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• Scurtarea duratei de 
asimilare a noilor pro
duse.

a primit pe ministrul economiei
și finanțelor al Franței

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit luni la amiază, la Predeal, 
pe ministrul economiei și fi
nanțelor al Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, președinte
le delegației franceze la lucră
rile celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamenta
le româno-franceze de coope
rare economică, științifică și 
tehnică.

Oaspetele a fost însoțit de 
Pierre Pelen, ambasadorul 
Franței la București.

La primire au luat parte 
Manea Mănescu, președintele 
Consiliului Economic, pre
ședintele delegației române 
la sesiunea Comisiei mixte gu
vernamentale româno-france-

ze, și Constantin Flit an, amba
sadorul României la Paris.

Cu această ocazie, Valery 
Giscard d’Estaing â transmis 
președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, me
sajul de salut cordial al pre
ședintelui Franței, Georges 
Pompidou, precum și urările 
de prosperitate ale acestuia la 
adresa poporului român și do
rința ca relațiile dintre Ro
mânia și Franța să se dezvolte 
și în viitor în spiritul bunelor 
legături ce există între cele 
două țări.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, mul
țumind pentru mesajul primit, 
a rugat pe oaspete să transmi
tă din partea sa președintelui 
Georges Pompidou salutări

călduroase, urări de prosperi
tate, pace și progres pentru 
poporul francez șl hotărîrea 
României de a dezvolta relați
ile multilaterale cu Franța în 
interesul celor două popoare, 
al înțelegerii internaționale, 
al păcii și securității în Eu
ropa și în lumea întreagă.

în cursul convorbirilor s-a 
subliniat satisfacția comună 
că relațiile de colaborare^ co
operare economică, științifică 
și tehnică, schimburile comer
ciale dintre România șl Franța 
înregistrează o evoluție as
cendentă în interesul colabo
rării și avantajului reciproc, 
al cooperării internaționale șl 
păcii între popoare. ,

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

A RESURSELOR
Vizita în R. S. F. Iugoslavia

— Avem în față Planul de 
stat al economiei naționale 
pe anul 1970. Pornind de la 
prevederile sale, de la obiec
tivele stabilite ramurii dv. de 
activitate în acest an, v-ani 
ruga, tovarășe ministru, să 
ne prezentați cerințele ce le 
formulează ele la adresa ti
nerilor fixați prin locul de 
muncă pe harta petrolieră a 
țării.

— Adresa precisă a întrebării 
mă obligă să recurg la cîteva 
date ce definesc preocupările 
noastre în acest ultim an al cin
cinalului. . Este știut că în 1970

extracția de petrol va trebui să 
ajungă la, 13,3 milioane tone, în 
timp ce nivelul extracției de 
gaz metan va fi de 18,8 miliarde 
m.c. Sînt sarcini sporite, me
nite să crească contribuția sec
torului petrolier la mărirea po
tențialului economic al țării.

Iată, așadar, jaloanele ferme 
ale activității noastre în acest 
an, sarcini la a căror îndeplinire 
trebuie sâ pornim cu toată vi
goarea încă din primele zile, o- ■ 
biective la care lucrătorii tineri 
ocupați în industria petrolului, 
muncitor sau inginer, proiectant 
ori cercetător, sînt chemați să-și

aducă o cit mai substanțială 
contribuție. Contăm pe aportul 
lor superior la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor fizice 
oare ne revin și, aș vrea să 
completez, în aceeași măsură la 
îmbunătățirea continuă a indi
catorilor de eficiență economică, 
la rentabilizarea întregii activi
tăți și ridicarea nivelului de 
productivitate a muncii.

— La Plenara din 10—13 
decembrie 1969 a C.C. a) 
P.C.R. problemelor legate de 
creșterea eficienței activității 

oeconomice li s-a acordat

ANGAJAMENTUL CONSTRUCTORILoTdeTeI 
ȘANTIERUL TERMOCENTRALEI DIN DEVA [

DEVANSAREA TERNEMIJI 
DE INTRARE ÎN FMTME

deosebită atenție. Intenția 
noastră, mărturisită și în ti
tlul anchetei fiind să punem 
în evidență coordonatele pe 
care tineretul, organizațiile 
U.T.C. din unitățile petroliere 
au datoria să-și stabilească 
acțiunile proprii în sprijinul 
îndeplinirii cu succes a pla
nului de stat, vă rugăm to
varășe ministru să nominali
zați acele laturi ale activită
ții, din ramura petrolului, în 
care așteptați in mod deose
bit aceste intervenții.

— Aceasta înseamnă să vă 
prezint laturile calitative asupra 
cărora va trebui să ne aple
căm, cu deosebită stăruință, noi 
toți cei ce muncim în această 
ramură Industrială, să par
curgem sarcinile de mare ur
gență, a căror înfăptuire cade 
pe umerii tuturor, pornind de la 
nivelul aparatului central al mi
nisterului pînă la fiecare loc de 
muncă. Adunările generale ale 
salariaților pentru lansarea ci
frelor de plan pe anul în curs, la 
care nu ne îndoim că tinerii vor 
constitui o prezență activă — 
repnezintă un nou prilej de ve
rificare a măsurilor tehnice și 
organizatorice preconizate, de 
stabilire a căilor concrete pen-

• Energii șl resurse tine
rești nevalorificate de
plin.
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a tovarășului Ion Gheorghe Maurer

Evenimentul a avut loc în ul
tima zi a lunii noiembrie. Pri
mul din cele patru grupuri de 
cite 210 megavați fiecare de la 
Termocentrala Mintia, aflat în 
construcție, a fost conectat la 
sistemul energetic național. 24 de 
ore mai tîrziu el a fost declarat 
oficial ca aflîndu-se în producție 
și a fost pus la dispoziția dispe
cerului național.

...De la această premieră in
dustrială au trecut mai multe săp- 
tămîni. Energeticienilor le place 
insă să se exprime altfel. Ei spun 
că de la intrarea în funcțiune 
a grupului au trecut 40 sau mai 
multe zile, depinde de data în 
care te afli. Calculează astfel 
timpul nu pentru că ar fi exce
siv de scrupuloși, ci pur și sim
plu pentru că nu pot omite nici 
una din zilele scurse. Fiecare 
prin ele a reprezentat o treaptă 
din scara evoluției spre atinge
rea performanțelor tehnice pro
iectate. La 40 de zile de la pri
ma lansare a turbinei în camera

BOTOȘANI:

O NOUĂ SECȚIE

La Uzinele textile Moldova 
din Botoșani a fost, dată în 
funcțiune o secție de confec
ționat canete, dotată cu strun
guri semiautomate, dispozi
tive speciale de șlefuire, 
lăcuite și frezare, confecțio
nate în cea mai mare parte 
în atelierul mecanic al uzinei.

Prin realizarea cu mijloace 
proprii a acestor produse — 
secția va produce anual 
280 000 canete — întreprin
derea va obține economii în 
valoare de circă 1,4 milioa- 
ne lei.

(Agerpres)

de comandă domnește aceeași 
forfotă și neliniște de la început. 
Din mers, în timp ce generato
rul pulsează energie în arterele 
aeriene ale țării, specialiștii mai 
fac încă retușuri și probe, pun 
agregatele la diverse încercări 
pentru a le obișnui să se supună 
comenzilor și dispozițiilor omu
lui.

Vreo 20 de specialiști tineri și 
vîrstnici stăteau aplecați asupra 
claviaturii de butoane ale pupi- 
trelor. Se făcea o experiență di
ficilă, manevra constituind, de 
fapt, o încercare — moment 
tranzitoriu pentru înlocuirea 
funcționării corpului A cu corpul 
B — cuplarea definitivă urmînd 
să aibă loc mai tîrziu.

Peste cîteva zile va avea loc 
un nou eveniment. După cum 
se știe, pentru verificarea com
portamentului echipamentului de 
bază (cazan, turbină, generator, 
transformator) pornirea grupului 
și apoi probele în sarcină s-au 
realizat prin utilizarea gazului 
metan. Termocentrala este însă 
proiectată pe consum de cărbu
ne. Deoarece totul a decurs nor
mal, specialiștii sînt de părere 
că a sosit momentul înlocuirii 
combustibilului gazos cu cel so
lid. In acest scop, totul a fost 
pregătit din vreme. Bunkerele au 
fost încărcate cu cărbune. S-au 
făcut pînă și probele de evacua
re a cenușei. Pînă la acest eve
niment timpul este numărat în 
ore.

Prima impresie care te încear
că asistînd la forfota din came
ra de comandă este ponderea 
mare a tinerilor. Majoritatea ce
lor care supraveghează procesul 
tehnologic au sub 30 de ani. Toți 
șefii de tură sînt uteciști. Am 
făcut cunoștință cu unul dintre 
ei. 11 cheamă loan Bulea, este 
inginer și are 25 de ani. Am 
putut cu greu sta de vorbă 
cu el, căci mereu privirea îi era 
ațintită asupra aparatelor din 
perete. Ca să poată îndeplini o

AL. BALGRADEAN
(Continuare în pag. a Ul-a)

REGLEMENTARI PRIVIND
EXAMENELE STUDENȚEȘTI

Ministerul Invățămîntului a 
adus noi reglementări în modul 
de desfășurare a examenelor stu
dențești. Conform regulamentului 
de activitate profesională, stu
denții vor putea susține — între 
1—24 februarie — probele par
țiale care nu se vor mai cere la 
examenul final. Flotele de pro
movare acordate la aceste probe 
vor fi trecute în carnetul de stu
dent cu mențiune „parțial" și în 
catalogul provizoriu. Acei care 
vor dori să-și îmbunătățească no
tele obținute la susținerea probe-

lor parțiale, se vor putea prezen
ta și în vară — numai cu apro
barea decanului — pentru veri
ficare la întreaga materie.

Opțiunile pentru probele par
țiale se vor depune pînă la 15 ia
nuarie 1970.

Conform acelorași reglemen
tări, examenele prevăzute pentru 
sesiunea de iarnă la cursurile de 
zi ji serale, cu excepția ultimului 
an de studiu, vor fi programat» 
numai intre 1—17 februarie.

țiilor de mașini, Ion Mineu, 
adjunct al ministrului minelor, 
de consilieri și experți.

Pe peronul gării Dunav — îm
podobit cu drapelele de stat ale

(Continuare în pag. a Vl-a)

trată de amplificarea contactelor 
directe dintre factorii de răspun
dere ai României și Iugoslaviei 
în cursul cărora se abordează, 
într-un spirit de încredere și res
pect reciproc, o gamă largă de 
probleme de interes mutual.

Șeful guvernului român este 
însoțit în această vizită de Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică, Gheorghe 
Buzdugan, președintele Consiliu
lui Național al Cercetării Știin
țifice, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Grigore Bîrgăoanu, vicepreședin
te al Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare economică 
și tehnică. Ion Morega, adjunct 
al ministrului industriei construe-

BELGRAD 12. — Trimișii 
speciali Agerpres, Nicolae Io- 
nescu și N. Plopeanu, transmit: 
Luni dimineața, la sosirea în 
gara Dunav din Belgrad, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a fost în- 
tîmpinat și salutat cu multă căl
dură de președintele Vecei Exe
cutive Federale, Mitia Ribicici.

Vizita în Iugoslavia a pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, la 
invitația președintelui Vecei E- 
xecutive Federale, Mitia Ribicici, 
se înscrie ca o nouă mărturie a 
evoluției ascendente a relațiilor 
multilaterale, de prietenie româ- 
no-iugoslave, constituie o expre
sie a dorinței celor două țări de 
a identifica noi domenii și ac
țiuni de cooperare, dorință ilus-

(Continuare în pag. a Ul-a)

clasă de sinteze ale materii-

CORNEL VALEANU

(Continuare în pag. a IV-a)

(Agerpret)

Andreescu Silvia, clasa a XII-a 
reală, Liceul nr. 2 : Clasa a XII-a? o - ■ -

e Pe adresa „Clubului 
suporterilor echipei na
ționale de fotbal"

NEAGU UDROIU

FĂRĂ
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•••

OVIDIU FAUN

(Continuare în pag. a V-a)

mai condamnabilă cu cit pornea 
de la o persoană investită cu im
portante atribuții în domeniul e- 

, ducației minorilor.

anii de 
elevilor, 
de actul 
o primă 
Clasa a

• BACALAUREATUL — UN PRIM TEST HOTARITOR 
EXISTA OBIECTE PRIORITARE IN LICEU, IN SPEȚA IN 
TN CLASA A Xll-a?
CERCURILE ȘTIINȚIFICE Șl PERSPECTIVA EXAMENELOR 
PROFESORII — MAI MULT CA ORICIND ALATURI DE 
ELEVII CLASEI A Xll-A.

CLASEI A XII-A

Foto: AGERPRES

PREZENȚE

CATALOG

N AMFITEATRUL
contextul Invățămîntului 

liceal, clasa a XII-a își are o 
psihologie aparte — psihologie 
născută din poziția în 
studiu, din maturitatea 
de vîrsta care-i apropie 
realizării ca indivizi cu 
responsabilitate socială.
XII-a este ultima secvență a 
vieții de liceu, secvența în. care 
se nasc și se pun mal mult ca 
niciodată întrebări, căut!ndu-se 
răspunsurile cele mat potrivite. 
Pentru a cunoaște efervescența 
ți incandescența acestor ultime 
zile de liceu, preocupările, în
trebările și răspunsurile, am po-

posit în mijlocul elevilor din 
clasele a Xll-a ale liceelor nr. 1 
și nr. 2 din Suceava.

Rep. : Cum ați putea defini 
clasa a Xll-a in contextul celor
lalte clase de liceu ? Ce va în
semna bacalaureatul ?

ORICÎT AR PĂREA DE NECREZUT, EXISTĂ 
ȘI ASEMENEA ARGUMENTE:

,J/ CREANGA FURA CIREȘE...
Nu de mult, la Cluj, într-o dis- 

pe tema delincvenței juve- 
in acest municipiu, am auzit 

următoarea remarcă: „Prea se 
comentează mult midie păcate 
ale minorilor. Chiar dacă ele Îm
bracă uneori forme infraoționale, 
e vorba, de fapt, da niște tendin-

țe specifice vîrstei. Nu trebuie 
să-i judecăm prea aspru pe acești 
copilandri pentru niște fapte prin 
care răbufnesc energia și inven
tivitatea adolescentului, fie ele 
acele fapte niște mici și nevinova
te obrăznicii față de cei mal vînt- 
nici mu, de ce nu, niște furturi ne-

însemnate, remarcabile mai mult 
prin spectaculozitatea regizării 
decît prin valoarea prejudiciului. 
In fond și Creangă fura cireșe, 
ba chiar a devenit celebru pentru 
asta...". Afirmația de mai sus mi 
s-a părut cu atit mai surprinză
toare, iar lipsa ei de logică cu atit

In fiecare cititor se ignoră 
un critic. Scriitorul, insă, 
nu-I ignoră, oricît ar si

mula indiferența. Aflat in cul
mea gloriei, Tudor Arghezi nu 
ezita să afirme : „Cititorule, 
mă tem de dumneata !“. Și con
fesiunea sa nu. era deloc gra
tuită. Pentru ca opera să-și 
justifice existența, nu-i sufi
cient să apară. Ea trebuie va
lidată de public. Publicul citi
tor este, precum se știe, neo
mogen, acordul perfect crea
tor-receptor ajungînd, în aceste 
condiții, să fie greu de 
ținut. Caracterul eterogen 
publicului larg (eterogen 
vîrstă, profesiune, grad 
cultură) face ca reacțiile

ob- 
al 
ca 
de 
lui 

în fața aceluiași produs artistic 
să fie diferite și, în anume ca
zuri, imprevizibile. Lucru ob
servat și cu prilejul anchetei 
„Cititorii optează", inițiată de 
redacția noastră, cu puțin timp 
în urmă. Precizez „anchetă- 
concurs" pentru că formula are 
tîlcul ei.

O primă constatare, in mar
ginea acestei inițiative: apelul

CRITIC
„Scînteii tineretului11 a stîrnit 
un ecou deosebit în rîndul citi
torilor săi. Concluzia? Viața 
noastră culturălă ește urmărită 
cu atenție și, adesea, cu compe- 

■ tență dă mase largi de oameni.
Mulți dintre participanții la an
chetă au exprimat. în scrisorile 
lor, bucuria de a discuta despre 
artă, de a-și confrunta propriile 
impresii cu opiniile celorlalți 
asupra evenimentelor culturale 
ale anului 1969. N-au lipsit, de
sigur, nici competitorii sadea, 
cei preocupați doar de latura 
practică a problemei, în vederea 
căreia răspunsurile lor oscilau 
între hazardul pur și hazardul 
„combinativ11 — deprins, se 
vede, — în urma unei susținute 
activități pronosportiste. Cineva 
ne-a scris textual: „Nu știu dacă 
răspunsurile mele sînt bune sau 
nu. Dar vreau să cîștig". Din 
fericire, însă, numărul acestora 
din urmă n-a fost prea mare.

Printr-o „anchetă" în rîndul 
nespecialiștilor te poți edifica 
asupra gustului estetic mediu la 
un moment dat. Iar gustul me
diu. indică mai degrabă popu
laritatea unei opere, decît va
loarea ei. Noțiuni care nu co-

NICOLAE BALTAG
(Continuare în pag. a Il-a)
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Creangă.

ne-

Durata tîrgului : 13—24 octombrie 1970.

La parterul pavilionului A (14 500 m.p.) se afla birourile

al Organizației 
sugestiile pre- 
radio-ului.
pas cu dezvol- 
a țării noastre

• In pavilionul R, rezervat relațiilor cu expozanții și vizita
torii, vor funcționa birouri de informații, turism, poștă, 
telegraf, telefon, oficii bancare etc.

două noi colec- 
destinată ore- 

o tematică dife- 
de 3 pagini ți

înființarea pentru prima oară în țară a unei edituri destinată 
în exclusivitate copiilor de la cea mai fragedă vîrstă preșcolară 
și pînă la ieșirea din pionierat ne-a dat prilejul unei interesante 
discuții cu poetul TIBERIU UTAN, directorul editurii care poartă 
numele marelui povestitor Ion ~

co
de 

XX

Suprafața de expunere : acoperită în pavilioane (notate 
cu majuscule), 390 000 m.p., platforme în aer liber : 32 000 
m.p., antrepozite : 2 000 m.p., teren pentru construcții și 
demonstrații : 100 000 m.p., bazine de apă : 400 m.p.

administrative, săli speciale pentru demonstrațiile prac
tice, proiecții de filme, conferințe de presă și tehnice, 
cocteiluri, întîlniri de afaceri etc. ATENȚIE, VĂ COSTĂ ’

Ne oferă amănunte 
tovarășul 

LUCIAN POPOVICI, 
directorul tehnic al tîrgului

— Tn toamna aceasta 
(13—24 octombrie) se va 
desfășura în Capitală pri
ma ediție a Tîrgului In
ternațional. Ce ne puteț 
spune referitor la pregă
tirile de organizare ne
cesitate de acest eveni
ment ?

— Scopul principal al tîrgulu 
este de a promova și stimula 
posibilitățile economiei noastrr 
naționale în contextul cooperări’ 
economice internaționale.

întrucît In sfera manifestări
lor de acest gen din alte țări 
există o evidentă tendință de 
specializare, tîrgul de la Bucu
rești va avea tocmai un aseme
nea caracter. Astfel, pentru pri
ma ediție profilul tîrgului va f 
dat de expunerea produseloz 
specifice industriei construcțiilot 
de mașini în care ponderea prin
cipală o vor avea industriile e- 

lecțrotehnică și electronică, ma- 
șini-unelte pentru prelucrarea 
metalului și lemnului, precum 
și unele utilaje pentru indus
tria ușoară. Suprafața de expu
nere de care dispunem este de 
aproximativ 80 000 de m.p. din
tre- care un spațiu de 36 000 de 
m.p., acoperit. Mă refer, bineînțe
les, la pavilionul central și cele 
adiacente acestuia. Pentru buna 
organizare și desfășurare a tîr
gului, intenționăm să înființăm 
diferite funcțiuni anexe cum ar 
fi Centrul de presă, Clubul oa
menilor de afaceri, un Centru 
de prezentare a conferințelor 
tehnice și a filmelor documen
tare. de asemenea, un Serviciu

de relații pentru oamenii de a- 
faceri și vizitatori. Aceste anexe 
au rolul de a crea un cadru op
tim contactelor dintre factorii 
interesați, atît în ceea ce priveș
te traficul informațional cît și 
perfectarea unor eventuale acor
duri și înțelegeri între aceștia.

— Vă rugăm să ne pre
cizați cîteva date asupra 
participării la tirg.

— în acest sens specializarea 
tîrgului nu este întîmplătoare, 
ea constituind o formă adecvată 
de popularizare a produselor in
dustriale românești "capabile să 
concureze competitiv fu produse 
similare din alte țări. In ceea 
ce privește expozanții români ei 
se vor prezenta sub egida orga
nizațiilor de export autohtone 
din ministerele care concură la 
realizarea produselor ce definesc 
profilul tîrgului. Deși în propor
ție covîrșitoare, tîrgul va reuni 
pavilioanele naționale, totuși el 
se va bucura și de participarea 
unor firme independente. Pînă 
în acest moment am primit con
firmarea participării unui nu
măr de 24 de țări printre care : 
U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Japo
nia, R.F.G., Bulgaria, Cehoslova
cia etc. Remarc totodată că cir
ca o sută de firme străine ne so
licită spațiu de expunere, dova
dă a interesului stîrnit pe plan 
internațional de inițiativa orga
nizării acestei manifestări eco
nomice si totodată a prestigiu
lui de care se bucură economia 
noastră în concertul schimburi
lor economice mondiale.

