră că satelitul natural al Pă- 
mîntului s-a format în urmă cu aproximativ 4,6 miliarde de ani, 
adică o dată cu sistemul planetar solar. în concluziile confe
rinței s-au subliniat că, așa cum s-a presupus, Luna este lipsită 
de apă, probabil chiar de Ia apariția ei, ea nu are și se pare 
că nu a cunoscut niciodată vreo formă de viață, deși în com
poziția rocilor au fost detectate urme de carbon și azot, ele
mente de bază ale materiei organice.

unităților armatei populare 
chineze de eliberare, desfășoa
ră cu succes operațiuni de în
lăturare a urmărilor dezastru
lui.

• PARTIDUL COMUNIST 
FRANCEZ a reafirmat hotărîrea 
sa de a contribui la unitatea 
stîngii franceze. Biroul Politic 
al P.C.F. a adresat o scrisoare 
Partidului Socialist, Convenției 
cluburilor republicane, Partidu
lui Socialist Unificat și Parti
dului Radical-Socialist, în care 
propune organizarea unei reuni
uni comune pentru definirea 
condițiilor unei acțiuni concer
tate pentru progres social, de
mocrație și socialism.

„REFERENDUM-70"
• LA WASHINGTON a fost 

creată o organizație denumită 
„Referendum 70", care și-a 
propus să obțină sprijinul popu
lației pentru personalitățile po
litice ce se opun folosirii for
ței ca mijloc de reglementare 
a problemelor litigioase. Din 
această organizație fac parte, 
printre alții, fostul consilier e- 
conomic al președintelui Ken
nedy, profesorul John Galbraith, 
și fostul consilier special al 
președintelui Johnson, Richard 
Goodwin.

înfruntări sociale 

și politice
Anul 1970 a debutat în Spania printr-o intensificare a mișcă

rii revendicative. Ca și în alte ocazii, un loc important în ca
drul larg al frămîntărilor sociale ocupă minerii marelui bazin 
carbonifer din regiunea Asturiei.

Inițial părea că greva declanșată în Asturia era de proporții 
reduse, pericolul extinderii nu prea stirnea îngrijorare în cercu
rile politice-de la Madrid. Insă știri transmise de agențiile de 
presă in cursul zilei de miercuri relatau, printre altele, că nu
mărul celor care refuză să mai coboare în subterane a atins 
35 000 de mineri. La minele „Figaredo", „Riosa", „Hunosa" 
munca a încetat, iar acolo unde se mai lucrează, cărbunele nu 
satisface nici pe departe solicitările pentru export ca și cele 
pentru oțelării. Unele întreprinderi metalurgice au fost nevoite 
să recurgă Ia import masiv do cărbune pentru a nu întrerupe 
producția. Potrivit cercurilor sindicale, actuala mișcare gre
vistă din Asturia este apreciată ca fiind cea mai mare din re
giune, din ultimii cinci ani. Alte greve au fost semnalate în re
giunea Cadix, unde peste 10 000 de muncitori au încetat lucrul. 
Greve similare au loc la Canaries și Madrid.

Aceste puternice acțiuni greviste se desfășoară In paralel cu 
acțiuni unitare ale sindicatelor împotriva unui proiect de lege 
elaborat de autorități privind drepturile de care ar putea bene
ficia în viitor mișcarea sindicală din Spania. într-o petiție sem
nată de 500 de conducători ai sindicatelor, trimisă președintelui 
Cortesuriior (parlamentului), Alejandro Rodriguez de Valcarcel, 
se cere ca noul proiect de lege să se bazeze pe principiile re- 
prezentativității și autonomiei, recunoașterii dreptului la grevă și 
a libertății de întrunire. De asemenea, scrisoarea — semnată și 
de 10 000 de mineri din Asturia — cere amnistierea tuturor mun
citorilor arestați pentru acuzația de a fi desfășurat activitate 
In afara sindicatelor oficiale. In sfîrșit, se anunță pentru prima 
oară după mai mulți ani, că este în curs de elaborare o plat
formă comună de revendicări economice și politice care să în
trunească sprijinul tuturor organizațiilor sindicale din Asturia.