TRAIAN Gt.IU
*

1 a 
început de an
Anul 1969 reprezintă 

tinerii din municipiul 
pe lingă alte succese, o 
dă fructuoasă în ce privește ac
țiunile voluntar patriotice. Față 
de angajamentul de 686 400 lei 
economii, ei au realizat 3 190 635 
lei. Acesta constituie punctul 
de la care încep eforturile anu
lui 1970. In primele 10 zile, pe
rioada relativ scurtă, tinerii din 
organizația U.T.C. a Fabricii de 
rulmenți, au colectat și expediat 
oțelăriilor 181,5 tone metale 
vechi. Un început promițător !

pentru 
Birlad, 
perioa-

BUCUREȘTI 70

Editura
ION CREANGĂ"

— Pornim la drum cu o mare 
dorință de a oferi copiilor cărți 
atractive specifice vîrstei lor. 
Contez foarte mult pe dinamis
mul colectivului redacțional, pe 
participarea activă la îndruma
rea muncii editurii din partea 
consiliului editorial care nu va 
fi onorific, pe sprijinul Minis
terului Invățămîntului, al Con
siliului Național 
Pionierilor, pe 
sei, televiziunii,

Pentru a fi în 
tarea ascendentă 
ne propunem ca aproximativ 
BOO/, din producția noastră de 
carte să aibă caracter informa
țional nu în detrimentul bele
tristicii valoroase, ci pentru a 
apropia viitorii cetățeni de 
preocupările actuale. Știm că 
atît copiii cît și pedagogii doresc 
aceste cărți.

— V-ați gîndit să introduceți 
noi serii și colecții?

— Majoritatea aparițiilor sînt 
grupate în serii și colecții de la 
cărțile instructiv-educative la 
cărțile de jocuri și enciclope
diile pentru copii. Ținînd seama 
de sfera de preocupări a copii
lor ne-am propus înființarea 
unor serii și colecții noi: „Bi
blioteca pentru toți Copiii" care 
va publica opere literare româ-

nești și străine îndrăgite ca de 
exemplu „Amintiri din copilărie" 
de Creangă, „Basme" de Emines- 
cu și Ispirescu, Robinson Cru
soe" de Defoe etc ; „Caseta cu 
bucurii" — va prezenta 100 de 
figuri de oameni celebri în 
scurte povestiri bogat ilustrate ; 
„Romanul pentru copii" și „Po
vestiri pentru copii" unde vor 
apare printre altele „Miraj" de 
Constantin Chiriță, „Atențiune, 
Carolina 1“ de Gica Iuteș, „Toți 
băieții sîiit buni, toți băieții sînt 
răi" de Al. O. Zotta, „Timpul 
probabil de mîine" de Octav 
Pancu-Iași, „Cutia cu greieri" 
de Nicolae Velea „întîlniri 
așteptate" de Ionel Pop.

Pentru a-i familiariza pe 
pii cu creația celor mai 
seamă poeți români ai sec.
vom inaugura seria „Cărăbușul 
de aramă" pornind de la poe
zia cu acest titlu de Blaga în 
care vom prezenta 8—12 poezii 
frumos ilustrate.

în direcția sporirii titlurilor 
de literatură informațională 
sperăm să putem inaugura spre 
sfîrsitul anului 
ții : „A .B, C,“ 
școlarilor — cu 
rită tn texte
„Alfa" — pentru școlarii mici

LA CÎMPINA
EXPOZIȚIE
TEHNICĂ

La Casa de cultură din orașul 
Cîmpina s-a deschis o intere
santă expoziție tehnică, cuprin- 
zînd lucrări ale elevilor maiștri 
și ucenicilor de la Grupul șco
lar petrol din localitate : aparate 
care demonstrează aplicarea le
gilor lui Kircoff, un banc de pro
bat. distribuitoare de comandă 
hidraulică față și spate (tractor 
S 13Q0). coloană răcire gaze, 
freze tronconice etc.

Pe un panou sînt expuse scule 
necesare prelucrărilor prin aș- 
chiere, instrumente pentru in
tervenții la sonde. Se află, de a- 
șemenea, lucrată cu măiestrie de 
bijutier, o sondă în miniatură. 
Exponatele sînt însoțite de Di
ploma acordată de Ministerul 
Invățămîntului și Uniunea Tine
retului Comunist, cu prilejul ex
poziției republicane din iulie 
1968, Grupului școlar petrol Cîm
pina pentru lucrările de lâcătu- 
șerie.

T. GHERGHICEANU

Un nou izvor la Hercuîane
Bătrina și vestita stațiune Băile 

Herculane și-a îmbogățit recent 
debitul de ape termale. Lingă po
dul Traian, de la adîncimea de 
580 m a țlșnit un Izvor de apă. A- 
nalizele efectuate l-au stabilit cali
tăți curative excepționale, tn ca
zul reumatismelor și altor afec
țiuni cronice.

Debitul acestui izvor este de-a 
dreptul impresionant : 665 006 litri 
în 24 de ore (cel mai puternic iz
vor aflat în exploatare are în pre
zent 345 000 litri). Lucrările care 
se execută urmăresc valorificarea 
cil mai grabnică a ațestei bo
gății.

I. DANCEA

Debut
.. Sub egida Comitetului jude
țean Vaslui al U.T.C.. s-a con
stituit „Societatea literar-artisti- 
eă a elevilor din orașul Vaslui". 
Prilej cu care au luat cuvîntul 
Augustin Chiper. secretar al co
mitetului județean U.T.C., pro
fesorii Teodor Ciobanu și Elena 
Siliuc. și directorul casei jude
țene de creație — Petru Necula.

C. OANCEA

„COLUMNA" IN ASIA

Cu MIRCEA DRĂGAN despre „Festivalul

internațional al filmului din India"

La Delhi și Bombay s-a des
fășurat recent „al IV-lea Festi
val internațional al filmului din 
India" organizat de Ministerul 
Informațiilor și Industria Cine- 
mnt:)'>r."ficâ Indiană. întors de 
la acest festival, regizorul Mircea 
Drâgan ne-a împărtășit cîteva 
impresii

— Festivalul a întrunit un nu
măr de 28 de țări în cele două 
secții: competitivă și noncom- 
petitivă. Deviza festivalului, in
spirată dintr-un vechi concept 
indian. „VASUDHAIVA KU- 
TUMBAKAM". s-ar putea for
mula astfel: „întreaga 
este o familie"!

— Cu ce film a 
zentată România?

— Cu „Columna".
ția noncompetitivă, .. .... ... 
festivalul din India a avut loc 
la puțin timp după festivaluri
le reunite de la Adelaide (Aus
tralia) și Auklamd (Noua Zee- 
landă) unde a fost premiat. In 
afara proiecțiilor oficiale, el a 
fost prezentat în New Delhi în 
trei cinematografe centrale 
(Piazza. Filmstan. Delite) la 
Bombay. Calcuta și Madras 
unde ..Columna" a foșt prezen-, 
tată m3! multe zile în șir

— In timpul festivalului at<

lume

fost

dar

repre-

la sec- 
deoarece

stabilit și contacte cu perso
nalitățile și organismele princi
pale, ale artei și industriei ci
nematografice indiene?

— Da. Cu atît mai mult cu cît 
India este una din țările cele 
nai mări producătoare de filme 

din lume. Se produce mai mult 
de un film de lung metraj pe 
zi, respectiv în jur de 400 fil
me artistice pe an. Rețeaua di
fuzării dispune de 6 000 cinema
tografe 
pențru 
mare. Pe 
propus să organizăm în mod re
ciproc săptămîna filmului indian 
în România în vara anului I97C 
și a filmului românesc în India 
în iarna 1970—1971.

La Bombay, unde „Corporația 
pentru exportul filmelor indie
ne" ne-a organizat vizionări de 
filme, s-a manifestat un viu in
teres pentru filmul nostru 
„Neamul Șoimăreștilor" și ni 
s-a propus achiziționarea lui și 
a altor filme românești. De a- 
semenea directorul cinematecii 
eeyloneze. dl. Ameranath Java- 
tiloke, ne-a solicitat în vederea 
organizării unui festival al fil
mului românesc în primăvara 
anului 1970 la Colombo

comerciale. Interesul 
filmul românesc este 

această linie ni s-a

MARIA MINCIU

Nou la Hunedoara
Străvechi castel al Corvinești- 

lor, martorul atîtor fapte istorice, 
cunoaște larma obișnuită a con
structorilor. Refacerea clădirilor 
adiacente, reconstrucția caselor 
din curtea exterioară, va permite 
personalului de îndrumare să pre
zinte vizitatorilor, în condiții bu
ne, materialele referitoare la cas-

în final, se va inaugura un an
samblu care grupează o sală de 
spectacole unde se vor prezenta 
obiectivele din interiorul castelu
lui cu ajutorul diafilmelor, o bi
bliotecă și o cameră de studii.

în corpul administrativ se vor 
afla birourile, o casă de oaspeți și 
diverse ateliere.

Festival-concurs 
„Tony Bulandra"

în luminile > rampei, în fața a 
10 000 de spectatori, în județul 
Dîmbovița a avut loc primul „Fes
tival-concurs de teatru Tony Bu- 
landra". De-a lungul acestui festi
val s-au prezentat 60 de spectaco
le. Dintre căminele culturale, lo
cul I l-a obținut formația de tea
tru din Bărbulețu cu piesa In- 
tr-un act „Radu lui Anghel" și 
formația din Dragodana cu „Un 
examen greu". Din cadrul caselor 
de cultură, locul I a revenit for
mației de teatru din Tîrgoviște 
cu „Inspector fără... delegație" de 
Cornel Sutașu, regizor Ion Va- 
siliu. Colectivul de montaj-literar 
al Casei de cultură din .Găești a 
obținut tot locul I cu compera- 
jul „Mirabila sămînță" realizat de 
prof. Dumitru Stanciu.

VASILE VLAD

Astăzi, la ora 19, la Librăria „Ml- 
hal Eminescu", Neagu RădUlescu 
va prezenta romanul Iul Constan
tin Gheorghiu „Pămînt si păian
jeni". Autorul va da autografe.

Vă prezentăm, reprodusă, o 
pictură în ulei pe pînză (di
mensiuni 227/140 cm) întitulată 
„Altarul Unirii” care aparține 
studentului Gheraslm Moisii, 
anul III, Facultatea de mate
matică și donată Institutului 
pedagogic din Bacău. Ceea ce 
Impresionează este legătura 
dintre matematică și pictură, 
începînd cu dimensiunile ta
bloului și continuînd cu punc
tul de perspectivă și înălțimea

Potrivit unei statistici întocmite de Direcția circulației din 
Inspectoratul general al miliției, în anul 1969 au avut loc 5 308 
accidente, soldate cu 2 070 de morți și 4 718 răniți. Peste 76 la 
sută din acestea au fost produse în localități urbane, pe drumu
rile publice. Am solicitat tov. colonel LAURIAN VOINEA, loc
țiitor al șefului Direcției circulației din I.G.M., detaliul cîtorva 
noi măsuri — menite să contribuie la prevenirea accidentelor 
de circulație : „Față de anul 1968 în 1969 numărul de accidenta, 
în condițiile creșterii numărului de autovehicule, este de 1,1 la 
sută mai mic, iar al victimelor cu circa 10 la sută. Indicatorul 
numărului de accidente la mia de autovehicule înmatriculate a 
scăzut de la 11 la 10. Totuși, numărul răniîne ridicat, ceea ce 
demonstrează incă necesitatea întăririi disciplinei rutiere în 
rîndul acestora. Au crescut accidentele provocate din vina pie
tonilor. Ca urmare, trebuie lărgite și diversificate acțiunile de 
prevenire în rîndul maselor și în special a! copiilor. Ca și în 
anii anteriori, principalele încălcări ale regulilor de circulație, 
comise ,de șoferi, care au dus la accidente au fost : nerespecta- 
rea regimului legal de viteză depășirile neregulamentare și con
sumul de alcool.

Pentru combaterea celor mai frecvente cauze de producere a 
accidentelor pe plan legislativ sau luat o serie de măsuri ridi- 
cîndu-se limitele minime și maxime ale amenzilor contraven
ționale, ceea ce, credem, vor influența pozitiv prevenirea gene
rală și specială a participanților la circulație. Astfel, pentru că 
în ierarhia cauzelor viteza este primul factor între cele care au 
generat accidentele, se aplică o amendă de la 500 la 1 500 lei. 
Pentru faptele de conducere sub influența băuturilor alcoolice 
— amenzile, cind nu depășesc unu la mie, se cuprind între 1 000— 
2 500 lei. Foarte multe accidente, circa o treime din totalul ge
neral. s-au produs în mediul rural, ca urmare a încălcării regu
lilor de circulație de către tractoriști și săteni. La solicitarea 
I.G.M. printr-un ordin recent al Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii se va reglementa modul de circulație al tractoarelor 
pe drumurile publice de Ia un loc de muncă la altul. In comu
nele în care au fost amenajate trotuare se constată însă 
o sensibilă diminuare a accidentelor, ceea ce demonstrează ne
cesitatea construirii acestora în toate comunele aflate de-a lungul 
șoselelor cu trafic rutier ridicat".

__  cu un nuțnăr sporit de pa
gini și multă ilustrație.

„Povestirile în imagini" vor 
prezenta fie în figuri istorice, 
fie aventuri științifico-fantas- 
tice, fie întîmplări hazlii.

Nădăjduim să începem o se
rie de urr^r pentru cei mici și o 
serie distractivă.

Acordăm foarte mare atenție 
traducerilor din literatura uni
versală contemporană pentru 
copii. Aș cita în acest sens cî
teva lucrări semnificative : „No
mazii Nordului" de J. O. 
Curwood,, „Ultima aventură a 
lui Robinson Crusoe" de A. De- 
kany, „Fetița și avioplanul" de 
D. I. Kiselev, „Alice la oglindă" 
de C. Lewis

— Ce ne puteți spune despre 
vechile serii și colecții ?

— „Biblioteca școlarului" cu
prinde 12 titluri într-o nouă 
formulă grafică. Colecția „Pri
ma mea bibliotecă" lansată 
acum doi ani va publica volume 
de Brătescu Voinești, De Aml- 
cis, Dickens, Perrault.

în colecția „Traista cu po
vești" vor apare Povești popu
lare românești, din U.R.S.S. ma
ghiare, sîrbești, spaniole.

O pondere foarte mare (mai 
bine de jumătate din titluri) a- 
parține preșcolarilor. Alături de 
lucrări ca „Din pragul casei" de 
Tudor Arghezi, „Pinocchio" de 
Collodî, „Asediul" de R. Theo- 
doru, „Cavalerii lui Mihai Vi
teazul" de P. Luscalov, vom pu
blica voi. 13—14 din „Povești 
nemuritoare". Primele 5 volume - 
vor fi reeditate într-d casetă.

Cu prilejul aniversării naște
rii lui Lenin vor apare o cule
gere de povestiri despre copilă
ria lui Lenin și romanul 
„Focuri" de Voskresenskaia.

— Dar despre activitatea de 
perspectivă a editurii ?

— Vrem să inițiem seriile 
„Copiii lumii" (povestiri scrise 
în manieră publicistică, docu
mentară, cu mult materia! fo
tografic despre istoria, geogra
fia, obiceiurile diferitelor po
poare) ; „Microscop" care va 
explica primele noțiuni tn di
ferite domenii ale cunoașterii; 
un almanah intitulat „Ala-bala“. 
Vom trece la elaborarea enci
clopediei copiilor folosind și 
alte formule ca : „Primul meu 
dicționar", „1000 de curiozități", 
„De 333 de ori de ce ?

Vom încerca să obținem chiar 
în cursul acestui an un loca! 
corespunzător pentru librăria 
copiilor, central, cu o sală unde 
să putem organiza săptămînal 
întîlniri ale autorilor cu copiii 
și să înființăm un cerc de prie
teni ai editurii, alcătuit din pă
rinți, pedagogi și copii cu re
zultate bune la învățătură. Dat 
fiind specificul muncii noastre 
cu pionierii — viitorii uteciști — 
sper ca ziarul „Scînteia tinere
tului" să ne acorde sprijin în 
direcția popularizării principa
lelor apariții și activități ale E- 
diturii „Ion Creangă".

Ne exprimăm speranța că vii
toarea lege a drepturilor de au
tor, pornind de la criteriul valo
rii și dificultății lucrărilor, nu-i 
va pune —*—■ —”
în stare 
ceilalți.

pe autorii pentru copii 
de inferioritate față da

RADU LEVARDĂ

BBBBBBBBBB ■ ■ B ■ ■■■■■■ »
personajulul prlucipal — Cuza, 
există un raport geometric 
bine stabilit, după „tăietura de 
aur" care, pentru a fi stabilit, 
a dus la rezolvarea unor siste
me de ecuații.

Autorul, care deține premiul 
II la faza republicană a celei 
de a treia bienală șl alte pre
mii pe plan local, a dăruit a- 
ceastă lucrare Institutului In 
care învață.

■
B

■
CITITORUL

CRITICL. C.

prof. IOAN VLAD

URMAR1REA : rulează la Pa
tria (orele 9; 11,30; 11; 16,30; 19; 
21,30), Festival (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

CĂLUGĂRIȚĂ : rulează la Sala 
Palatului (orele 17; 20,30).

PACATUL DRAGOSTEI: rulea- 
lează la București (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele 
10: 13; 15,30; 18; 20,30).

GALA FILMULUI CUBANEZ : 
rulează la Republica (orele 8,45; 
11.15; 13,45; 16,15; 18.45; 21,15).

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceaîărul (orele 9; 11,15; 13.30;
16; 13,15; 20,45).

INTR-O SEARA UN TREN : 
rulează la Capitol (orele 9.15: 
11,30; 14; 16.15; 18.45; 21).

MĂRTURIA : rulează la Victo
ria (orele 9; 11.15; 13.30; t5.4S:
18,15: 20,45).

LUCIA : rulează la Central (o- 
rele 3,45; 11.15; 14,45; 17.45; 20.45).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS: 
rulează la Lumina (orele 8,30; 
16.15: în continuare 18.30—20.45)

VA PLACE BRAHMS ? : rulează

la Moșilor (orele 15,30; 18; 20,30), 
Doina, (orele 11,30; 13,45; 16: 18,15: 
20,30), (La ora 9.10 dimineața pro
gram pentru copii). Drumul Sării 
(orele 15: 17.30; 20).

MÎINILE, REGINA INSTRU- ■ 
MENTELOR. AFGANISTAN, SFA
TURI BATRINEȘTI, ORAȘUL 
MIC, ORAȘUL MARE : rulează la 
Timpuri Noi. (orele 9—21 în con
tinuare).

BATALIA PENTRU ROMA : ru
lează la Feroviar (orele 9; 12,30; 
16; 19,30) _ ’ ’ ------
16,30: 20). 
16,30; 20).

VALEA
la Grivița (orele 9,30; 12; 15; 17,45; 
20,15), Miorița (orele 9.30; 12; 14.30; 
17: 19.30).

UN OM PENTRU ETERNITATE: 
rulează la Cinemateca — Union 
(orele 10; 12; 14).

A TRAI PENTRU A TRAI: ru
lează la înfrățirea între popoare 
(orele 15,15: 17.45: 20).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR: ru
lează la Buzești (orele 15.30; 18;
20.30) , Cotroceni (orele 15.30: 18;
20.30) .

BLOW-UP :
(orele 8—20,45

WINNETOU
ȚII : rulează

. 11,15; 13,30;

Excelsior (orele 
Flamura (orele

PĂPUȘILOR : rulează

rulează la Dacia 
în continuare).
IN VALEA MOR- 

la Bucegi (orele 9;
16; 18.15: 20.30), Glu-

Iești (orele 15,30; 18; 20,30), Arta 
(orele 9.30: 15,30: în continuare 
18.15—20.30).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR: rulează la Uni
rea (orele 15,30; 18).

MOARTEA UNUI BIROCRAT 1 
rulează la Unirea (ora 20,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: ru
lează la Lira (orele 15,30; 18; 20.30), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20.30).

ANGELICA ȘI SULTANUL: ru
lează la Pacea (orele 15.45: 18; 
20,15).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA : 
rulează Ia Crîngași (orele 15,30: 
18: 20.15).

BĂIEȚI TN HAINE DE PIELE: 
rulează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis (ore
le 9: 15.45 în continuare; 13; 20,15).

MY FAIR LADY : rulează la 
Floreasca (orele 9: 12.30: 16,30: 20).

BĂIEȚII DIN STRADA PAL : 
rulează la Volga (orele 9—15.45 
în continuare: 18.15 : 20,30).

IN IMPARAȚIA leului 
ARGINT : rulează 
(orele 15,30; 18).

PIEDRO PI.EACA IN SIERRA : 
rulează la Viitorul (ora 20.30).

TAINA LEULUI : rulează Ia 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18.15; 20,30), Modern (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16: 18.15: 20,30).

PRIETENI FAKA GRAI: rulea
ză la Aurora (orele 9,30; 11,30:
13,30; 16; 18,15: 20,30).

LA RĂZBOI CA LA 
rulează la Popular (ora 20,30).

FRAGII SĂLBĂTICI :
Popular (orele 15,30; 18)

LA NORD PRIN NORD 
MANUELA : rulează la 
(orele 15.30: 19,15).

BERU ȘI COMISARUL 
ANTONIO : rulează la 
(orele 15,30; 18: 20,30).

IUBIREA STRICT OPRITA : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18:
20.15) .

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Rahova (orele 15,30;. 19).

SEZON MORT : rulează la Fe
rentari (orele 15.30: 19).

SA TRĂIM PINA LUNI : ru
lează la Cosmos (orele 15.30; 18;
20.15) .

RĂZBOI :

rulează la

VEST,
Munca

. SAN 
Flacăra

Comedie : OPINIA PUBLICA — 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — Ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : VIJELIE IN CRENGI
LE DE SASSAFRAS — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : ENIGMATICA
DOAMNA ,,M“ — ora 20 ; Teatrul 
Glulești : (în Sala Teatrului Mic) ’ 
ABSENȚA — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : MANEVRELE - 
ora 19,30; Teatrul Țăndărică (Cal. 
Victoriei) : ELEFANTELUL CU
RIOS — ora 10 ; (Str. Academiei) . 
CĂLUȚUL COCOȘAT — ora 10 ; 
Studioul I.A.T.C. : ASTĂ SEARA 
SE IMPROVIZEAZĂ — ora 20 : 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
VARIETĂȚI — ora 19,30 ; (Cal. 
Victoriei) : NICUȚĂ LA... TĂNA- 
SE — ora 19,30 ; Circul de Stat : 
RAPSODIA SUEDEZA — ora 19.30.

DE
la Viitorul

MARTI, 13 IANUARIE 1960

MARȚI, 13 IANUARIE 1976

• 13,23 Fotbal : Dlnamo Bacău 
Kilmarnock (Scoția) !n „Cupa eu-

Opera Română : TOSCA — ora 
19,30 : Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : ENIGMA 
OTILIEI — ora 19.30 ; Teatrul da

ropeană a tîrgurilor". (Transmisiu
ne directă de la Bacău) • 18,00 Lu
mea copiilor : „Hal să facem un 
spectacol" • 18,30 Ancheta econo
mică • 19,00 Telejurnalul de sea
ră « 19,20 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto a 19,30 
Atomul — această necunoscută. 
„Rîul pietrificat" a 20.00 Reflector 
a 20,15 Seară de teatru : „Ofițe
rul recrutor" de George Farquhar. 
In distribuție : Victor Rebengluc, 
Gh. Ionescu-Gion, Ion Cosma, Ion 
Marinescu, Dumitru Furdui, Tu- 
dorel Popa, Nicolae Ifrim, Lau- 
rențlu Azimioară, Nicolae Pomoje, 
Ion Ciprian, Jean Lorin, Andrei 
Codarcea, Arcadie Donos, Ale
xandru Lungu, Ion Focșăneanu, - 
Irina Petrescu, Eliza Plopeanu. 
Tatiana lekel. Văii Clos, Jeana 
Gorea, Emilia Manta. Regia Va- 
lerlu Moisescu « 22,00 Telejurnalul 
de noapfe « 22,20 Muzicorama 
T.V. : Revista actualităților de 
muzică ușoară (II) e 22,45 Tele- 
glob : Novl-Sad.• ./

(Urmare din pag. L
incid întotdeauna. Motiv pentru 
care George Călinescu nu admi-

• tea confuzia lor. „Popularitatea
— lui Bolintineanu — scrie el, de 
“ pildă, în „Compendiul de Istorie 
B a literaturii române" — au fă

cut-o „Bătăliile românilor",
■ compuneri în genere mecanice, 
_ părînd adesea niște parodii,
■ oratorice, sentențioase, alcătuite 
B toate după același program, sim

plist: o expoziție a situației, o
B cuvîntare, de obicei la un „ban

chet", și o încheiere epică în
• mare viteză" De altfel, o scru-
— tare mai atentă a sincerității 
" răspunsurilor la ancheta noastră

poate duce la concluzii decon- 
B certante. Cînd ți se cere să in

dici cea mai bună carte a anu-
• lui, se presupune că ai citit
— cel puțin cîteva dintre ele. Și, 
“ în orice caz, pe cea pentru care 
B votezi. Oare așa au procedat

toți corespondenții? Discutabil, 
B Cum s-ar explica, altfel, faptul 
_ că, din cei 442 de admiratori ai
■ lui Eugen Barbu, 440 nu eu- 
B nosc titlu] exact al cărții aces

tuia? „Entuziasmul" altora viza 
opere inexistente: „Cavalerul

B turc" de Ion Gheorghe, „Cada- 
vre în vad" de A.E. Baconsky,

■ „Principiile" (pe lingă majori
tarul, dar tot eronatul, „Princi
pele") lui Eugen Barbu ș.a. Sus
pectă ni s-a oărut și perfor
manța unui elev de 9 ani, de a 
fi citit, în
„Vîntul și 
și de a fi

SI

■ timp record, trilogia 
ploaia" de Z. Stancu 
înțeles integral „Ne- 

lui Nichita Stănescu! 
opțiunile publicului

s
jg cuvintele'

Evident. ,_ ____1_1
■ se justifică, de regulă, prin va

loarea ridicată a operelor pre
ferate. In această privință, re
zultatele anchetei noastre sînt 
Iestul de apropiate de „diag
nosticul" specialiștilor. Totuși, 
s-a văzut clar că nu întotdea
una orientarea concurențelor a 
fost determinată de o profundă 
convingere intimă în valoarea

B cărții „evidențiate". Majoritatea 
voturilor, cel puțin pentru ca-

■ tegorîa „elevi" au „mers" în li- 
_ tera programei școlare. Situație
■ perfect explicabilă. Tinerii ci
li titori datorează școlii educația

artistică pe care o au. Școala le 
B formează gustul estetic, ea este 

cea care le oferă (sau. tn orice
■ caz, ar trebui să le ofere) o 
— metodă de abordare a frurtlosu-

lui artistic. De aceea, strădaniile

■

profesorilor nu trebuie să _eșu- 
eze sub comoditatea niciunei ru
tine și sub rugina niciunei pre
judecăți. Atunci, poate, Emines- 
cu va ii. pentru toți copiii, ma
rele poet romantic de talie eu
ropeană și, tot atunci, „Oda în 
metru antic" va ajunge mai cu
noscută decît este. Datoria pro
fesorilor este, desigur, mai întîi, 
de a restabili prestigiul valorii 
în detrimentul popularității cu 
care uneori, în mod nejustifi- 
:at. este asimilată valoarea u- 
nei opere. Și de1 a-1 face, spre 
exemplu, pe Lucian Blaga mal 
cunoscut decît Aurelian Andre- 
escu.

„Cîți lectori au atitudini In 
fața lecturilor?" se întreba, 
cîndva. Mihai Ralea. Foarte pri
zată la o vîrstă fragedă, litera
tura de aventuri pune frecvent 
această problemă. Căci, specu- 
lînd, adeseori, permanenta noas
tră nevoie de copilărie și gus
tul pentru călătorie, diverși 
manufacturieri ai literei sau 
peliculei fac adevărate acte an
ticulturale numite, pe ecran, 
„Angelica ți sultanul", „Fru
moasa Angelică", „Fantomas" 
sau „Adio Gringo". Este recon
fortantă, în acest sens, adeziu
nea tinerilor 
ale genului 
de C. Chiriță 
Dar,așteptăm 
ei vor ști. în 
ze cu competența între o exce
lentă carte de proză și o mai 
ouțin reușită transpunere ci
nematografică a ei. După cum, 
am dori, de asemenea, ca ver
dictul amatorului să nu se apli
ce, fără spirit critic, asupra căr
ții care nu strălucește prin alt
ceva. decît printr-o mălăiață 
scenă „sexy". Sau să nu supra
liciteze valoarea alteia, pentru 
simplul motiv că preia (și ba
nalizează) un simbol generos, 
degradîndu-i măreția nrin defi
cit de talent.

Am semnalat cîteva din „um
brele" educației estetici? ale unor 
tineri, convins fiind că și mino- - 
ritatea pe care o reprezintă ei 
poate fi recuperată pentru peri
metrul culturii autentice. Pen
tru a reuși, e necesar și con- ; 
cursul lor. Creatorul, educato
rul și receptorul nu trebuie să 
abandoneze, nici o clipă, acest 
ideal. Și nici nn cititor nu tre- " 
buie să disprețuiască, nicicînd, 
criticul ce se ascunde în el. , .

la reușitele certe 
(„Trilogie în alb" 
și „Rio Bravo".) 
încă timpul cînd 
masă, să disocie-
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CUM SE REFLECTĂ ÎN l

PREOCUPĂRILE ORGANIZAȚIEI U.T.C. i 
DE IA „ELECTROPRECIZIA" - SĂCELE j

SCURTAREA
DURA TEI DE ASIMILARE 
A NOILOR PRODUSE

C&țiva zed de tineri din Uzina 
„Electropredzia" — Săoele își 
pregăteso valizele pentru o călă
torie lungă și interesantă. Va fi 
o călătorie de studii, de speciali
zare în domeniul noilor produse 
pe care le va asimila uzina în a- 
nul acesta. Cine sînt ei ? Absol
venți mai vechi sau mai noi ai 
școlii profesionale, mulți cu baca
laureatul luat dar în primul rind, 
sînt cei mai buni muncitori care 
prezintă garanția că la întoar
cere vor aduce cu ei maximum 
de cunoștințe și experiență. Ga
rantează acest lucru organizația 
U.T.C. care la cererea condu
cerii uzinei i-a selectat și pre
gătit din toate punctele de ve
dere.

Pentru constructorii de auto
turisme, tractoare și autocami
oane pentru colectivele altor în
treprinderi din țară, această 
uzină furnizoare a motoarelor 
electrice și a echipamentului 
electric reprezintă un colabora
tor ferm, o marcă cu prestigiu. 
In anul trecut ea și-a onorat 
toate obligațiile contractuale cu 
mult timp înainte de termen, li
vrând o importantă cantitate de 
produse peste plan.

— Sub aspectul sarcinilor ce 
vă revin, anul 1970 se deosebește 
de 1969 ?

— Da și nu. Da, pentru că 
ele sînt superioare sub aspect 
cantitativ, ne spune tovarășul Va- 
sile Marinescu, secretarul Comi
tetului U.T.C., spor ce va fi rea
lizat în primul rind pe baza 
creșterii productivității muncii ; 
da — pentru că nomenclatorul 
produselor noastre se va îmbogăți 
cu trei poziții noi ce urmează a fi 
asigurate ; nu — pentru că acti
vitatea noastră se va desfășura 
într-un flux continuu, produsul 
de bază fiind și în acest an mo
toarele electrice.

Mai exista desigur și alte ase
mănări și deosebiri care leagă ca 
o punte vechiul de noul an. Ne 
vom rezuma la una singură : din 
cele amintite asimilarea de noi 
produse. Este vorba de altema- 
toarele pentru atoturismul „Da- 
cia-1300* și alte mașini, releul 

o i semnalizare și bobina de a- 
prindere pentru tractoare.

In cuvîntarea rostită în înche
ierea luorărilor recentei Plenare 
a C.C. al P.C.R. din 10—13 de
cembrie 1989, tovarășul Nicolae 
Ceaușescn s-a referit pe larg la 
necesitatea intensificării preocu

părilor pentru valorificarea mai 
rapidă a licențelor achizițio
nate din străinătate, „deoarece 
durata de punere în producție, 
de integrare în fabricație a aces
tora este în prezent exagerat de 
mare", spunea secretarul gene
ral al partidului. La Uzina „Elec- 
troprecizia" această observație a 
fost bine înțeleasă. Eforturile ge
nerale ale muncitorilor și specia
liștilor sînt astfel dozate încît pu
nerea în fabricația de serie a li
cențelor amintite să se încadreze 
în graficul stabilit și la un nivel 
calitativ superior. întreaga activi
tate a uzinei a fost reorganizată 
în cursul anului trecut în spiritul 
sarcinilor de asimilare din acest 
an, spațiile de producție și uti
lajele, forța de muncă și lucră
rile de investiții au fost dirijate și 
reevaluate în același scop. Există 
în ateliere o atmosferă de căutări 
febrile pentru punerea la punct 
încă de la început a fluxului teh
nologic, a noilor produse, în 
toate detaliile sale. în acest con
text, sarcinile organizației U.T.C. 
sînt exact precizate. Pomindu-se 
de la considerentul că peste 75 la 
sută din salariați sînt tineri, ei 
avînd așadar un cuvînt hotărîtoi 
în realizarea planului, programul 
de activitate al Comitetului 
U.T.C. și-a fixat în acest sens 
obiective clare.

— Li se cere în primul rind 
să stăpânească la precizie utila
jele pe care se vor executa cele 
trei produse noi, ne spune tova
rășul director al uzinei. Apoi să 
cunoască fără rezerve produsele 
respective, caracteristicile lor, 
tehnologia de fabricație.

Sînt prevăzute aici printre al
tele, organizarea a cinci cursuri 
de specializare care vor cuprin
de 150 de tineri. Detalii în legă
tură cu aceste cursuri ne dă eco
nomistul Vasile Lața, locțiitorul 
secretarului U.T.C. și care răs
punde din partea uzinei de pro
blemele învățământului.

— Utilajele modeme sosite din 
străinătate, ân vederea fabricării 
noilor produse, își au fiecare car
tea lor tehnică. Traducătorii din 
uzină le-au pus în mâinile teh
nicienilor și inginerilor în versiu
ne românească. Aceștia și-au însu
șit temeinic conținutul lor, iar 
acum, în cadrul cursurilor pe 
care ni le-am propus, ei vor lă
muri cu toți tinerii problemele 
legate de funcționarea acestora — 
regim de lucru, parametri tehnici,

indici do utilizare mod de între
ținere eto — pentru ca ele să dea 
un maximum de randament din 
prima clipă a punerii lor în func
țiune. Trebuie să precizez că 
toate cursurile vor fi predate în 
ateliere, în fața utilajelor respec
tive, expunerile fiind însoțite de 
fiecare dată de demonstrații 
practice.

Dar numai o parte din durata 
cursurilor va fi utilizată pentru 
cunoașterea utilajelor. Restul tim
pului, circa patru luni de zile, va 
fi consacrat cunoașterii produsu
lui ce urmează să intre în fabri
cație și tehnologiei lui. E de fapt 
partea cea mai complicată a 
problemei, de aceea ea va fi com
plet rezolvată printr-o acțiune 
mai complexă. Notăm în această 
direcție întâlnirile tinerilor cu 
specialiștii din uzină care s-au 
specializat în străinătate la firma 
furnizoare a licenței și care vor 
răspunde întrebărilor ce li se 
adresează ; concursurile „Cine 
știe meserie, răspunde" pe aceeași 
temă a cunoașterii noilor pro
duse, programate în toate orga
nizațiile U.T.C. din ateliere ; con
cursurile pentru cunoașterea celor 
mai buni strungari, lăcătuși și 
bobinatori, cu faze pe ateliere și 
întreprindere etc. Sînt prevăzute 
cursuri pentru inițierea în limba 
franceză a celor care vor pleca 
pentru cîteva luni la specializare 
în străinătate. O însemnată con
tribuție la pregătirea profesio
nală a tinerilor muncitori își vor 
aduce desigur cei 60 de tineri in
gineri. Începînd din acest tri
mestru ei vor beneficia de un 
club propriu care va funcționa 
pe baza unui bogat program te
matic din care nu vor lipsi sim
pozioanele, comunicările, confe
rințele tehnice care vor fi astfel 
concepute încît să aibă o deplină 
eficiență.

Cu cele relatate aici, însă, nu 
s-au epuizat prevederile planu
lui de activitate al organizației 
U.T.C. El este mult mai cuprin
zător și reflectă în primul rind 
buna orientare a organizației în 
jalonarea preocupărilor sale spre 
o problemă majoră a uzinei 
— asimilarea noilor produse. lai 
faptul că încă din primele zile 
ale noului an s-a trecut cu toate 
forțele la înfăptuirea sa dă certi
tudinea unei activități serioase ce 
va fi încununată de realizări.

ROMULUS LAL

Larga participare a tineretu
lui din județul Cluj pentru în
deplinirea angajamentelor econo
mico formulate la începutul a- 
nului trecut nu a însemnat nu
mai un răspuns la chemarea la 
întrecere adresată de alte orga
nizații județene ale U.T.C., ci în 
egală măsură și o modalitate de 
a răspunde unei necesități inte
rioare, aceea de a-și manifesta 
prezența în coordonatele majore 
ale dezvoltării județului.

Este greu de redat, chiar și 
acum când bilanțul s-a definiti
vat^ tabloul complet al desfășu
rării energiilor tinerești pe tărî- 
mul activității voluntar-patrioti- 
ce. Munca desfășurată pe cele 71 
de șantiere ale tineretului, care 
au funcționat în lunile de vară 
și toamnă, a schimbat în între
gime înfățișarea unor cartiere, a 
unor parcuri, stadioane, străzi 
sau șosele. La construcția și a- 
menajarea bazelor sportive și a 
stadioanelor, a parcurilor, grădi
nilor publice și a solarelor s-au 
efectuat 165 000 ore de muncă 
voluntar-patriotică : angajamen
tul organizației județene de a a- 
menaja și întreține o suprafață 
de 260 000 m.p. spații verzi a 
fost depășit cu aproape 100 000 
m.p. Se pot adăuga, eventual, și 
alte realizări care atestă perse
verența cu care tinerii din județ 
continuă frumoasa tradiție a 
muncii patriotice.

Dar consemnând succesele ob
ținute la locul ce li se cuvine, 
nu putem trece cu vederea fap
tul că unul dintre capitolele im
portante ale angajamentului eco
nomic, cel al lucrărilor finanța
te, nu a fost decît parțial înde
plinit. Diferența dintre intenții
le meritorii cuprinse într-un an
gajament rostit cu voce tare și 
realizarea acestora nu este ne
glijabilă. Iar justificările tardive 
care ni se oferă acum la secto
rul de muncă patriotică al co
mitetului județean U.T.C., chiar 
dacă sînt în parte adevărate, nu 
pot trece în nici un caz drept 
cauze principale ale unei stări de 
lucruri, cu atît mai nemulțumi
toare cu cît e vorba de un ju

deț cu vechi tradiții ale muncii 
voluntar-patriotice, îmbogățite 
de la un an la altul.

In fața nerealizării propriilor 
angajamente, comitetul județean 
U.T.C. nu trebuie să-și irosească 
timp și eforturi în căutare de 
justificări. Nu, căci nu de ex
plicații este nevoie acum, cînd 
a început un nou an și cînd or
ganizația județeană Cluj, ca toa
te celelalte organizații ale U.T.C., 
își concretizează noi obiective și 
pentru activitatea voluntar-pa
triotică. Stăruința asupra bilan-

vechi, a fost una din cauzele 
principale pentru care obiective 
din cele mai însemnate și cu 
pondere în bilanțul economic al 
organizației n-au fost pe deplin 
atinse. Căci, lesne de înțeles, e 
dificil să recuperezi în ultimele 
zile ale unui trimestru ceea ce 
ar fi trebuit să realizezi în 10 
săptămâni premergătoare. Soluția 
se corelează însă cu o altă da
torie a comitetului județean, a- 
ceea de a determina organiza
țiile să acționeze nu doar la 
impulsurile de sus, ci din pro-

în tradițiile organizației, care pe 
lîngă eficiența economică sînt 
capabile să asigure și consecin
țe educative mai pronunțate.

In ansamblul lucrărilor finan
țate, cele din patrimoniul fores
tier oferă posibilități largi de 
realizare a unor venituri. Se ar
gumentează însă că pentru ocoa
lele silvice nu rentează să lu
creze cu tinerii întrucît costul 
transportului la punctele de lu
cru întrece cu mult valoarea 
muncii efectuate înfr-o zi. Dar 
ne amintim de tabăra de mun-

ENERGII Șl RESURSE 
TINEREȘTI 

NEVALORIFICATE DEPLIN
Concluzii la un bilanț al acțiunilor de muncă 

voluntar — patriotică din județul Cluj

țului trebuie să aibă o singură 
și necesară direcție : evidențierea 
prin concentrarea unui spirit au
tocritic deosebit a învățăminte
lor, a soluțiilor, a modalităților 
de acțiune în viitor.

Ca un aspect cu implicații 
dintre cele mai substanțiale în a- 
tingerea parametrilor angajamen
tului se va releva astfel necesi
tatea asigurării unei ritmicități 
în inițierea și desfășurarea acțiu
nilor. Lipsa de ritmicitate, do
vedită, de pildă, de cifrele refe
ritoare la colectarea metalelor

prie inițiativă, să inițieze ac
țiuni nu după calendarul jude
țului, ci după un program pro
priu. Cu atît mai mult cu cît în 
acest domeniu manifestarea ini
țiativei fiecărei organizații nu 
prezintă dificultăți deosebite.

Cu prețioase concluzii se poa
te solda și analiza pe obiective, 
pe compartimente a realizării an
gajamentelor. Căci se constată o 
oarecare orientare spre acțiunile 
mai facile, care nu presupun un 
efort organizatoric deosebit ne- 
glijîndu-se multe altele, înscrise

că și odihnă de la Valea Ierii, 
organizată de comitetul județean 
pentru elevi. Cei 100 de elevi 
prezenți astă-vară Ia muncile din 
patrimoniul forestier au efectuat 
decopleșiri de arborete pe o su
prafață de 83 hectare, s-au și o- 
dihnit, și-au plătit transportul, 
întreținerea și au înscris în bi
lanțul lor suma de 3 300 lei! 
Iată însă că a fost organizată o 
singură tabără deși numărul ele
vilor dornici să îmbine timp de 
două săptămâni munca și odihna 
era mult mai mare.