Paralelt cu creșterea valului grevist, observatorii au' înregis
trat și o sporire a nemulțumirilor în rîndul cercurilor opozițio
niste moderate. Astfel 131 de personalități din rîndul cercurilor 
intelectuale și politice s-au adresat recent amiralului Luis 
Carrero Blanco, vicepreședinte al guvernului, cu un proiect 
de „program minimal" cerînd o liberalizare accentuată a regi
mului. Petiționarii, printre care se numără personalități mar
cante cum sînt Joaquin Ruiz Gimenez Cartes (democrat-creș-, 
tin), Joaquin Sastrrustegui (monarhist-liberal) șl Enrique Tierno) 
Galvan (socialist) apreciază că următoarele șase condiții ar 
putea alcătui un început de democratizare-minimală : 1) Crea
rea sindicatelor autonome și adevărat reprezentative în locul 
actualelor sindicate ai căror lideri sînt, după cum se știe, im
puși de autorități ; 2) Libertatea de asociere și crearea parti
delor politice în locul situației prezente cînd Falanga e singura 
organizație politică oficială, restul formațiunilor fiind consi
derate de cele mai multe ori drept clandestine și tratate ca 
atare ; 3) Amnistie generală deținuților politici și sindicali. 
După părerea autorilor scrisorii, acordarea amnistiei ar crea 
noi posibilități de dialog între reprezentanți ai muncitorilor și 
oficialități ; 4) Elaborarea unui plan de dezvoltare economică 
prin consultarea largă a organizațiilor sindicale și patronale : 
5) Revizuirea Concordatului care reglementează relațiile între 
biserică și stat ; 6) Libertatea presei. Acest document semnat 
de cunoscute personalități reprezentînd trei sectoare politice 
nerecunoscute drept legale în Spania : socialiștii, democrat- 
creștinii și monarhiștii liberali, constituie prima manifestare 
a opoziției moderate față de noul guvern, o primă tentativă 
de alcătuire a unui program care potrivit inițiatorilor ar pu
tea, prin aplicare, să aducă primele înnoiri structurale pe arena 
politică spaniolă (LE FIGARO) 'ț

Atît în legătură cu prima scrisoare cît și cu a doua, la Ma
drid se manifestă scepticism că guvernul Franco ar putea sa
tisface chiar și parțial revendicările solicitate. Faptul că recent, 
chiar în primele zile ale anului 1970, tribunalul ordinii publice i 
din Madrid a adoptat o sentință de condamnare a nouă membri ' 
ai unei mișcări politice progresiste la cîte doi ani închisoare și 
Ia plata unei amenzi de 20 000 de pesetos sub învinuirea de 
„propagandă ilegală și asociere ilicită", demonstrează temeini
cia unor asemenea prezumții pesimiste. De asemenea, amînarea 
„sine die" a alegerilor pentru desemnarea celor 52 de membri 
ai Consiliului Național spaniol (devenită a doua cameră după 
„reforma" constituțională din 1966) — alegeri la care pentru 
prima oară urma să ia parte toți cetățenii ce au împlinit 18 ani, 
demonstrează o dată în plus hotărîrea oficialităților de a nu 
da curs cererilor îndreptățite ale poporului pentru democrati
zarea vieții politice în Spania.

Or, perpetuarea unei asemenea stări nu poate decît contritorț. 
la intensificarea mișcărilor revendicative. Anul 197(1 se anunța 
un an al unor noi și puternice înfruntări sociale și politice în 
Spania.

IOAN TIMOFTE

„Bila" de sticlă adusă de echipajul lui „Apollo-11" orintre mos
trele de sol lunar (imagine mărită de 5 000 ăe ori)

• STATELE UNITE AU 
PREDAT OFICIAL PAKISTA
NULUI baza militară americană 
de la Badaber, ca urmare a ex
pirării acordului încheiat între 
cele două țări cu privire la am
plasarea acesteia pe teritoriu! 
pakistanez. Presa din Rawalpindi 
informează că în ciuda presiu
nilor exercitate de guvernul a- 
merican asupra Pakistanului, 
guvernul acestei țări a refuzat 
să prelungească acordul cu pri
vire Ia prezența bazei de la Ba
daber pe teritoriul pakistanez.

• ÎNTR-O INFORMAȚIE 
TRANSMISA DIN ADEN, 
agenția MEN anunță că în cel 
de-al treilea guvernorat al 
Republicii Populare a Yeme
nului de sud au fost semna
late lupte între forțele gu
vernamentale și elemente 
rebele, aflate în solda foști
lor sultani expulzați din țară. 
Agenția citată precizează că 
în urma acestor lupte, care 
au dus la zdrobirea elemen
telor rebele, au fost înre
gistrate victime de ambele 
părți.

• JOI A AVUT LOC LA 
DELIII o întîlnire între minis
trul afacerilor interne al In
diei, Chavan, și reprezentanții 
prinților și maharajahiior in
dieni. La sfîrșitul întîlnirii, un 
purtător de cuvînt al guvernu
lui indian ă făcut cunoscută ho
tărîrea cabinetului indian de a 
desființa pensiile și privilegiile 
acordate de stat prinților, pre
cum și. de a modifica în acest 
sens constituția țării. în pre
zent, statul indian acordă prin
ților, sub formă de pensii și al
te privilegii, o sumă de apro
ximativ 50 de milioane de ru- 
pii.
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