Acțiuni de largă eficiență al
tădată — recoltarea semințelor 
forestiere și a plantelor medici
nale — se pare că au fost ui
tate sau lăsate moșteniră pionie
rilor și școlarilor, căci cele 500 
kg de plante medicinale, adu
nate totuși, (din angajamentul de 
40 tone !) sînt doar rezultatul u- 
nor preoctipări incidentale. La 
capătul unui asemenea bilanț se 
impune o constatare. In organi
zațiile U.T.C. care au venit în 
întâmpinarea dorinței tinerilor de 
a participa la munca voluntar- 
patriotică, au contractat lucrări 
numeroase și de mare eficiență 
economică și au organizat ac
țiuni care să susțină și să întă
rească un prestigiu cucerit de 
mult, rezultatele obținute au fost 
pe măsura eforturilor. Dacă un 
important capitol al angajamen
tului formulat de organizația ju
dețeană Cluj a U.T.C. lansat în 
urma depistării unor posibilități 
minime nu a fost realizat inte
gral, aceasta se datorește, în 
primul rind, unui stil de mun
că rigid al comitetelor munici
pale, orășenești și comunale ale 
U.T.C., unei îndrumări de mul
te ori formală a comitetului ju
dețean al U.T.C.

Fiindcă întreaga activitate din 
anul trecut dovedește convingă
tor că participarea la acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică nu se 
realizează doar prin trasarea sar
cinilor efective, cu termene de 
realizare într-o perioadă sau alta, 
ci presupune o amplă muncă e- 
ducativă în măsură să eviden
țieze tradițiile îndelungate ale a- 
cestei activități, să stimuleze spi
ritul de pasionată dăruire în fo
losul colectivității. începînd un 
nou an de muncă, deschizând 
prin obiectivele ce și Ie vor pro
pune un nou capitol și în activi
tatea voluntar-patriotică, aceasta 
este principala concluzie pe care 
activul Comitetului județean 
Cluj al U.T.C. trebuie s-o va
lorifice în munca de, zi cu zi 
cu tinerii, ca chezășie în res
pectarea cuvântului dat.

I. RUS
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tru materializarea îor ân vede
rea îndeplinirii ritmice a pla
nului.

Care sînt aceste obiective ce 
trebuie să magnetizeze efortul 
salariaților noștri, al tinerilor, să 
orienteze acțiunile întreprinse de 
organizația U.T.C. ?

Ne revin sarcini deosebite în 
sectorul lucrărilor geologice, 
în acest scop, pentru creșterea 
eficienței economice a lucrări
lor geologice au fost prevăzute 
măsuri pentru îmbunătățirea 
dotării sectoarelor geofizice. 
S-au concretizat, de asemenea, 
majoritatea locațiilor sondelor 
de cercetare, urmînd ca de acum 
înainte completarea fondului de 
locații și adaptarea proiectului 
de lucrări geologice să se facă 
continuu, în funcție de rezulta
tele ce se vor obține pe par
curs. Nu rămîne decît ca cei ce 
lucrează în acest domeniu să-și 
conjuge priceperea valorificării 
superioare a condițiilor create.

De asemenea, așa cum re
zultă si din cifrele prezentate 
la început, avem de asigurat în 
acest an creșterea rezervelor de 
țiței și gaze.

— Vă referiți, așadar, la 
ceea ce trebuie să devină o- 
biectul preocupării lucrători
lor din prospecțiuni și ex
ploatare.

— Fără îndoială, în primul 
rind a lor. Aici trebuie să se 
acționeze însă atît pentru extin
derea zonelor productive evi
dențiate pînă în prezent cît 'și 
pentru descoperirea unor zăcă
minte noi situate la medie și 
mare adîncime. Menționez că 
printre noile regiuni unde se va 
lucra în anul 1970 se numără 
Delta Dunării — aici lucrările 
de foraj vor avea caracter de in
formare generală și de deschi
dere — precum și pe platforma 
continentală a Mării Negre. 
Concomitent cu cercetarea re
gională a obiectivelor de mare 
adîncime forajul va fi concen
trat pe structuri noi în vederea 
extinderii asupra forțelor pro
ductive descoperite în ultimul 
timp la adîncimi mai mari de 
3 500 metri.

— Ce implică sublinierea 
făcută în plenară privind 
valorificarea superioară a ză
cămintelor, reducerea pierde
rilor în extracția și transpor
tul țițeiului?

— Fiecare lucrător din sec
torul extracției, și aici avem 
numeroși tineri, trebuie să 
considere ca o sarcină de pri
mă importanță gospodărirea ju
dicioasă a rezervelor și îmbună
tățirea factorului final de recu
perare a țițeiului prin extinde
rea proceselor de injecție, înde- 
sirea gabaritelor pe zăcăminte 
vechi, extinderea exploatării 
prin combustie subterană și ex
perimentarea în șantiere a in
jecției de apă adițivată.

Dar intensificarea preocupă
rilor pentru preîntâmpinarea 
pierderilor nu diminuează cu 
nimic responsabilitatea în dome
niul consumurilor. Nu ' trebuie

toți consumatorii de produse pe
troliere — din industrie, ener
getică, transporturi mai ales 
marii consumatori trebuie să a- 
sigure prin măsuri corespunză
toare reducerea la minimum a 
consumurilor specifice evitând 
astfel depășirile planului de re
partiții, creîndu-se pe cît posi
bil disponibilități ia export.

— Conform prevederilor, 
cantitatea de țiței supusă la 
prelucrare crește în 1970 față 
de anul trecut. Menținind 
semnul de întrebare deschis 
de ancheta noastră, vă rugăm 
să vă referiți la cerințele ce 
se adresează lucrătorilor de 
aici.

— Xn principal noile sarcini 
recomandă cu stăruință prelua
rea la „nivel superior a expe
rienței dobîndite în reducere^ 
duratei de revizie a instalații
lor, o dată cu găsirea de noi so-

Avem în față sarcina atingerii A 
parametrilor proiectați la insta- 
lațiile noi 1 Rafinăria Pitești, 
complexul de majorarea pro- gs» 
ducției de xileni de la Rafinăria ” 
Brazi, punerea la termen în 
funcțiune a instalației de coc- 
sare de la aceeași rafinărie. Gă- 9 
siți îa aceste enumerări solul 
fertil pentru acțiuni consacrate : 
ridicarea calificării, întăririi dis- A 
ciplinel industriale, însușirea 
temeinică a normelor de pro
tecția munci. Orice se va între- A 
prinde pozitiv în acest sens ne 
va va fi de mare 
aceea vom sprijini 
mă. inițiativele ce 
taliza.

Instantaneu cotidian în sec
ția cazangerie a Uzinei „Gri- 

vița roșie" București
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folos, și de 
cu dragă ini- 
se vor cris-

— Anticipând se pare invi- 
tația dv., nu de mult C.C. al 9 
U.T.C. a finalizat primul con
curs profesional adresat ti- 
nerilor din industria petro- Q 
lieră — „Trofeul sondoru
lui".

Obiectivul fotoreporterului no
stru a suprins pe Constanța 
Udrescu, cercetător științific 
principal de la Institutul Geo
logic din București, efectuînd 
o analiză spectrală cu laser 
asupra unor incluziuni în pirită

VALORIFICAREA SUPERIOARĂ 
A RESURSELOR

să uităm că nivelul de extrac
ție al gazului metan a fost sta
bilit astfel, cu grija de a econo
misi această bogăție naturală a 
țării, ea fiind îndeosebi îndrep
tată către industria chimică — 
drept materie primă — pentru 
procesele tehnologice din indus
tria siderurgică, construcții de 
mașini, industria sticlei și cera
micii. Așadar, fie-mi permis ca 
o dată cu formularea acestui 
imperativ pentru lucrătorii noș
tri să adresez în același timp un 
apel «către lucrătorii din dome
niile amintite receptori cu ran
damente ridicate, către tinerii 
de acolo. Aș vrea să considere o 
obligație a lor să participe la in
tensificarea acțiunii generale de 
economisire a acestor combusti
bili superiori, indiferent de în
treprinderea, de centrala indus
trială, de ministerul unde își 
desfășoară activitatea. Pentru că

Iuții pentru prelungirea ciclului 
de funcționare a acestora. Ceea 
ce — mai trebuie subliniat ? — 
solicită un grad inalt de pregă
tire profesională, eforturi sus
ținute consacrate acestei preocu
pări. îmi adresați tot timpul în
trebarea : ce poate întreprinde 
organizația U.T.C. în sprijinul 
îndeplinirii măsurilor stabilite 
de noi pentru a face planul, pen
tru a realiza integral obiectivele 
pe care le-am enumerat. Practic 
răspunsul se regăsește în fiecare 
din cele spuse pînă acum, orice 
tânăr, fiecare organizație U.T.C. 
trebuind să vadă în programul 
colectivului de muncă propriul 
lor program. Cu atît mai mult, 
aș zice, în ce privește folosirea 
corespunzătoare a capacităților 
de producție, a rafinăriilor, 
pentru realizarea unei producții 
maxime pentru valorificarea cît 
mai ridicată a materiei prime.

— O idee pe care noi o apre
ciem, dovadă că un adjunct al 
ministrului a fost prezent la faza A 
pe țară a concursului. După 
cum am fost informat „Trofeul 
sondorului“ s-a bucurat de o $ 
largă adeziune din partea tine
rilor, exprimând posibilitățile «g. 
pe care le avem la îndemână. ™ 
Ne-am bucura însă și mai mult 
dacă „trofeul" s-ar multiplica £ 
pentru cât mai multe meserii din 
ramura petrolului, 
deveni simbolul 
profesionale către 
să aspire fiecare
ce-și desfășoară activitatea ân 
perimetrul acestei ramuri indus
triale, de viguroasă tradiție în 
economia românească.

Vă rog să menționați dorința 
noastră de a simți cît mal viu 
suflul pozitiv al acțiunilor edu
cative organizate de U.T.C. în 
fiecare unitate, la cît mai multe 
meserii, pentru cît mai multe la
turi ale activității productive, 
începutul se cere făcut printr-o 
strînsă colaborare cu conducerile
administrative, prla participa- 0 
rea susținută a organizației 
U.T.C. la întreaga activitate eco- — 
nomlcă a colectivelor respective. W

dacă el ar 
perfecțiunii 

care trebuie 
dintre cei

Pe traseul Brașov — Deda, la 
poalele Hășmașului Mare, călăto
rul cu trenul este îndeobște in
vitat la fereastră să admire pei
sajul în care apele Oltului și 
Mureșului — aflate la început 
de drum — își desenează voltele 
în broderii ce au fost în stare să 
inspire legende. Nesupusă întot
deauna statorniciilor de piatră, 
la cîțiva kilometri dincolo de 
Izvorul Mureș, calea de fier te 
fură din reverie și te poartă în 
întunericul unui tunel. In ultima 
clipă retina reține din fuga tre
nului o inscripție: „Șantierul ti
neretului. Brigada 28 Valea 
Curții. Masivul Hășmașul Mare". 
Reconstituirea înțelesului ei 
absoarbe.

Aveam să aflu că punctul 
lucru aparține șantierului 51, 
pentru că în brigada nr. 28
crează în majoritate tineri, aceș
tia au hotărît în organizația lor 
recent constituită să-l numească 
„șantierul tineretului". Se mate
rializează aici o frîntură din pla
nul referitor la ,modernizarea 
transporturilor feroviare, dimen
siunea tunelului Valea Curții 
fiind extinsă la gabarit de electri
ficare. Soluția care se aplică 
pentru prima oară în țară, avînd 
avizul de principiu al Institutului 
de proiectări căi ferate București, 
este creația șefului de șantier, 
maistrul Florian Chim.

Se lucrează continuu, în trei 
schimburi, într-un ritm pe care 
ți-l sugerează deplin bătaia în
fundată în stîncă a pickhamere- 
lor. Pe Augustin Palaghie, secre- 

' tarul U.T.C., îl găsesc în încăpe
rea amenajată pentru compresoa- 
re, tocmai acolo — probabil su
gestie — de unde se transmite 
o mare parte din pulsul șan
tierului.

— Aveți un mijloc permanent 
de comunicație cu băeții...

— Am / Mai cu seamă din a- 
cea zi de cînd a luat ființă or
ganizația noastră U.T.C.

Sînt 17 membri (la început au 
fost doar 7) iar alți patru tineri 
au cerut să intre în rîndurile u-

Foto : AGERPRES

teciștilor. Printre ei, Nicolae Du
dui și Peter Ladislau, veniți pe 
șantier de cîteva luni.

Dar ceilalți ? „Veteranii" ar fi 
frații Aurel și Gheorghe Dumi
trescu, cu domiciliul stabil tocmai 
la Rîmnicu Vîlcea. S-au obișnuit 
să-l însoțească pe maistrul Chim 
Florian în peregrinările sale. 
Pentru fierarul betonist Gheor
ghe e mai greu : căsătorit, cu trei 
copii. Fratele său îi laudă apti
tudinile casnice: „In timpul li
ber face și pe bucătarul. L-a in
struit soția".

Au inaugurat un club : o mică 
bibliotecă, șah, radio și pick-up. 
Duminicile se organizează câte o 
excursie cu autocamionul șantie
rului. Tovarășul prim-secretar al 
Comitetului județean al U.T.C. 
Harghita, Andrei Fabian, 
adeseori să le cunoască 1 
mele personale, le dă tot spri
jinul.

In rest, cu rigorile vieții izo
late din munți s-au obișnuit. Au 
cantină, „pîinea este proaspătă, 
coaptă în cuptorul propriu". In 
dormitoare — curățenie, cazo
nă; pe perete sînt prinse în pio
neze cîteva ilustrații din „Ci
nema".

Pe unii i-a adus pe șantier în- 
tîmplarea. Gheorghe Iosif Me- 
zei, flăcăul de 17 ani din comu
na Voșlobeni, se întorcea acasă 
de la Gheorghitni, cu autobuzul. 
A dormit și s-a trezit tocmai a- 
colo, în munți. Calea întoarsă pe 
jos l-a purtat pe la tunel. A in
trat în vorbă cu cei de acolo, 
i-au plăcut oamenii și s-a decis. 
E adevărat că mai apoi i-a 
fost dat și lui să guste din 
asprimile verbale ale șefului de 
șantier, dar s-a convins că nu o 
face din răutate. Alții au venit, 
au stat ce-au stat și 
li impresiona numai 
Munca este serioasă . ___
trebuie să tragă tare.

Pe șantierul tunelului Valea 
Curții planul anual a fost înde
plinit încă de la finele primului 
semestru.

Organizația U.T.C. își confir
mă atribuțiile sale majore. Una 
dintre sarcinile pe care este che
mată să o sprijine cu toată capa
citatea sa organizatorică: pentru 
a obține maximum de randament ■ 
din raportul tehnică-brigadă, e- g 
fectivul brigăzii fiind în crește- ■ 
re, se impune calificarea fiecărui 
om în timpul cel mai scurt. Alt
cumva — poate să fie sau să nu 
fie un paradox — înainte ca noul 
muncitor să învețe meseria se 
termină lucrările pe șantier. Pe 
acest șantier. Imediat se va des
chide altul și e bine ca oame
nii să fie căliți, pricepuți.

...Și astfel va veni mai repe-

I
I

asemenea sarcină dificilă, întrea
ga perioadă scursă de la absol
virea facultății — 2 ani — și-a 
dedicat-o pregătirii speciale la 
alte termocentrale din țară. Aici 
el este numit „omul care cu
noaște rostul fiecărui buton", o 
performanță cu care nu se poț 
mîndri mulți ingineri. Cu mo
destie ne-a mărturisit însă că 
mai are multe de învățat și că 
face aceasta atît cît îi permite 
lucrul.

— Înaltul grad de tehnicitate 
al agregatelor, spunea el, îmi 
cere cunoștințe extrem de vaste. 
Am • fost nevoit să revăd toate 
notițele din facultate și să stu
dieze neîntrerupt. Sînt mulțumit 
că am găsit locul de muncă care 
îmi oferă condiții excelente de 
afirmare și realizare profesională.

Pricită sub raportul eficienței 
economice, punerea în funcțiune 
a primului grup a însemnat rea
lizarea a 19 milioane kW/h ener
gie electrică din care aproape 
jumătate poartă semnătura aces-

| Devansarea
i, care I 
prohle- I 
H spri- I

termenului 
de intrareI

iîn funcțiune
1
I
I
l

i au plecat, a 
i salariul... I

și băieții ■

I
I
I

tui an. Inginerul Mircea Bădă- 
rău, directorul centralei electrice, 
ne explica ce însemnează această 
cifră: ♦

• Încă din primele zile pu
terea realizată a depășit capaci
tatea de producție a centralei 
din Fînțînele, care în urmă cu 
14 ani era cea mai mare din 
țară.

® La funcționarea normală, 
grupul nr. 1 va produce tot atît 
cît hidrocentrala de la Bicaz, a- 
dică 5 milioane kW/h pe zi.

...Deși iarnă, pe șantierul ter
mocentralei de la Deva se lu
crează din plin cu randament 
asemănător celui din timpul ve
rii. După punerea cu succes în 
funcțiune a primului grup de 200 
megawați, constructorii și monto- 
rii sînt preocupați de realizarea 
altor două grupuri similare pre
văzute a fi puse în funcțiune 
anul acesta. Harnicul colectiv de 
aici |S-a angajat în aceste zile că 
va devansa termenul de punere 
în funcțiune (30 iunie) cu cel 
puțin trei zile, perioadă în care 
se vor obține circa 14 milioane 
kW/h energie electrică.

Lucrările sînt destul de avan
sate și la grupul nr. 3. Aici a

i început montajul plăcilor de 
fundație pentru turbină și gene
rator, iar la cazan sînt în curs 
de montaj sistemul fierbător și 
preîncălzitorii de aer. Deși pu
nerea în funcțiune a ultimului 
grup este proiectată pentru 1971, 
constructorii și montorii se gîn- 
desc de pe acum și la acest eve
niment. In primele zile ale a- 
acestui an au fost atacate lucră
rile la fundațiile turbinei nr. 4,

I
I

...9» UȘLJVL IU IILUb J CZWCC» UI. }
de momentul cînd primele loco- i în c“rînrf, va ‘,ncepe Preasam' 

■ blarea la sol a carcasei cazanu- 
I lui. După cum se vede, activi-I oiarea la sol a carcasei cazanu

lui. După cum se vede, activi
tatea se desfășoară pe un front 

| foarte larg, dat fiind că 1970 este 
Zr considerat anul de vîrf în con-

motive electrice vor străbate pei
sajul care a inspirat legendele de
care aminteam...

f considerat anul de vîi 
strucția termocentralei.

1
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Inflexibilitatea
/

criticiiJUDECATA CU
IN LOCUL CLEMENTEI

BĂTAIE LUNGĂ
— Ilie Constantin, mă adresez 

de data aceasta nu poetului, 
sau, mai precis nu numai aces
tuia, ci mai ales, redactorului 
de poezie de la revista „Lucea
fărul". în această calitate, ex
trem de delicată, crezi că ai 
comis erori ? Mă refer, desigur, 
la erorile cu repercusiuni, ace
lea deosebit de grave, care pot 
stopa un drum literar cert...

— Iți răspund cu multă sigu
ranță că nu. Și aceasta, pentru 
că în activitatea mea plec de la 
ideea că fiecare colaborator (in
diferent dacă ajunge să publice 
sau nu), fiecare om care intră 
pe ușa biroului nostru de poe
zie merită toată considerația 
noastră inițială. Politețea impe
cabilă pe care mi-o impun este 
luată de unii (mai ales de că
tre cei pe care îi resping) drept 
ipocrizie, dar mi se pare de ne
tăgăduit că nimeni nu vine aici 
pentru a i se vorbi de sus, as
pru, cu neînțelegere, 
atitudine față de 
nu este de ordin 
politețea primirii 
fiu oricînd gata 
ochii de cine știe 
lent...

— Ți s-a întîmplat, 
mul timp, să descoperi 
talent ?

— Da. Cu un timp 
de pildă, obosit după 
nu știu cîtor oameni „obișnuiți", 
tocmai cînd mă pregăteam . să 
plec, au intrat pe ușă doi băie- 
țandrii cam de optsprezece ani. 
Erau foarte timizi. Și erau bîn- 
tuiți, sincer sau nu, de îndoieli. 
M-au convins să le citesc pe loc 
poeziile — într-un număr re
zonabil — tocmai spunindu-mi 
că-i bate gindul să se lase de 
scris. Aduseseră cu ei și versu
rile unui al treilea. Ei bine, 
parcurgînd versurile cu pricina, 
toată oboseala unei zile de lu
cru mi s-a spulberat. Am sinii 
țit o mare bucurie : toți trei 
erau senzațional de talentați !

— Trei poeți senzaționali deo
dată ? Aceasta este ceva 1 Nu 
rămîne decît să-i divulgi !

— Aceasta n-o fac, pentru 
simplul motiv că cititorii revis
tei „Luceafărul" îi vor depista 
fără doar și poate cu mare ușu
rință. Precizez că acești tineri 
sînt de nivelul liric al lui Mir
cea Dinescu, elevul din Bără
gan.

— Dificultatea, sau dimpo
trivă, ușurința de a debuta sînt 
aceleași oricînd ? Există momen
te favorabile și altele nefavora
bile sau măcar mai puțin favora
bile ? Azi se debutează ca și în, 
să zicem, 1960 ?

— Promoția din ’60 a avut 
mari șanse de notorietate. îm
prejurările sînt cunoscute și 
noi am beneficiat din plin de 
ele. Este foarte greu să compari 
poeți care au debutat Ia un in
terval de un deceniu. Cum spu
neam altădată, este ca și cînd .ai 
compara campionii din gene
rații diferite. Există însă cri
terii estetice generale, deși nu 
întotdeauna foarte clare. Trebuie 
să-ți mărturisesc că, pentru un 
poet care înțelege poezia, cum o 
înțeleg eu, 
tate, mare 
noască din 
sale că un

bun ea el, sau chiar mai bun. 
Firește, el trebuie să-și păstreze 
pînă la capăt o convingere obli
gatorie, „de lucru" . el este cel 
mai bun din cîți există, altfel 
nu merită să mai lucrezi. Una 
este însă să ai în gind această 
credință, această deviză, pe care 
pe alții nici nu-i poate deranja, 
pentru că este mai degrabă un 
procedeu de antrenament și alta 
să te bucuri cu toată puterea 
de scrisul altuia.

— întrebarea de mai sus ur
ma să fie explicată, după opi
nia mea, în acest fel : există un 
raport onorabil între debut și 
„direcția critică" a unui anume 
moment literar. Prin direcție 
critică înțeleg opinia unui cri
tic anume dar tendința genera
lă, acea convergență fictivă dar 
necesară fiecărui moment, pe
rioadă etc.

REP. : Este un fapt controla
bil — ori greu controlabil ! — 
că a apărut anul trecut — 1969 
— un număr impresionant de 
cărți, dintre care multe debu
turi. Opinia noastră este că, în 
fața lor, critica a fost derutată. 
Poate deci fi pusă în discuție o 
anume oboseală a criticii, tra
dusă printr-o relativă lipsă de 
receptivitate față de numele de 
„ultimă oră", cauzată de moti
vul expus mai sus ?

zurile date. Fiind o natură 
tizană, respingea tot ce nu 
trase, ca formulă artistică, 
sfera unor convingeri doctrina
re, dar era tot pe atîta de con
cesiv, se știe, cu producția ternă 
a unor autori fideli ideologiei 
sale./

Validați sistema ? Fi- 
data aceasta nu poate 
de convingeri ideologi- 

de
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— E un fariseism să zîmbești 
tot timpul criticilor. Intr-o 
vreme mă enervam pînă la ie
șirea din minți cînd citeam 
despre mine lucruri pe care Ie 
consideram inexacte. Ele nu au 
fost așa multe de fapt, și trep
tat am ajuns la un fel de obiec
tivare față de textele scrise des
pre lucrările mele. Asta mai 
ales de Cînd am apucat-o și eu 
pe cărările criticii. Pot să spun 
însă că debutanții trebuie să aibă 
în mod obligatoriu un trata
ment special. Pe deoparte tre
buie să Ii se acorde încredere 
fiind priviți în mod egal cu cei 
consacrați (noi, de pildă, 
„Luceafărul" nu explicăm
ciodată de ce respingem o poe
zie, plecînd de la ideea că omul 
care consideră că poate să pu
blice în revistă a ajuns 
un nivel dc înțelegere 
gențelor noastre). Pe 
parte, cei ce se ocupă
debutant, mă refer la criticii 
care scriu despre „prima carte" 
a unui autor se cuvine să nu 
uite totuși situația specifică a 
acestor oameni. Nu clemența 
este necesară, poate chiar, dim
potrivă, dar o anume judecată 
cu bătaia mai lungă este abso
lut obligatorie...

la 
ni-

— De Ia început aș vrea să 
previn că mi se pare nepotrivit 
să privim lucrurile în bloc, să 
vorbim adică despre cum este 
„critica" și nu despre cum sînt 
criticii... La ora aceasta activi
tatea critică este îndeajuns de 
diferențiată, iar cei care o prac
tică îndeajuns de numeroși pen
tru a nu mai permite o abordare 
globală a problemei. După ce 
am precizat acest fapt voi con
veni imediat că există, într-a- 
devăr, critici obosiți, descurajați 
de avalanșa editorială pe care 
ar dori s-o zăgăzuiască, să-i pu
nă filtre, dar nu mai reușesc 
pentru că debitul revărsării este 
prea mare. Alți critici sînt nu
mai apatici, indiferenți la feno
menele recente „de ultimă oră", 
acționind exclusiv în domeniul 
valorilor verificate. Alții, dim
potrivă, sînt jubilativi, euforici, 
in totul satisfăcuți de ceea ce le 
oferă ultimul val, interesați^ a- 
proape numai de manifestările 
actualității imediate. La celălalt 
pol este criticul adversar din 
principiu al valorilor noi, că
rora nu le acordă nici o șansă. 
Mă abțin să exemplific dar, pen
tru fiecare din ipostazele enun
țate am în minte cel puțin un 
caz ilustrativ. în fața fenome
nului literar actual critica va a- 
dopta așadar poziții diferenția
te, din confruntarea cărora este 
firesc să se nască acea luptă de 
idei și convingeri care să perso
nifice momentul nostru literar.

REP. : 
rește, de 
fi vorba 
ce, ci, dacă înțelegem bine, 
unele estetice...

— La marile personalități, da. 
In măsura în care critica însăși, 
făcută magistral, devine creație.

REP. : Nu știm dacă ceea ce 
trăim, editorial, acum, se chea
mă inflație literară. Părerile 
sînt împărțite. Este foarte bi
ne că apar cărți multe, dar 
multe sînt, într-adevăr, „remar
cabil" de slabe.

— întrucîtva da, mai ales în 
domeniul plachetelor de poezie. 
Mulțimea acestora a avut un e- 
fect nivelator făcînd aproape 
imposibile tentativele de lansare 
editorială. Colecția „Luceafă
rul", am spus-o și cu alt prilej, 
a fost anulată. Voi reveni cu a- 
celași exemplu : peste debutul 
atît de original al Floricăi Mi- 
troi s-a trecut prea repede, su
focat de mulțimea aparițiilor a- 
nonime care l-au înconjurat.

REP. : Rolul selectiv al criti
cii crește evident, dovadă ce ați 
spus. Un criteriu de „defrișare" 
a hățișului trebuie să existe. 
Cunoașteți unul pe care să-1 nu
miți fundamental ?
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REP. : Ați spus „luptă de idei 
și convingeri". Pînă și această 
luptă este diferențiată. Ne refe
rim, de pildă, la pericolul de a 
se confunda maxima severitate, 
utilă întrutotul, cu injustiția li
terară...

— Dacă înțelegem prin seve
ritate consecvență neabătută în 
aplicarea unor criterii de valoa
re, desigur nu aici vom i" 
sursa injustițiilor de care v 
biți. Nicolae Iorga e autorul 
numeroase injustiții literare, ca 
să dau un exemplu ilustru, dar 
nu pentru că eră „sever" ci pen
tru că severitatea se întemeia pe 
criterii de valoare viciate, în ca-

— Critica nu-și poate schimba 
criteriile în raport cu natura pe
rioadei pe care o străbate. De 
criză sau de înflorire, de supra 
sau de subproducție. Ea își îm
plinește menirea tocmai atunci 
cînd rămîne imperturbabilă Ia 
variațiile termometrului literar, 
la agitarea climatului ț 
Criteriul esențial : inflexibilă 
sprijinirea valorii estetice.

ș.a.m.d. 
‘■’—‘î în
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REP. : Acesta ar fi criteriul 
faza sa ideală. Mai rămîne 
siguranța în stabilirea valorii 
estetice. Care, însă, nu se poate 
învăța, ca o dogmă...

Și, în sfîrșit, Varietățile, pli
nea cea de toate zilele dată nouă 
duminică: La gura sobei. După 
tragi-comedia tragerii la sorți a 
„Mundialului", după ce pînă și 
telecronicarii se îngroziseră de 
absența rîsului de pe micul ecran 
(chiar să nu mai vrea nimeni să 
se mai facă de rîs, se-ntreba lu
mea ?)... Și fată, inventivii în
făptuitori ai așa-zisei prezentări 
săptămînale a programului de 
radio-televiziune ne-au anunțat 
cu obișnuita lor promptitudine, 
dar mai ales cu competență, că : 
„Duminică 11 ianuarie, 20 0(1— 
21,30, Varietăți... la gura sobei. 
Emisiune muzical coregrafică. 
..Bine, am zis, barem să facem 
haz de necaz... In duminica a- 
ceasta, tîrîtă parcă prin smoală 
de patima celor care își închipuie 
că lumea trăiește într-un balon

șanse în postura sa preferată, de 
cultivator de lalele. Dansurile 
moderne sînt și ele „ale noastre", 
adică foarte cunoscute de-acum, 
și se vede că sînt 
evitat în programul 
deși gimnastica de 
care o facem noi 
„vâloare" artistică.
umor... aici stăm cel mai bine, 
știm doar că fiecare rîde pe ba
nii lui: „am dat bani să mă 
distrez, mă distrez". Credem 
însă că simpla apariție în scenă 
a Bibanului nu salvează textul, 
cum se întimplă și în povestea 
cu peștele pe uscat. Cît despre 
calitatea cîntăreței străine invita
te prefer să nu vorbesc.

Ne-a plăcut mult poanta fina
lă, cu criticii care vor face, vor 
drege, vor zice că... ne-ar fi plă
cut mai mult dacă realizatorii

TRECE, TRECE
w

->

de fotbal, ne-am hotărît o dată 
pentru totdeauna să uităm de 
toate și să rîdem ca atunci 
cînd pe lingă lopățelele cu care 
scormoneam nisipul în copilărie 
TRECEA FANFARA MILITA
RĂ. Așadar, reamintindu-ne „re- 
comandațiile" din program, 
ne-am așezat și noi... în gura 
televizorului, lipindu-ne ochii de 
ecran cum își lipesc gospodinele 

.copiii. Și s-a rîs, publicul (nu
mit o dată bine figurație) și-a fă
cut datoria aplaudînd și cînd a 
trebuit și cînd n-a trebuit. A 
trebuit să-i aplaude pe bună 
dreptate, pentru calitatea inter
pretării și mai ales pentru 
mecul lor personal pe Irina 
chițeanu-Șirianu, pe Stela 
pescu, pe Colea Răutu, 
Lăzărescu și pe Horia 
nescu {prezentabil). Pe

Iînsă i-a aplaudat cum 
în definitiv, Dan Spătaru e din 
ce în ce mai simpatic, pentru că 
el cîntă din ce în ce mai rar 
bine, iar Luigi Ionescu are mari
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„varietăților" și-ar fi adus amin
te de critici la începutul specta- 
colului, pentru că nu urma sca
pă turma ci turma scapă urma... 
Și ar mai fi această nemaipome
nită lipsă de punctualitate 1 A- 
nunțate să țină doar pînă la 
21,30, varietățile s-au întins pînă

realizare *>
Din pictura, pe care o ex

pune acum la Galeriile „Apollo", 
Ion Sălișteanu, au dispărut fi
gurile umane distribuite și așa 
zgîrcit în economia pînzei. Ea 
este dominată în general de rit
murile ferme ale unor forme 
abstracte năzuind prin această 
„mutație" să inaugureze o etapă 
nouă în creația sa. Spunem nă
zuind pentru că manifestările 
anterioare exprimau, de fapt, 
această tendință, în ciuda ambi
guităților născute din conjuga
rea, nu întotdeauna concludentă, 
a expresiei abstracte cu cea fi
gurativă. De aceea nu afirmăm 
că ne aflăm în fața unei etape 
noi, decît în măsura în care 
artistul s-a decis să renunțe la 
„impurități", deci să fie mai 
consecvent cu un mod de expri
mare, să fie mai sincer cu con
vingerile sale. Ceea ce expune 
astăzi cu un aer oarecum pro
gramatic, (pînze care exploa
tează exclusiv latura „abstrac
tă" a căutărilor sale), constituie 
fără îndoială suma unor pre
mise care se cer intens exploa
tate în viitor, tocmai pe linia 
plasticizării lor, a pregnanței și 
clarității, a profunzimii de sen
timent și de gîndire. Adică prin 
ceea ce lasă să se întrevadă 
noile lucrări în care semnul 
plastic tinde dincolo de relațiile 
componistice, strict decorative, 
spre o autonomie, e drept încă 
învăluită și timidă, în direcția 
semnificației ca o compensație 
parcă a renunțărilor amintite. 
Semnul plastic tinde acum să fie 
un fel de „blazon" (ca să folosim 
titlul unei lucrări) adică în egală

la orele 23I Nu am primit scu
zele telecrainicii, pentru că le 
cunoaștem și pentru că sînt ast
fel de neprimit. Cine a marcat 
timpul spectacolului a avut pro
babil în mină un cocoș și nu un 
cronometru. Sau dacă nu, a avut 
ureche, pentru că s-a luat numai 
după ea. Oricum „o prelungire" 
nu înseamnă dublul timpului a- 
nunțat! chiar dacă sînt specta
tori care nu se mai satură să 
bată din palme, pentru că nu 
se îndură să plece de sub „ochii 
televiziunii". Chiar dacă...

măsură imagine grafică coeren
ță, supusă legilor plasticității, și 
simbol pentru care misterul, 
ezoterismul nu face decît să 
mărească (și să îmbogățească 
implicit) cîmpul asociațiilor po-

VERA LUNGU:

Interviuri realizate de
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E TOLERABILĂ
„ OBOSEALA “ CRITICII ?

Du-

— Cum considerați raportul 
dintre foarte marele număr de 
debuturi de anul trecut și posi
bilitățile criticii de a le lua 
în seamă, de a le discuta ?

— Dacă am fi la o discuție 
strict particulară aș folosi un 
cuvînt mai tare pentru trata
mentul aplicat debutanților în 
acest an, adevărat, surprinză
tor dc productiv — mă refer Ia 
’69. Editurile i-au publicat în 
masă, apoi presa i-a desființat 
în masă. Nu este deloc bine, 
ca să folosim un termen blind. 
Literatura română are o fru
moasă tradiție în a primi nu
mele noi în literatură, cu con-

diția ca acestea să fie in
tr-adevăr „nume". Dar nu s-a 
făcut nici o diferențiere și dis
cuția despre faptul că au fost 
atît de multe cărți noi incit cri
ticii i-a venit greu să aleagă 
este falsă. Ea este obligată să 
aleagă ; mie dacă aș fi fost cri
tic mi s-ar fi părut abia capti
vant să găsesc adevărații poeți 
și adevărații prozatori între 
noianul de debutanți. Cuvîntul 
„oboseală" ca și cuvîntul „exas
perare" n-au ce căuta în apa
ratul critic.

NOTA REDACȚIEI, 
minicâ seara, în timp ce te
leviziunea transmitea spec
tacolul de Varietăți cu pu
blic, am putut urmări pe 
micul ecran o scenă ce friza 
penibilul. Spectatori foarte 
puțin civilizați au bisat mi
nute în șir pe un cîntăreț, 
altminteri lesne de văzut și 
cu alte ocazii pe micul e- 
cran, sau în spectacole, ig- 
norînd faptul că trebuia 
prezentat un program și pen
tru alte persoane decît pen
tru un grup restrîns din 
sală. Lipsa de civilitate este 
supărătoare și nu singulară 
în sălile de spectacole. E 
oare chiar atît de greu de 
înțeles că noțiunea de spec
tacol presupune respect nu 
numai din partea realizato
rilor către spectator ci și 
din partea spectatorilor 
față de realizatori și ei în- 

■ ’ ?

sibile. Tot ceea ce ne face să 
formulăm rezerve în privința 
posibilităților de adîncire, de 
clarificare rezidă mai ales în 
mecanismul actual de creație. 
Ion Sălișteanu, artist de largi 
posibilități spirituale, cu vădite 
înclinații spre teoretizare, cu 
certe tendințe spre regulă, 
care-i reține din spontaneitate, 
din vigoare și îndrăzneală, se 
vrea în primul rînd un experi
mentator, care își arhitecturea- 
ză cîștigurile cu prudență, din 
aproape în aproape prin infi
nite tatonări. El năzuiește ca 
după punerea la punct a pro
cedeelor să se exprime și să ex
prime realitatea care, credem 
noi, din această perspectivă răs
turnată j se va refuza în toată 
plenitudinea și complexitatea sa.

Toma Roată se prezintă dife
rențiat în această expoziție, 
dacă ne gîndim la toate mani
festările sale anterioare. Mai 
ales în direcția renunțării la

structuri, la reliefuri, ca și la o 
viziune ușor fantastică în care 
regnurile suportau o metamor
foză continuă evident tinzînd 
spre edificare și nu spre sus
pendarea stării ca atare, a sub
scrierii adagiului călineșcian 
„că orice confuzie de regnuri e 
poetică". Rămîne însă același 
prin aspirația către peisajul 
cosmic, către amplitudini _ și 
spații megalitice, către defini
rea unor concepte filozofice 
complexe, pe care titlurile — 
cam fastidioase „Univers verde*, 
„Univers tîrziu", „Univers e- 
nigmatic" „Univers foarte cu
noscut mie", „Timp mitic", 
reușesc să le transfere ți asupra 
lucrărilor înseși. Rămîne același 
prin propensiunea pentru cu
loarea fastuoasă, pentru rigoa
rea compozițională și logica 
formelor, este consecvent cu 
sine prin același conflict ascuns 
între detaliul concret, spațiul 
fizic și tendința spre abstracti
zare. Toma Roată vrea să se 
exprime în relații, în raporturi . 
abstracte, dar între elementele 
sale plastice, nu se interpun 
alte suprafețe plastice, ci spa
ții. Elementele intră în nu știu 
ce relații antropomorfice care 
le acordă o rezonanță adînc fi
gurativă, umanizîndu-le. Lucră
rile sale sînt tablouri în cel mai 
exact sens al cuvîntului, sînt 
„peisaje" sau „naturi moarte", 
atent construite, riguros pictate, 
frumos vernisate. Fără îndoială 
în Toma Roată subzistă un spirit 
„clasic" aflat în fața unor di
leme ireductibile, care la un 
moment dat ni se par caracte
ristice pentru o categorie mai 
mare de artiști. Mărturisim că 
tp aceste insolubilități vedem 
efortul onest, consumat la su
prafață, și nu lipsit de poezie 
al artistului, de a împăca anti
teze și de a-și depăși condiția 
structurală. In acest proces de 
edificare artistul realizează lu
crări pline de expresivitate, de 
vibrație lirică.

Damian Petrescu este un ex
celent desenator, dublat de un 
artist inteligent, atent și eco
nomicos în exploatarea detali
ilor și a „motivelor" plastice. 
Grafica sa se poate înscrie unui 
filon suprarealist, evident în
tr-o manieră proprie. Ea este 
plină de prospeție, de grație, 
caracteristici pe care factura sa 
sentimentală le disimulează cu 
dibăcie. Expoziția este comple
tată de sculptura lui Constan
tin Nicolin, sculptură corect 
construită, de certe valențe de
corative, cu interesante scheme 
compoziționale. despre care, 
pînă la o întîlnire mai conclu
dentă, nu putem afirma alte 
lucruri.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

* Expoziția de grup — Ion 
Sălișteanu, Toma Roată, Damian 
Petrescu, Constantin Nicolin — 
Galeriile de artă, „Apollo".

INTERPRETARE

(Urmare din pag. I) bordăm. în mod personal o 
vastă arie problematică. AI doi
lea — derivă din primul, și-i 
spun emulație. Ca elevi ai ulti
mei clase vrem să fim altceva 
decît am fost.

lacomi Mircea, clasa a XII-a 
reală, Liceul nr. 1 : Desigur, a- 
re o notă distinctă, pentru că își 
are psihologia ei. Este clasa ca
re ne apropie asimptotic de am
fiteatrele studențești în care ne

lor, de aprofundare a cunoștin
țelor, de cimentare a lor. E un 
moment cînd ne putem verifica 
pe noi, cei de mîine, care vom 
deveni dascăli la catedre, speci
aliști într-un anume domeniu al 
economiei, artiști etc., oameni 
cu o formație etică bine înche
gată. Bacalaureatul — un prim 
certificat de realizare ca indi
vizi sociali, capabili de a răspun- ’ visăm și ne vedem din prima zi 

a liceului. Adică, sîntem aproape 
de adevăr. Sîntem conștienți că 
nu toți vom fi acolo, dar cu to-

de cu „DA" cerințelor complexe 
ale vieții.

Cernușcă 
XII-a reală, 
tru mine, ultimul an de liceu, 
e sprintul final dintr-o cursă at
letică care exclude epuizarea, o- 
ferindu-mi acea vitalitate inte
lectuală de care am nevoie în 
maratonul ce mă așteaptă. Exa
menul de bacalaureat îl socot nu 
o probă doar pentru obținerea u- 
nui dreptunghi de hîrtie, ci un 
test hotărîtor care-mi certifică 
faptul că intru pregătit în ur
mătoarea etapă a vieții.

Rep. : în procesul învățăturii 
— la nivelul elevilor — clasa a 
XII-a are o notă aparte în ra
port cu precedentele ?

Garabașevschi Vasile, 
XII-a uman, Liceul nr. 
punsul nu poate fi decît 
tiv. Din două motive. Primul — 
clasa a XII-a e clasă finală, ca
re are la bază o continuitate as- 
cennivă în procesul pregătirii 
noastre, dar și an de studiu i- 
nedlt. Cunoștințele sînt altele și 
fac parte din scara valorilor bi
ne fixate. De aici, nu numai 
tentația noastră, dar și curajul 
de a ne crede îndi-eptățiți să ■-

Gheorghe, clasa a
Liceul nr. 2 : Pen-

clasa a 
I : Răs- 
afirma-

1
O măiestrită poartă din comu
na Vadul Izei, jud. Maramureș

CREAȚIE
„Egalitatea" din titlu exprimă 

fără îndoială un ideal nu numai 
al frecventatorilor sălii de concer
te ci și al oricărui interpret care 
înțelege că numai pătrunzînd 
creator în lumea făurită de com
pozitor poate dărui în sala de 
concerte o „versiune" interpreta-

tură generală acumulată în anii 
studiului liceal. Disciplinele ca
re formează obiectul acestui exa
men sînt incluse în rîndul ce
lor de cultură generală. Ca elevi, 
trebuie să dăm aceeași impor
tanță tuturor materiilor de stu
diu, mai ales că liceul nu asigu
ră o specializare. Gradul de în
sușire a lor, e, oarecum, diferit, 
fiindcă intervin nreferințele, ap
titudinile individuale.

Nadler Hary, clasa a XII-a 
umană, Liceul nr. 1 : Dacă vom 
considera bacalaureatul ca un 
spectacol de mare anvergură un
de elevul — candidat e regizor,

ectele de bacalaureat și cele care 
vor fi cerute la admitere în în- 
vățămîntul superior, există o le
gătură relativă, în funcție de 
drumul fiecărui viitor candidat. 
Personal, consider că limba și li
teratura română are o mare im
portanță și la un examen și la 
altul. Cred că există obiecte ce 
pot deține primatul în acest caz.

Gemeneanu Alexandru : Pen
tru un umanist, științele exacte 
prezintă un interes minor, însă 
cu toate că sînt la secția reală 
privesc disciplinele cu specific 
umanist ca avînd egală impor
tanță în cultura mea. Nu aș pu-

mai mult timp de pregăti- 
însușire a materiilor în 
a XII-a?

ie de 
re și 
clasa

Bucevschi Liana, clasa a XII- 
a reală, Liceul nr. 2 : Anul a- 
cesta timpul afectat studiului și 
pregătirii noastre nu este mai 
mare, dar distribuția lui e alta.

Sumănaru Mugurel, clasa a 
XII-a reală, Liceul nr. 2 : Ca e- 

Jev, caut distribuția ideală în 
■concordanță cu anumiți parame
tri zilnici. Dozez sau nu pentru 
o lecție sau pentru un obiect. 
Chiar pentru o anumită activi
tate, afectez atît cit am nevoie, 
cit simt nevoia, și cit aș putea să

In amfiteatrul clasei a XIl-a
ții sperăm să fim cei mai buni. 
Și sîntem 1 Nu-mi luați afirma
ția o laudă gratuită. Timpul pre
zent — al construcției socialiste 
— ne-a etichetat astfel. Sîntem 
a doua promoție din învățămîn- 
tul de doisprezece ani. Avem 
certitudinea însușirii cunoștin
țelor necesare.

Rep. : Clasa a XII-a definiti
vează obiectele de bacalaureat 
și cele de cultură generală. E- 
xistă un raport cu privire Ja 
gradul lor de însușire ? Sinteți 
pentru acordarea priorității u- 
nor materii în această clasă și 
mai ales în pregătirea bacalau
reatului ?

Gemeneanu Alexandru, clasa 
a XII-a reală, Liceul nr. 1 t Ba
calaureatul e u« examen de cul-

scenarist și interpret și la care 
repetițiile au început acum pa
tru ani, vom avea, deci, și nu
mere la vedere, dar și numere 
de culise. Mai precis, obiecte de 
bacalaureat care vor trebui să 
se îmbine cît mai armonios cu 
celelalte, pentru că altfel, am 
ieși superficial pregătiți. Accept 
prioritatea, dar nu cu condiția 
neglijării altor materii.

Rep. : Se naște acum o altă 
întrebare. Intr-un fel sau altul 
fiecare elev din clasa a XII-a 
s-a gîndit la ce facultate va can
dida. Acordați întîietate obiec
telor cerute la examentul de 
admitere, cumva în detrimentul 
celor de la bacalaureat ?

Tătarul Dragoș, clasa a XII-a 
umană, Liceul nr. 2 i Intre obi-

tea acorda un primat în timpul 
anului.

Constantinescu Rodica, din a 
XII-a reală, Liceul nr. 2 : Sînt 
convinsă că majoritatea dintre 
noi cei ajunși pe ultima treaptă 
a studiului în liceu s-au fixat 
definitiv asupra viitoarei profe
sii, evitînd căutările de „ultimă 
oră“. Pe linia șcestei alegeri își 
vor desemna și obiectele exame
nului de bacalaureat. Deși nu 
pot spune că acord prioritate o- 
biectelor care vor fi cerute con
cursului de admitere, în detri
mentul celor de la bacalaureat, 
mă voi concentra mai mult asu
pra lor, afectîndu-le un timp de 
studiu ceva mai substanțial.

Rep. : Fiindcă a venit vorba de 
timpul afectat studiului. E nevo-

am. In procesul de pregătire nu 
sînt pentru un program stereo
tip al elevului și exclud ritualul 
mecanic al învățăturii...

Rep. : S-a adus în discuție no
țiunea de buget de timp al ele
vului, în speță a celui din clasa 
a XII-a. Cum poate fi cheltuit 
cu maximă eficiență acest bu
get, bineînțeles concretizat în 
pregătirea cotidiană ? ,

Constantinescu Rodica : Tre
buie făcută o precizare. Consider 
bugetul de timp al elevului — 
timpul de după orele de pro
gram școlar. Timpul liber — sau 
cum s-a numit extrașcolar.

Movileanu Gelu, clasa a XII-a 
reală, Liceul nr. 1 : De felul cum 
exploatăm sau cheltuim acest 
buget de timp, depinde, practic,

în mare măsură, reușita pregăti- (jfe bva de valoare artistica.
rii noastre, nu numai pentru a Aurelian Octav Popa este poa-

i te interpretul fără „rateuri artis- 
■ A tice", un interpret cultivînd per- 
’ manent programe inedite și de î- 
i naltă ținută, nu numai pentru că 
& este un muzician de uriașă dispo- 

I nibilitate, un virtuoz axat pe o re
marcabilă sensibilitate, ci și pen- 
tru că fiecare dintre actele sale 
interpretative sînt dublate de do- 
rința unei necontenite nevoi de 
„recreiere" interpretativă, de ne
voia unei continue retopiri a sub- 
stanței pe care i-o oferă compo- 

9 zitorul. -
A. O. Popa și-a depășit de 

mult parametrii instrumentului. 
W Clarinetul dobîndește în mîinile 

sale o uriașă gamă de expresivi- 
tați, relevînd captivante univer- 

W suri sonore.
S-au scris zeci de cronici des- 

• pre unicele valori ale acestui tî- 
năr instrumentist, unul dintre ma
rile talente ale artei interpretati- 

• ve românești. (După un celebru 
concurs de la Birmingham, un 
cronicar îl definea drept poseso- 

A rul unei „muzicalități înnăscute", 
w muzicalități reflectate în, proba

bil, cea mai distinsă demonstrație 
de tehnică superbă).

S-au scris zeci de cronici des
pre profunzimea gîndirii sale mu- 
zicale ; despre uimitoarea capaci
tate a solistului de-a „anihila" ori- 
ce problemă de tehnică. Aceste 

fp judecăți de valoare rămîn perma
nent valabile.

Cu fiecare dintre noile apariții 
® ale lui A. O. Popa pe estrada de 

concert trebuie să subliniem însă 
_ înainte de toate lipsa oricărei ru- 
W tine, dorința unei permanente că-

da răspunsuri la lecție pentru 
o notă sau de teze și examene, 
ci pentru viață. Folosirea rațio
nală a timpului mărește randa
mentul muncii noastre în cadrul 
acumulărilor de cunoștințe. So
cot studiul individual ca fiind 
primordial în formarea și pre
gătirea științifică a elevului.

Cernușcă Gheorghe : în clasa 
a XII-a, mi-am împărțit bu
getul de timp, în timp pentru stu
diu teoretic și timp pentru stu 
diul practic.

Studiul practic e cel aplicativ, 
în primul rînd, 
Studiul teoretic e 
tecă și de cerc — 
tă lucrări.

Rep : Și iată-ne 
cuția pe un platou al „muncii 
științifice". Cît de utile socotiți 
cercurile științifice pentru cla
sa a XII-a ?

Coca Miroslava, clasa a XII- 
a reală, Liceul nr. 1 : Cercul 
științific te scoate din atmosfe
ra de elev. Ai sentimentul unei 
depășiri a prezentului tău, pă
trunzînd mai devreme în la
boratorul cu taine ale viitorului. 
Să nu uităm că de fapt în clasa 
a XII-a. avem vîrsta — fostă pî
nă nu de mult — a studentului 
din anul I. Și nu greșesc cînd a- 
firm că putem fi posesorii unei 
competențe într-o cercetare la 
nivelul nostru.

Oniga Corina, 
umană. Liceul nr. 1 : Exemplific 
din liceul nostru, care se poate 
triîndri cu numărul mare de 
cercuri pe materii. în cadrul lor, 
unde se abordează o tematică 
variată și complexă, ne cimen
tăm cunoștințele vechi, ne însu
șim altele noi, tocmai din contac
tul direct cu discuția competen
tă.

de laborator, 
cel de biblio- 
cînd se disco-
ajunși cu dis-

clasa a XII-a

utări. La scurte intervale de timp, 
A. O. Popa ne pune la tndemînă 
cu o impecabilă diferențiere stilis
tică, tot ceea ce compozitorii au 
dăruit de-a lungul ultimelor 
veacuri instrumentului, scoțînd 
colbul de pe partituri uitate sau 
interpreting în primă audiție lu
crări aparținînd unor înzestrați 
reprezentanți ai componisticii ro
mânești.

Solist al concertului Filarmoni
cii „George Enescu", A. O. Popa 
a tălmăcit sub conducerea unuia 
dintre cei mai interesanți șefi de 
orchestră care ne-au vizitat în 
ultimul timp (dirijorul austriac 
Kurt Voss) — la nivelul de per
formanță cunoscută, Concertul 
pentru clarinet în la major de 
Johann Melchior-Molter — una 
dintre primele lucrări concertante 
dedicate instrumentului, și Pre
ludiile de dans ale lui Witold 
Lutoslavschi scrise în 1955, și cu- 
prinzînd o sinteză a unor Orien
tări stilistice ale secolului.

Din agenda acestei prime săp- 
tămîni muzicale a unui an plin 
de majore proiecte muzicale, și 
în care parafrazînd un aforism 
beethovenian poate vom avea mai 
multe „prilejuri de a sta la masă 
cu Jupiter", aș vrea să mai remarc 
reluarea în concertul de joi seara 
a celor „5 cîntece" ale lui D. Ca- 
poianu — un moment de artă au
tentică în fața căreia copleșitoa
rele eroziuni aduse de curentele 
ultimilor ani nu au putut să-și 
spună cuvîntul.

După 8 ani, prin cele „5 cîn
tece" — prin care a încercat să 
lumineze frumusețile unor teme 
luate din celebrele culegeri fol
clorice ale lui llarion Cocișiu 
D. Capoianu ne apare drept 
compozitor de farmec, drept 
virtuoz al mînuirii aparatului 
chestraT.

un
un
or-

IOSIF SAVA



„SClNTEIA TINERETULUI1 pag. 5 INFORMAȚII — SPORT MARȚI 13 IANUARIE 1970

—J

Eternizarea memoriei lui Dumitru Petrescu
Luni dimineața, la Liceul 

nr. 40 din Capitală a avut loc o 
solemnitate, în cadrul căreia 
s-a atribuit acestui liceu numele 
„Dumitru Petrescu", în semn 
de prețuire a memoriei acestui 
vechi militant al mișcării co
muniste și muncitorești din țara 
noastră, fruntaș de seamă al 
luptei pentru edificarea socia
lismului în România.

La solemnitate au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
Invățămîntului, activiști de 
partid, vechi comuniști, mem
bri ai familiei lui Dumitru Pe
trescu, locuitori ai cartierului în 
care acesta a trăit multă vreme.

Despre personalitatea și acti
vitatea lui Dumitru Petrescu, au 
vorbit Paul Cojocaru, prim-se-

cretar al Comitetului de partid, 
primarul sectorului 8 din Capi
tală, prof. Ion Dragotoiu, direc
torul liceului, Ovidiu Șandru, 
vechi membru de partid, și eleva 
Rodica Garniciuc, de la Școala 
generală nr. 175.

A fost dezvelită apoi placa pe 
care este înscris noul nume al 
liceului.'

Prin hotărîri ale C.C. al 
P.C.R și Consiliului de Miniș
tri, pentru eternizarea memo
riei lui Dumitru Petrescu, nu
mele său va fi atribuit, de ase
menea, Școlii generale nr. 175 
din Capitală, unor străzi din 
București, Oradea și Sf. Gheor- 
ghe și se va dezveli un bust în 
Capitală.

(Agerpres)
\

Dezvelirea unei statui
a lui Mircea cel Bătrîn

în orașul Tr. Măgurele, a 
avut Ioc, recent, o solemnitate 
în cadrul căreia a fost dezvelită 
statuia domnitorului Mircea 
cel Bătrîn. personalitate de sea
mă în istoria țării noastre, 
care vreme de 32 de ani a stră
juit cu mintea și cu brațul ho
tarele gliei strămoșești, identi-

li- 
po-
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Pe adresa „Clubului suporterilor

echipei naționale de fotbal"
Cum era de așteptat, publicarea „prim-planului" cu înfiin

țarea Clubului suporterilor echipei naționale a stîrnit inte
res în rîndul cititorilor noștri. Zilnic, primim telefoane la 
redacție de la iubitori ai fotbalului, care ne solicită amănunte 
legate de constituirea și statutul clubului, care ne întreabă 
cînd va avea loc întîlnirea cu „tricolorii" — ce va însemna 
simbolic, piatra de temelie, înfiriparea nucleului membrilor 
fondatori. Azi publicăm cîteva opinii, telegrame și corespon
dențe sosite la redacție pe adresa „Clubului suporterilor echi
pei naționale de fotbal".

ficîndu-se cu aspirațiile de
• bertate și neatîrnare ale 
porului.

Monumentul, operă a sculp
torului Oscar Han. a fost 
instalat în centrul orașului, în 
mijlocul unui cvartal de locu
ințe noi.

SUCEAVA: Cabinet metodic
Pe lîngă Consiliul județean 

Suceava al organizației pio
nierilor a luat ființă re
cent un cabinet metodic de 
informare a cadrelor didac
tice. studenților și elevilor. 
Săptămînal, aici pot fi consul
tate publicații pedagogice, re-

viste școlare, culegeri de crea
ții, ghiduri turistice etc. Cabi
netul dispune de bibliotecă, o 
discotecă, un aparat de pro
iecție, magnetofoane și alte apa
rate puse în acest scop la dis
poziția celor interesați

Vaccinarea antipolîomielitică a copiilor
Incepînd din ziua de 12 ia

nuarie, Ministerul Sănătății or
ganizează o acțiune de vacci
nare antipoliomieiitică a copii
lor in virstă de 3—15 luni.

Imunizarea, care constă în ad
ministrarea unui vaccin pe

cale bucală, se desfășoară 
trei etape. Acțr 
mina în cursul

în 
trei etape. Acțiunea se va ter
mina în cursul lunii aprilie 

Vaccinul antipoliomielitic fo
losit este preparat la Institutul 
„Dr. I Cantacuzino" din Bucu
rești.

Cală cu filmul cubanez „Lucia"
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Republicii Cuba, luni 
seara. Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă a organizat 
la cinematograful „Republica" 
din Capitală o gală cu filmul 
cubanez „Lucia"

Au luat parte Ion Brad, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Mihnea Gheorghiu, prim-vice- 
președinte al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, funcționari su
periori din M.A.E., oameni de 
artă și cultură, ziariști, un nu
meros public.

Printre participant! se aflau, 
de asemenea Jesus Barreiro 
Gonzalez, ambasadorul Repu
blicii Cuba la București, șefi 
de misiuni diplomatice acre
ditați la București, și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

înainte de spectacol, regizo
rul Mircea Mureșan a vorbit 
despre realizările cinematogra
fiei cubaneze, după care a pre
zentat filmul galei, distins anul 
trecut cu Marele premiu la 
Festivalul internațional de la 
Moscova și cu premiul Federa
ției internaționale a presei cine
matografice.

Artiști români în turneu, peste hotare

Opinii
• OCTAV LUCHIDE, consili

er tehnic al F. R. de Fotbal:
Pe vremea cînd jucam eu, su

porteri ai echipei naționale exis
tau, desigur — și poate nu mai 
puțin înflăcărați decît cei de azi 
— dar date fiind condițiile de 
atunci, nu se putea concepe or
ganizarea unui asemenea club. 
Iată de ce acum, cînd ziarul 
„Scînteia tineretului" a avut o 
așa fericită inspirație și își asu
mă dificila, dar, în același timp, 
plăcuta și generoasa sarcină de 
a pune temelia clubului supor
terilor echipei naționale, mă 
bucur din toată inima- Și chiar 
aș susține ca primul membru să 
fie cooptat cel cu inițiativa — 
adică ziarul.

înainte de orice, cred că acest 
club — care va reuni, fără în
doială, pe cei mai înfocați sus
ținători ai tricolorilor — trebuie 
să sădească în mintea și inima 
cotizanților săi pasiunea pentru 
fotbal și pentru a cunoaște acest 
joc. pînă la ultima literă a regu
lamentului, ca judecata lor să 
fie dominată întotdeauna de spi
ritul echității; apoi, menirea lor 
principală este ca acolo, în tri
bune, unde se află, să promo
veze disciplina, efervescența con
tinuă, susținerea în cor, prin în
curajări frenetice, a „idolilor" 
din arenă. Ei, suporterii, trebuie 
să fie cei mai vajnici apărători 
ai spiritului de sportivitate. a 
fair-plav-ului. acolo unde se 
află ei să nu poată încolți plaga 
huliganismului.

Dacă această 
cohdusă cum 
comitetul va
meni inimoși, întreprinzători și

pasionați, nu mă îndoiesc că nu-_ 
mărul simpatizanților, al membri
lor cotizanți, va atinge cifra ze
cilor de mii.

• ANGELO NICULESCU. 
antrenor principal al echipei na
ționale

Departe de mine gîndul de a 
flata ziarul „Scînteia tineretului", 
dar inițiativa constituirii Clu
bului suporterilor echipei națio
nale o găsesc excelentă. Elevii 
mei, care, știți, se pregătesc în 
vederea efectuării unui turneu în 
America de Sud, au primit cu 
un entuziasm de nedescris vestea

ce înseamnă galerie. Nu știți cît 
de prețios poate fi aportul su
porterilor ce-și încurajează echi
pa dragă, la mobilizarea fizică 
și morală a jucătorilor, ajutin- 
du-i de cele mai multe ori să 
depășească momentele de difi
cultate, de panică sau nervozi
tate, ivite pe parcursul unei par
tide. Un club al suporterilor e- 
chipei naționale va duce la for
marea unei galerii în adevăratul 
sens al cuvîntului : sportivă, 
competentă, entuziastă, gata ori- 
cînd să-și încurajeze favoriții. 
Căci noi. să recunoaștem, nu 
prea avem galerii adevărate- Se 
vorbește mult de aceea a Ra
pidului. Giuleștenii au, nimic de 
zis, mulți sițnpatizanți, dar ară- 
tați-mi, vă rog unul care-și în
curajează echipa lă 1—0 pentru... 
Jiul, de exemplu 1

• CORNEL DINU, compo
nent al echipei naționale de fot
bal „

Lupta dificilă, dură, dramati
că, aș spune, pe care am dus-o 
pentru calificarea în Mexic ne-a 
demonstrat încă o dată — dacă

răspunde cu plăcere chemă
rilor ei pentru acțiuni ca aceasta 
care servesc sportul, tinerețea.

Corespondențe
• ION MUNTEANU, electri

cian revizor la întreprinderea 
Utilaj Transport București

Cînd am auzit în primăvara 
anului trecut, — mă aflam în 
Sala Floreasca, acolo unde zia
rul dv., „Scînteia tineretului", a 
organizat o întîlnire între noi — 
simpatizanții reprezentativei — și 
idolii noștri — cînd am auzit, 
spuneam, că cineva a amintit de 
constituirea clubului, mi-am zis : 
iată o idee minunată. Dar, din 
păcate, ea s-a stins atunci ca 
să renască acum și să se impună 
a fi cultivată. Oricum, traduce
rea ei în viață acum, cînd echipa 
națională a obținut mult dorita 
— și, de ce să nu recunoaștem, 
nesperata — calificare la C-M. 
din Mexic, este foarte bineve
nită. Din noianul de gînduri le
gate de înființarea clubului vă 
rog să rețineți doar unul pe care 
îl consider nu lipsit de interes.

ficia și noi, suporterii. Ei bine, 
starea materială se anunță bună. 
Cu o cotizație, să zicem, de 
numai cinci lei pe lună, plus 
taxa de înscriere, se pot asigura 
de la început fonduri bănești 
substanțiale. După un calcul (tot 
estimativ) F.R.F., pe lîngă care 
va funcționa clubul, va avea un 
serios beneficiu ce va putea fi 
investit, în dezvoltarea activită
ții fotbalistice la elevi și stu- 
denți. Cheltuielile clubului vor 
fi mici, căci aparatul administra
tiv va reuni, în exclusivitate, 
voluntari. în concluzie, venituri 
mari, cheltuieli mici. Iată. în- 
tr-adevăr, balanța mult visată 
de orice întreprindere sau insti
tuție I

• stațiue noastre da radio vo» 
transmite astăzi de la Bacău me
ciul internațional de fotbal din
tre echipa locală Dinamo șl for
mația scoțiană Kilmarnock, din 
cadrul „Cupei europene a Circu
rilor". Se va transmite repriza a 
doua cn începere din jurul orei 
14,39 pe programul I. Pe micile e- 
crane partida va putea fi urmă
rită In întregime de la ora 13,3*.

• La Varșovia «-an întilnit In 
primul lor meci din cadrul „Cupei 
Cupelor" (turul II) Ia baschet mas
culin formațiile Polonia Varșovia 
șl Steaua București. Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 
13—62 (37—30).

Cel mal eficace jucător de pe 
teren a fost polonezul Novak, au
torul a 24 de puncte.

Din echipa română s-an remar
cat Gheorghe și Tarău, care au 
înscris cite 14 puncte. Returul a- 
cestui meci va avea loc la 25 Ia
nuarie, la București.

REACȚII DUPĂ „SORTII" DE LA 
MARIA ISABEL

J

sînt foarte bucuroși și încîn-?i
tați că s-a propus ca ei să pri
mească primele carnete de mem
bri. Vă rugăm, însă, să nu ne 
uitați pe noi, cei din conducerea 
tehnică a reprezentativei...

Așteptăm cu emoție ziua în 
care noi, — cei ce avem de 
făurit în Mexic, un titlu de o- 
noare. de prestigiu pentru fot
balul românesc — vom fi ,.con- 
vocați" în Sala Floreasca pen
tru dialogul cu primii suporteri 
și pentru a semna împreună 
tul de naștere al clubului...

ac-

acțiune va fi 
trebuie, dacă 

fi ales din oa-

Prin telefon
• TITUS OZON, antrenor 

Jiul Petroșeni
Ca fost jucător, vă pot spune

la

mai era nevoie — ce prețios 
poate fi ajutorul „tribunelor" în 
obținerea victoriei, a succesului, 
în general. îmi amintesc, parcă 
le retrăiesc acum, momentele din 
timpul meciului cu Portugalia. 
Stadionul fierbea în clocot. Ne 
încuraja, ne cerea să luptăm din 
răsputeri pentru victorie. Tri
bunele ne strigau uneori pe nu
me. Credeți că noi n-aiizeam ? 
Alături de colegii de echipă, sînt 
foarte bucuros că acești minu
nați suporteri vor fi reuniți în
tr-un club. Ne simțim și ne vom 
simți întotdeauna și pretutindeni 
obligați și răspunzători față de 
ei și vom căuta să ne comportăm 
și în Mexic cît mai bine. Sincere 
felicitări .Scînteii tineretului" 
pentru inițiativă. Oricînd vom

Am citit cu toții în ziare 
reviste, am văzut la televizor 
chiar la „23 August" cum își 
încurajează spectatorii italieni, 
elvețieni, francezi, englezi etc. 
echipele. Ba mai mult, ei cîntă 
tot timpul un imn al lor. De ce 
să nu avem și noi un imn, un 
cîntec al echipei naționale pe 
care noi. suporterii, să-1 învă
țăm, să ne placă să-1 cîntăm ? 
Ia închipuiți-vă cum ar arăta în 
tribunele stadionului ,.23 Au
gust" un cor de... 100 000 de 
oameni.

Și
Ș>

Telegrame
• MIHAIL I. VLAD, elev 

Liceu] economic Tîrgoviște
In numele tuturor suporterilor 

tîrgovișteni îmi exprim satisfac
ția deplină pentru înființarea 
„Clubului suporterilor echipei 
naționale" inițiat de ziarul 

• „Scînteia tineretului".
Vă asigurăm cu sinceritate că 

tîrgoviștenii, iubitori ai fotbalu
lui — tineri și vîrstnici — vor 
deveni membri ai acestui club, 
deoarece fotbaliști ca Dinu și 
Turcu și-au făcut ucenicia aici 
în „cetatea" noastră. Ne bucu
ră că acești fotbaliști au contri
buit, alături de ceilalți, la consa
crarea pe plan mondial a fotbalu
lui românesc. Personal, mă voi 
strădui să mă preocup de atrage
rea tinerilor și tuturor suporteri
lor tîrgovișteni pentru a deveni 
membri ai clubului.

la

• GYULAI IOAN, ucenic 
întreprinderea Sticla-Turda

• Mă numesc Gyulai loan

Ia

Ziarele care au apărut la Lon
dra consacră un larg spațiu aces
tui eveniment. In unanimitate, 
specialiștii englezi consideră că în 
grupa a 3-a echipa Angliei, cam
pioană mondială, are o sarcină 
dificilă de a păstra trofeul „Jules 
Rimet", deoarece Joacă în coinpa- 
nia unor adversari dificili ca 
Brazilia, Cehoslovacia șl România.

In comentarii se remarcă faptul 
că „niciodată echipa Angliei nu a , 
fost repartizată într-o grupă atît 
de grea". Dacă în asemenea con
diții, subliniază ziarul „Sunday 
Telegraph", Anglia își va menține 
trofeul, atunci fără îndoială că 
rămine o formație redutabilă. Zia
riștii englezi remarcă in unanimi
tate că grupa a 3-a este indiscu-

ME
tabil cea mal dificilă și că lupta 
pentru calificare va fi pasionantă 
și plină de inedit.

Ca întotdeauna, directorul 
tehnic al echipei braziliene, Joao 
Saldanha, a fost „asaltat" de zia
riști. Din nou, el a afirmat că e- 
chipa Braziliei nu poate fi stopată 
în grupă de echipele Angliei șl 
Cehoslovaciei. „Noi vom Juca în 
finală", a spus Saldanha, cu toate 
că pe drept cuvtnt grupa de la 
Guadalajara (Cehoslovacia, Ro
mânia, Anglia, Brazilia) este de
numită aici la Ciudad de Mexico 
„grupa campionilor".

Antrenorul echipei cehoslovace, 
Joseph Marko, a declarat cores
pondentului sportiv al agenției 
„C.T.K." — Praga următoarele : 
„Noi nu sîntem entuziasmați de 
această tragere la sorți. Vom juca 
împotriva echipei campioane mon
diale, cea a Angliei, și în compa
nia fostei campioane a lumii, for
mația Braziliei. De 
chipa României nu 
versar de neglijat.

asemenea, e- 
este un ad-

Zilele acestea au plecat în 
Franța mezzo-soprana Viori
ca Cortez-Guguianu, pentru a 
susține două spectacole eu 
„Werther" pe scena Operei din 
Rouen, și violonistul Eugen 

Si/'bu, care va fi solistul unui 
nv îert simfonic la Roubaix. Tot 

în Franța urmează să între
prindă, în curînd, un turneu 
balerinii Magdalena Popa ți 
Amatto Checiulescu, invitați 
să-și dea concursul timp de 
peste trei săptămîni la specta
colele prezentate de Compania 
franceză „Ballet Theatre Con- 
temporain". Opera din Nisa va 
avea ca oaspete în două spec
tacole cu „Traviata", pe barito
nul Lucian Marinescu, încunu
nat anul trecut cu marele pre
miu al Concursului Internațio
nal de canto de la Toulouse.

In curînd, publicul grec îl va 
putea asculta la Opera din 
Atena pe baritonul Nicolae Her- 
lea interpreted. în trei 
tacole, rolul contelui de 
din „Trubadurul". în 
timp, un alt bariton.

spec- 
Luna 

același 
Vasile

Martinoiu, va susține mai multe 
spectacole cu „Favorita" la 
Opera din orașul italian Mo
dena.

într-un turneu de aproape 
trei săptămîni va pleca în 
U.R.S.S., pentru o serie de con
certe și recitaluri, pianistul 
Gheorghe Halmoș O altă cu
noscută pianistă, Magda Nico- 
lau, este programată cu patru 
recitaluri în mai multe locali
tăți din R D. Germană. Tot în 
R.D Germană va susține reci
taluri și baritonul Dan lordă- 
chescu, iar soprana Maria Goia 
și mezzo-soprana Eva Lazslo 
din Cluj, baritonul Iuliu Mare 
din Timișoara vor participa, 
împreună. Ia tradiționalul con
cert radiodifuzat „Berolina"

In cursul acestei luni urmează 
să întreprindă turnee în Polonia 
soprana Carmen Hanganu și 
tenorul Vasile Pop de la Tea
trul muzical din Brașov, precum 
și dirijorul orădean Miron Ra- 
țiu

xl

(Urmare din vag. I)

E drept, discuția noastră nu 
avea un caracter oficial (ceea ce 
mă împiedică, de altfel, să fac 
cunoscut numele persoanei res
pective) dar aceasta nu dovedește 
dccît sinceritatea afirmațiilor, 
faptul că ele reprezintă convin
gerile intime ale funcționarului 
de care vorbesc.

Nocivitatea unor asemenea con
vingeri, apărute uneori tocmai la 
factorii însărcinați (și plătiți!) 
pentru a le combate, se reflectă 
pe viu în indiferența cu care a 

. fost tratat pe alocuri fenomenul 
delincventei juvenile, în lipsa de 
fermitate cu care s-a acționat 
pentru a imprima procesului edu
cativ sensul solicitat de precep
tele moralei socialiste.

Recent, la Tîrgu Mureș, am 
avut ocazia să răsfoiesc cîteva din 
dosarele penale care cuprind fap
tele unor tineri și foarte tineri 
locuitori ai municipiului. Am 
putut astfel remarca unde poate 
duce, cîteodată, delăsarea în 
munca educativă, toleranța cît de 
mică față de abaterile comise de 
minori.

Un grup de 16 tineri, cărora li 
se adaugă două fetișcane, terori
zează luni de-a rîndul un cartier 
tîrgmureșean, Tudor Vladimir es
eu, pîndind și acostînd în noapte 
trecătorii pe care îi hat fără nici 
un motiv. Ianoși Tiberiu (20 de 
ani), considerat organizatorul gru
pului, element înrăit (la aceas
tă vîrstă 1!), multiplu recidivist 
(încă de cînd era minor), fată 
ocupație, împreună cu Besenyei 
Alexandru care nu a împlinit încă 
18 ani, produs al unei familii 
In care 3 din cei 4 copii au făcut

(Agerpres)• • • • •

Această imagine-document* repre'zentînd componenții lotului național înaintea marii ofensive 
pentru Mexic din primăvara și toamna anului trecut — a fost luată cu prilejul întîlnirii orga
nizate de ziarul nostru intre „tricolor?4 și supor teri» la începutul^ lui ’69.4 Atunci a încolțit ideea 
clubului suporterilor echipei naționale de fotbal lata că, peste cîteva zile doar, din inițiativa 
ziarului nostru, suporteri; și „tricolorii", acum calificați pentru bătălia de pe platourile mexi
cane, se vor reuni din ntfU pentru materializarea ideii. Deci, peste cîteva zile, un origina] ren- 
dez-vous în sala Floreasca» unde se va semna actul de constituire a clubului suporterilor echi

pei naționale de fotbal.

S! CRF/mĂ FURA
pînă acum cunoștință cu închisoa
rea sau institutele de reeducare, 
el însuși de-abia ieșit din institutul 
de reeducare, fără ocupație, ne
școlarizat, Benko Alexandru (15 
ani), de asemenea neșcolarizat și 
fără ocupație, provenind dintr-o 
familie în care tatăl și-a părăsit 
soția lăsînd-o cu 4' copii (men
ționez că nici unul nu lucrează, 
toți fiind întreținuți din salariul 
mamei).

Acești trei tineri au constituit, 
faptic, nucleul grupului de hu
ligani, antrenînd în orbita lor și 
pe ceilalți, imprimîndu-le tendin
țele lor antisociale. Szacacs losif 
(18 ant) era muncitor, Nagy Ște
fan (19 ani) de asemenea. La fel 
Vlaicu Doina (18 ani) care mun
cea și urma concomitent cursu
rile de calificare ale cooperativei 
„Unitatea11 Nici unul dintre 
cești ultimi trei infractori nu 
vea antecedente penale, toți 
veau familie și obligații față 
aceasta, trăiau în colective 
muncă.

Prin ce poate fi atunci explicată 
activitatea lor infracțională, mai 
ales că ei nu au urmărit prin a- 
ceasta obținerea unor foloase ma
teriale P In nici un caz prin acele 
porniri adolescentine de care îmi 
vorbea interlocutoarea mea de la 
Cluj. E vorba, mai degrabă de 
lipsa ori slăbiciunea preocupări
lor educative ale familiilor respec
tive, de formalismul care carac
terizează aceste preocupări în anii

a- 
a- 
a- 
de 
de

de școală, de i 
unii dintre cei 
vină ridică din i 
departe. Mi se 
din acest punct 
minorului Ulea, 
Mureș, care provenit dintr-o fa
milie dezorganizată, a ajuns un 
hoț foarte dibaci la vîrsta de nu
mai 12 ani. Familia nu îi poate 
asigura educația (este, evident, 
necesară o acțiune în justiție 
pentru decăderea din drepturile 
părintești), dar prevederile legale 
în vigoare nu îngăduie interna
rea lui într-un institut de reedu
care. Iar educatorii posibili — 
cele două școli din Tîrgu Mureș 
unde s-a încercat să fie școla
rizat Ulea — refuză pur și simplu 
să-l ia în primire, desigur, de tea
ma neplăcerilor pe care „elerpen- 
tul indisciplinat11 le-ar putea pro
voca ulterior. Să ne mai mirăm 
atunci că Ulea (și încă alții ca el) 
umblă nestingherit prin centrul 
municipiului Tîrgu Mureș, ocupîn- 
du-se cu furtișaguri și tot felul 
de alte treburi necurate ? Daca 
sînt prinși, sînt aduși la miliție, 
li se inventariază faptele și sînt 
din nou încredințați părinților 
spre „reeducare11, intr-un cerc vi
cios consemnat prin nenumărate 
procese-verbale.

„In orașul nostru — îmi spu
nea studentul Mircea Tîrnovea- 
nu — s-au înmulțit în ultima vre
me tinerii fără treabă, care „bat" 
bulevardul de la un capăt la altul

ușurința cu care 
obligați să inter- 
umeri și trec mai 
pare semnificativ 

! de vedere cazul 
, tot din Tîrgu

cmișE..11
acostînd trecătorii și, mai ales, 
trecătoarele. De multe ori ți-e pur 
și simplu teamă să te întorci a- 
casă seara, ceva mai tîrziu, mai 
cu seamă dacă locuiești într-un 
cartier mărginaș". Despre actele 
unor tineri certați cu munca și 
cu normele elementare de con
viețuire civilizată ne-au mai vor
bit și alți locuitori ai municipiului 
Tîrgu Mureș, ne-au „vorbit" mai 
cu seamă cazurile aflate în cerce
tare sau rezolvate la miliție și 
procuratură. Un asemenea tînăr 
fără căpătîi, Otvos Ilie (18 ani) 
din comuna Grebeniș, de lingă 
Tg. Mureș, a ucis cu sînge rece 
— zdrobindu-i capul cu un fiei 
de călcat — pe Săuchea Ana (15 
ani) pentru a fura... 500 lei și 
un ceas de mină. „lliuță" era 
prieten cu victima și, mai ales, 
cu mama acesteia, de aceea odi
oasa crimă din strada Uoria nr. 2, 
i-a surprins pe mulți, deși n-ar fi 
trebuit să mire pe nimeni. Pentru 
că unde poate ajunge, mai de
vreme sau mai tîrziu, decît la in
fracțiune, chiar la cele mai grave 
forme ale acesteia, un tînăr lipsit 
de ocupație, al cărui singur țel 
este „să împuște francu11. ca să 
folosim expresia argotică defini
torie pentru asemenea specimene)

Morala și dreptul socialist pre
văd ca principală metodă de influ
ențare convingerea, convingerea 
bazată pe necesitate și demons
trație și, doar în planul al doi
lea, doar pentru cazurile de ex-

• SANDU MARIAN, student 
la Academia de Studii Economice 
„V. I. Lenin" din București

Firesc, noi- studenții, sîntem 
primii care ne manifestăm op
țiunea pentru a deveni membri 
ai clubului : se știe, galeriile stu
dențești sînt teribile. Aș încerca, 
economist fiind, să fac referiri la 
partea... economică a proble
mei. împreună cu cîțiva colegi 
de ai mei — care, cum singuri , 
le place să spună, se hrănesc cu 
fotbal — am făcut calcule (a- 
proximative, bineînțeles) privind 
perspectiva financiară a clubu
lui pe urma căreia putem bene-

Și 
sînt la Școala profesională „Sti
cla", anul I. Practic foarte mult 
fotbalul și sînt un simpatizant al 
echipei naționale- încă din pri
mele mele rînduri țin să felicit 
echipa precum și pe antrenorii 
săi pentru calificarea în Mexic, 
în ziarul „Scînteia tineretului" 
am citit deunăzi la rubrica sport 
despre „Clubul suporterilor echi
pei naționale de fotbal". Țin 
neaparat ca și eu să fac parte 
din acest club Vă asigur că voi 
îndeplini toate prevederile sta
tutului și voi plăti în mod re
gulat cotizația Vă rog foarte 
mult să mă primiți și pe mine 
în acest club. Aștept răspuns.

Socotește-te primit în Clu
bul suporterilor echipei na
ționale, tovarășe Gyulai, și ne 
bucură adeziunea ta deplină. I

• Selecționata de• Selecționata de fotbal * An
gliei, campioană mondială, care 
va Juca în grupa a 3-a a campio
natului lumii la Guadalajara, ală
turi de echipele Braziliei, Ceho
slovaciei și României, se va antre
na înaintea competiției pe stadio
nul clubului sportiv „Atlas" din 
localitate. Reprezentanții federa
ției braziliene fac în prezent de
mersuri ca echipa lor să se poată 
antrena pe terenul echipei 
„Guadalajara".

La Guadalajara a sosit Ion Ba
laș, vicepreședintele federației de 
specialitate din România. care 
urmează să aleagă terenul pe care 
se vor antrena fotbaliștii români.

• Intre 29 martie și 6 aprilie va 
avea loc la Belgrad meciul Inter
național de șah dintre echipa 
U.K.S.S. șl o selecționată a „restu
lui lumii". Meciul va cuprinde 4 
tururi și va avea loc la 10 mese. 
Printre selecțlonabilii Incluși să 
facă parte din echipa mondială se 
numără Fischer. Larsen, Portisch. 
Gllgoricl. Hesl’cvski. Hoit. Naj- 
dorf.

Mina bunilor gospodari
Sinonimele anotimpului alb 

— sporturile de iarnă: patinele, 
sania, schiurile. Iar dacă nu 
peste tot, în toate localitățile 
țării, se poate vorbi despre 
practicarea schiului și a săniu- 
șului, pentru patinaj lucrurile 
stan cu mult mai simplu. Fără 
prea mult efort, aproape în fie
care curte de școală terenurile 
sportive pot fi transformate în 
patinoare.

Fără să ne închipuim prin 
aceasta că avem de-a face cu 
cine știe ce piste speciale de 
viteză sau chiar cu gheața de 
calitate excelentă, am efec
tuat un raid, la Oradea, pen
tru a ne edifica. Se patinează? 
Sînt posibilitățile folosite din 
plin ? Primele răspunsuri — 
la primul popas: curtea Li
ceului ‘ nr. 3, Pe terenurile 

£ unde vara echipele școlii 
joacă volei, handbal sau 
baschet zăpada a fost înde- 

Cauzele sînt £ părtată. Mobilizați de organi- 
Zația U.T.C., prin comisia 

- _-----r- _ sportivă, cîteva zeci de elevi
intens de depistarea și localizarea cjjn cjasele mari s-au „luptat" 

cu stratul de zăpadă. Spațiul 
deblocat de nămeți a fost apoi 
stropit, din belșug, cu apă, în 
cîteva rînduri. Primului strat 
de gheață i s-a dat toată 
atenția : el a fost uniform și 
bine prins. Unii, mai nerăbdă
tori, ar fi vrut să patineze 
chiar atunci. Dar patinoarului 
nu i s-a făcut „recepția11 de
cît după al treilea strat care 
s-a prins desul de repede, 
chiar în aceeași zi, spre seară. 
Ce „tehnicieni" i-au îndrumat 
pe acești pricepuți gospodari ? 
Nici unul. Ei au folosit expe
riența iernii trecute, cînd au 
procedat la fel și, în plus, a- 
cum sînt conduși de cîțiva en
tuziaști sportivi dintr-a Xl-a, 
membri ai comisiei sportive a 
școlii. Doar atît. Cifra de 300 
de elevi, care să fi fost cel 
puțin o dată pe gheața de la 
Liceul nr. 3 nu este deloc exa
gerată. La Oradea, o astfel

cepție, în care convingerea nu 
izbutește să impună ideile și ți
nuta socialmente necesare și utile, 
metoda constrîngerii.

Este clar că există tineri, evi
dent, în număr redus la scara 
societății — care scapă metodelor 
educative normale sau, dintr-un 
motiv sau altul, nu beneficiază 
de influența acestor metode. Se 
ajunge astfel la apariția acelei ca
tegorii restrinse de tineri „pro
blemă11, la cazuri de genul celo’ 
pe care le-am relatat din muni
cipiul Tg. Mureș. C 
multiple și sociologii noștri ar tre
bui să se preocupe poate mai

de inițiativă valoroasă n-a 
fost singulară. La liceele nr. 1 
și 4, ca și cel Pedagogic, sec
vențele descrise s-au repetat 
cu destulă exactitate.

— Ați inițiat un concurs în
tre licee pentru amenajarea 
patinoarelor vacanței ? am 
întrebat pe profesoara de e- 
ducație fizică Elisabeta Oros, 
de la secția Sport a Comitetu
lui județean Bihor al U.T.C.

— Propriu-zis nu. însă 
după ce am stabilit în amă
nunțime ce posibilități există 
în fiecare școală, fiecare co
mitet U.T.C., comisiile spor
tive respective, s-au conside-

ECOURI

LA. ANCHETA‘A' . ' .f .
lor. Ar putea fi enumerate1 prin- ~ 
tre aceste cauze — așa cum re
marca și Maria Coltău, șefa bi- 9 
roului de autoritate tutelară a 
Consiliului popular al municipiu- 
lui Tg. Mureș — slabul potențial 9 
educativ al unor familii în care 
ambii părinți sînt angajați în pro- 
ducție. lipsa de forță educativă a Q 
unora dintre organizațiile de ti
neret.

Am adăuga, la acestea, timidi- ™ 
tatea cu care cetățeanul de pe 
stradă intervine atunci cînd ob- £ 
servă actele de indisciplină ale 
unor tineri, ușurința — chiar în- 
găduința — cu care sînt tratate 9 
asemenea acte de către chiar unii 
factori investiți cu răspunderi e- 
ducative. A gîndi că „și Creangă W 
fura cireșe" și — potrivit acestui 
gînd — a lăsa adolescenții să _ 
respire aerul nociv al indisciplinei 9 
înseamnă, implicit, a lăsa deschi
se porțile infracțiunii, a justifica A 
acte dintre cele mai reprobabile, 
care trebuie să-și găsească tot mai 
puțin loc în societatea noastră. W

if,PATINOARELE,t

rat în întrecere în mod auto
mat. Nimeni n-a vrut să ră- 
mînă mai prejos...

Iată, deci, că unele reali
zări, care pot părea neînsem
nate, nu apar pe un loc gol. 
Este necesară doar acea por
nire spontană la întrecere, 
ambiția de „a nu rămîne mai 
prejos", ceea ce este, în ori
ce situație, un punct cîștigat 
și deosebit de util. Un punct 
ce ține de educația pentru 
muncă a uteciștilor și pe care 
am fi bucuroși să-1 semnalăm 
în cît mai multe împrejurări.

Am vrut să cunoaștem și 
alte locuri, în afara liceelor, 
din orașul de pe malul Crișu- 
lui, unde și alte categorii de 
tineri pot să patineze acum, 
cînd timpul este favorabil.

Trei arene sportive cunoscute 
ale orașului sînt transformate 
în patinoare de mare capaci
tate ■ în incinta Complexului 
sportiv Voința unde zgura te
renurilor de jocuri sportive 
s-a transformat în gheață de 
bună calitate ; peste drum de 
gară, pe baza sportivă unde 
vara se joacă tenis și baschet; 
în Parcul Lenin, unde s-au a- 
menajat și vestiare. Un pati
noar nu este, la urma urmei, 
un loc unde să te dai pe 
gheață pînă obosești. Se pot 
organiza chiar acțiuni cu 
„priză". Așa cum, în Parcul 
Lenin, preluîndu-se o tradi
ție a elevilor orădeni, a fost 
organizat un „Carnaval pe 
gheață" cu premii. Pentru ce 
s-au acordat premii ? 
cea mai interesantă 
pentru cei mai tineri 
tori, chiar și pentru 
„vîrstnici". Și dacă iarna tre
cută au luat parte la carnaval 
circa 200 de tineri, acum cifra 
s-a dublat.

— Credeți că ați făcut totul 
pentru patinoarele iernii ’70 ?

— Mai avem în vedere două 
obiective, ne relatează tova
rășa Oros : o pistă de patinaj 
viteză pe care ne-am propus 
să o amenajăm chiar pe pista 
de atletism a Stadionului Ti
neretului (patronat de Școala 
sportivă — n.n.) și o pîrtie de 
săniuș pe Dealul Viilor, în 
parcul de la Ciupercă, așa 
cum numim noi locul acela, 
unde vor avea loc etapele de 
masă ale concursului „Săniuța 
de argint", probă inclusă în 
disciplinele Olimpiadei de Iar
nă a elevilor,

...Sînt alte două obiective 
care se adaugă locurilor în
drăgite de tinerii orădeni, un
de anotimpul alb și vacanța 
sînt sinonime cu sporturile de 
iarnă. Adică, după posibilități. 
După posibilitățile pe care „le 
văd" și le valorifică niște buni 
gospodari.

Pentru 
mască, 
patina- 

cei mai

VIOREL RARA



Cea de-a ll-a sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-franceze

COMUNICAT
11 o t ar e

Comisia mixtă guvernamentală 
româno-franceză, creată în baza 
Declarației româno-franceze din 
mai 1968, în vederea dezvoltă
rii cooperării dintre România și 
Franța, și-a ținut a doua sesiu
ne, la București, între 8 și 12 
ianuarie 1970.

Delegația română a fost con
dusă de președintele Consiliului 
Economic, Manea Măhescu ; de
legația franceză a fost condusă 
de ministrul economiei și finan
țelor, Valery Giscard d’Estaing.

în timpul vizitei sale în Româ
nia, ministrul francez al econo
miei și finanțelor, Valery Gis
card d’Estaing, a fost primit de 
către președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

în cursul întrevederii s-au sub
liniat cu satisfacție dezvoltarea 
fructuoasă pe care au cunoscut-o 
relațiile de prietenie tradițională 
dintre România și Franța, per
spectivele favorabile ale evolu
ției acestora, precum și hotărîrea 
celor două state de a extinde 
cooperarea lor în toate domeniile, 
pe baza stimei și încrederii re
ciproce.

Examinarea situației internațio
nale a scos în evidență voința 
din ce în ce mai hotărâtă a po
poarelor de a trăi în pace. în- 
tr-un climat de destindere și în
țelegere.

S-a afirmat atașamentul celor 
două țări față de principiul in
dependenței naționale bazate pe 
dreptul popoarelor de a-și hotărî 
de sine stătător propria lor soar
tă, precum și față de întărirea 
legăturilor de cooperare între 
toate țările lumii.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și minis
trul francez al economiei și fi
nanțelor, Valery Giscard d’Es
taing, au evocat problemele pă
cii și securității europene. S-a 
afirmat din nou hotărîrea celor 
două state de a-și aduce întrea
ga lor contribuție la instaurarea 
în Europa a unui climat de des
tindere, înțelegere și cooperare, 
ceea ce ar exercita o înrîurire 
favorabilă pentru menținerea pă
cii și securității în întreaga lume.

Ministrul francez al economiei 
și finanțelor, Valery Giscard 
d’Estaing, a fost, de asemenea, 
primit de către președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, cu care s-a întreținut a- 
supra relațiilor româno-franceze.

Comisia mixtă guvernamentală 
româno-franceză s-a reunit în șe
dințe plenare și în grupe de lu
cru, care au avut ca președinți 
pe : Gheorghe Cioară,' Ștefan 
Bîrlea și Nicolae Nicolae din 
partea română, și pe Jean Cha- 
pelle, Charles Maisorinier și 
Claude Collin din partea fran
ceză. Comisia a examinat bilan
țul și perspectivele dezvoltării 
schimburilor comerciale, lărgirii 
cooperării economice și indus
triale, precum și a cooperării ști
ințifice și tehnice între Cele două 
țări.

Comisia mixtă guvernamentală 
a subliniat progresele realizate 
în domeniul schimburilor comer
ciale, care s-au dublat în cursul 
ultimilor 5 ani.

Cu ocazia acestei sesiuni, s-a 
semnat de către ministrul român 
al finanțelor, Florea Dumitrescu, 
și ministrul francez al economiei 
și finanțelor, Valery Giscard 
d’Estaing, Acordul româno-fran- 
cez cu privire la schimburile și 
cooperarea economică pe perioa
da 1970—1974, care, prin preve
derile ce le conține referitor Ia 
lărgirea schimburilor, a facilități
lor acordate operațiunilor rezul
tate din cooperare, va crea ca
drul adecvat în vederea unei

dezvoltări rapide, continue și e- 
chilibrate și a unei structuri ar
monioase a schimburilor. Comi
sia mixtă guvernamentală a re
comandat adoptarea unui ansam
blu de măsuri menit să facili
teze realizarea acestor obiective, 
în legătură cu aceasta, s-a subli
niat importanța încheierii de con- I 
tracte pe termen lung între în- 1 
treprinderile și organismele din ! 
cele două țări.

In contextul de cooperare ast
fel creat, Comisia mixtă guver
namentală a elaborat recoman
dări privind extinderea rezulta
telor obținute în domeniul indus
trial, în special în industria con
structoare de mașini, chimică, 
electrotehnică, siderurgică, aero
nautică, în elaborarea de proce
dee tehnologice, precum și în t 
proiectarea și executarea în co- I 
mun de instalații industriale. Co- S 
misia a apreciat că punerea în | 
aplicare a programului stabilit 
în comun pentru producția de 
automobile, va fi favorizată de 
extinderea fabricării în România 
de piese și subansamble destina
te industriei franceze de auto
mobile. Ea a recunoscut, pe de 
altă parte, de asemenea, exis
tența de perspective favorabile 
în domeniul punerii în aplicare 
a diverselor proiecte referitoare 
la utilizarea energiei nucleare în 
scopuri pașnice.

Cele două părți au convenit 
să încheie un Acord turistic și 
să dezvolte schimburile turistice, 
adoptînd în acest scop recoman
dări corespunzătoare pentru or
ganele specializate din cele două 
țări.

Cele două părți au arătat in
teresul lor deosebit pentru stabi
lirea formelor noi de cooperare 
pe terțe piețe, în special în ceea 
ce privește valorificarea produ
selor de bază ca : țițeiul, anu
mite minereuri și metale și au 
convenit asupra creării unui co
mitet mixt, însărcinat cu elabo
rarea modalităților precise ale 
unei asemenea cooperări.

în domeniul cooperării științi
fice și tehnice, lucrările comisiei 
au permis să fie puse în evi
dență rezultatele pozitive înregis
trate în domeniul științelor chi
mice, fizice, matematice, în do
meniul calculului electronic, elec
tricității, petrolului, siderurgiei, 
transporturilor și cercetărilor în 
agricultură, precum și al biolo
giei și medicinei.

în scopul aprofundării și di
versificării cooperării, comisia a 
recomandat ca organismele com
petente din cele două țări să 
examineze posibilitățile de a ini
ția noi acțiuni de cooperare, în
deosebi prin elaborarea în co
mun a unor procedee tehnologi
ce, prin acordarea de asistență 
tehnică și științifică reciprocă, 1 
prin folosirea de brevete și do- B 
cumentații și prin schimburi de | 
informații tehnice și științifice.

Această sesiune a permis să se g 
constate existența condițiilor ne
cesare pentru întărirea cooperă
rii, atît în domeniul cercetărilor 
fundamentale, cît și în cel al 
aplicațiilor practice.

Părțile au decis, de asemenea, 
să intensifice cooperarea lor în 
cadrul organizațiilor economice 
internaționale.

S-a hotărît ca următoarea se
siune a comisiei mixte guverna
mentale să aibă loc la Paris în 
cel de-al III-lea trimestru al 
acestui an.

Discuțiile s-au desfășurat in
tr-un climat cordial de înțelege
re reciprocă, în spiritul relațiilor 
de prietenie care leagă oele două 
țări. întărirea și diversificarea 
acestor relații vor contribui la 
cauza cooperării și a păcii.

VIZITA TOVARĂȘULUI 
ION GHEORGHE MAURER 

ÎN IUGOSLAVIA
(Urmare din pag. I) 
două țări —■ oaspeții ro- 
au fost salutați, de aseme-

celor 
mâni 
nea, de Stepan Marușici, pre
ședintele Vecei Executive a Pro
vinciei'Autonome Socialiste Voi
vodina, Dușan Gligorievici, 
membru al Vecei Executive Fe
derale, președintele părții iugo
slave în Comisia mixtă iugosla- 
vo-română de colaborare econo
mică, Anton Vratușa, locțiitor al 
secretarului de stat pentru afa
cerile externe, Branko Peșici, 
președintele Skupștinei Orașului 
Belgrad, Aleksandar Bakocevici, 
vicepreședinte al Vecei Execu
tive a R.S. Serbia, Dolfe Vogel
nik, președintele Consiliului Fe
deral pentru Coordonarea activi
tății Științifice, Hasan Șiliak, 
adjunct al secretarului federal 
pentru problemele economice.

Ambasadorul României la Bel
grad, Vasile Șandru, și ambasa
dorul Iugoslaviei la București, 
Iso Niegovan, au însoțit pe pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, încă de 
la intrarea pe teritoriul Iugosla
viei a trenului cu care au călă
torit înalții oaspeți români.

Pe peron erau, de asemenea, 
prezenți membri ai ambasadei 
române și ai Agenției economice, 
ziariști iugoslavi și străini.

★
în dimineața aceleiași zile, 

premierul Ion Gheorghe Maurer, 
însoțit de Emil Drăgănescu, 
Gheorghe Buzdugan, Nicolae 
Ecobescu și ambasadorul Vasile 
Șandru, a făcut o vizită protoco
lară președintelui Vecei Execu
tive Federale, Mitia Ribicici, la 
sediul guvernului iugoslav.

La convorbirea cordială care a 
avut loc cu acest prilej au luat 
parte Dușan Gligorievici, S. Ma
rușici, Anton Vratușa, și ambasa
dorul Iso Niegovan.

Președintele Vece! Executive 
Federale, Mitia Ribicici, a oferit, 
luni la amiază, un dejun în o- 
noarea președintelui Consiliului 
de Miniștri, 
Maurer.

Din partea 
au participat 
vicepreședinte 
Miniștri, președintele părții ro
mâne 
iugoslavă de colaborare eco
nomică, Gheorghe Buzdugan, 
Nicolae Ecobescu, Grigore Bîr- 
găoanu, Ion Morega, Ion Mineu 
și Vasile Șandru.

Din partea iugoslavă au parti
cipat Gustav Vlahov, vicepre
ședinte al Skupștinei Federale, 
Mika Spiliak, președintele Vecei 
Popoarelor a Skupștinei Fede
rale, S. Marușici, președintele 
Vecei Executive a Provinciei 
Autonome Socialiste Voivodina, 
Dușan Gligorievici, membru al 
Vecei Executive Federale, pre
ședintele părții iugoslave în Co
misia mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică, Miran 
Meriak, Miriana Kristinici ți Fra- 
nio Nadj, membri ai Vecei Exe
cutive Federale, Dolfe Vogelnik, 
președintele Consiliului Federal 
pentru Coordonarea Activității 
Științifice, și alte persoane ofi
ciale.

în cursul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate, premie
rii celor două țări au rostit toas
turi.

Ion Gheorghe

română la dejun 
Emil Drăgănescu, 
al Consiliului de

n, pre. . .
în Comisia mixtă româno-

★
Seara, oaspeții români au fost 

Invitați să vizioneze filmul „Bătă
lia da pe Neretva", o recentă 
producție a studiorilor iugoslave, 
în care este prezentat un 
ment dramatic al luptei 
zanilor iugoslavi împotriva ocu- 
panților hitleriștl.

mo- 
parti-

ECOURI IN PRESA IUGOSLAVA
BELGRAD 12 — Trimișii spe

ciali Agerpres, N. lonescu și 
N. Plopeanu, transmit: Vizita 
tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer în Iugoslavia reține a- 
tenția întregii prese iugoslave. 
Inserînd o scurtă biografie a 
oaspetelui român, ziarele rele
vă că această vizită reflectă 
nivelul înalt al relațiilor de 
prietenie și colaborare strînsă 
dintre cele două țări și repre
zintă un nou și important eve
niment în practica întrevederi
lor și schimburilor de vederi 
stabilită între reprezentanții 
României și Iugoslaviei.

Toate ziarele iugoslave pu
blică — integral sau în largi ex
trase — interviul acordat de 
președintele Consiliului de Mi
niștri al României 
dentului agenției 
București. în titlul
este publicat interviul, ziarul 
„Politika" apreciază că „Pro
gresul continuu al Iugoslaviei

României face posibilă lărgi-

corespon-
Taniug la 

sub care

Și

rea în continuare a colaborării 
reciproce".

Vizita tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer a constituit, dea- 
semenea, obiectul unui comen
tariu, însoțit de imagini filma
te transmis de televiziunea 
din Belgrad.

într-un articol consacrat vizi
tei tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, ziarul „Dnevnik" apre
ciază că stadiul înalt al prie
teniei româno-iugoslave și co
laborarea strînsă izvorăsc din 
interesele celor două țări, din 
Opțiunile lor aproape identice 
față de procesele din lume și 
din Europa. în continuare, zia
rul subliniază necesitatea con- 
șolidării în continuare a bazei 
prieteniei reciproce care se înte
meiază pe principiile atașa
mentului față de pace și so
cialism, respectului reciproc, 
neamestecului în treburile in
terne și respectării indepen
denței și suveranității.

Plecarea delegației guvernamentale franceze

Luni după amiază a părăsit 
Capitala delegația guvernamen
tală franceză, condusă de Valery 
Giscard d’Estaing, ministrul 
economiei și finanțelor, care a 
participat la lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-fran
ceze de cooperare economică, 
științifică si tehnică.

Din delegație au făcut parte 
Jean Chapelle, directorul Direc
ției relațiilor economice externe 
din Ministerul Economiei și Fi
nanțelor, Charles Maisonnier, 
șeful serviciului afaceri științi
fice si tehnice în Direcția de 
relații culturale, științifice și 
tehnice din Ministerul Afaceri
lor Externe, Claude Collin, di
rector adjunct în Ministerul 
Economiei și Finanțelor, consi
lieri și experți.

♦
La plecare, ministrul Valery 

Giscard d’Estaing a făcut o 
declarație ziariștilor prezenți 
pe aeroport, prin care și-a ex
primat satisfacția față de reali
zările obținute în înfăptuirea 
acordului de cooperare econo
mică. științifică și tehnică din
tre România și Franța. Vorbi
torul a evidențiat dublarea vo
lumului schimburilor între cele 
două țări în cursul ultimei pe
rioade de cinci ani, subliniind 
că pentru perioada 1970—1975 
se prevede o nouă dublare a 
schimburilor româno-franceze. 
Oaspetele francez a relevat că 
în timpul recentelor convorbiri 
s-a pus un accent deosebit pe 
dezvoltarea cooperării în do
meniul industriei automobile
lor, aeronauticii, chimiei, side
rurgiei etc și au fost studiate 
posibilitățile de cooperare și 
acțiuni comune franco-române 
în terțe țări.

După ce a amintit că a mai 
vizitat România acum cinci ani, 
ministrul francez a spus în 
continuare : în timpul actualei 
vizite am avut plăcerea să am 
convorbiri foarte Interesante

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația franceză a fost 
condusă de Manea Mănescu, 
președintele Consiliului Eco
nomic. Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor, Gheorghe Cioa
ră, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
ștefan Bîrlea, prim-vicepreșe
dinte al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, Nicolae 
Nicolae. adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Gheorghe 
Caranfil, adjunct al ministrului 
industriei chimice, de alte per
soane oficiale.

Erau prezenți Constantin Fli- 
tan, ambasadorul României Ia 
Paris, Pierre Pelen, ambasado
rul Franței la București, și 
membri al Ambasadei franceze.

★
cu dl. prim-ministru Ion Gheor
ghe Maurer. în dimineața a- 
ceasta am fost primit de dl. 
Nicolae Ceaușescu. Am discutat 
despre ansamblul problemelor 
eare ne-au preocupat în timpul 
șederii mele în România și, de 
asemenea, despre caracterul po
litic al cooperării dintre Româ
nia și Franța. Peste cîteva luni, 
a spus Valery Giscard d’Es
taing, așteptăm vizita președin
telui dumneavoastră în Franța, 
vizită de care ne bucurăm foar
te mult. în timpul actualei vi
zite în țara dumneavoastră — 
a spus oaspetele francez — am' 
avut un interesant schimb de 
păreri asupra concepțiilor poli
tice ale României și ale Fran
ței față' de problemele lumii 
contemporane. Am constatat că 
atît unii, cît și ceilalți am ră
mas credincioși politicii noastre 
esențiale, adică luptei pentru 
salvgardarea păcii. Dorim însă 
o pace care să fie bazată pe in
dependență șl pe cooperare, pe 

' dreptul popoarelor de a-și sta
bili ele însele destinul.

(Agerpres).

Copii biafrezi transportați pe calea aerului în țările africane 
vecine pentru a fi salvați do consecințele acțiunilor militare 

din ultima fază a conflictului

BIAFRA A DEPUS
ARMELE

® Apel la armistițiu și negocieri
într-o cuvîntare transmisă de postul de radio biafrez, cap

tată la Lagos, șeful statului major al armatei biafreze, gene- 
ral-maior Philip Effiong, a cerut luni trupelor sale să depună 

. ' ' ’ „ / ' „Sînt con
ți spus Effiong — că suferințele poporului nostru tre- 

’ zte, Effiong a relevat că 
pentru a lua contact cu 

____i cum ar fi Owerri, 
Onitsha, Enugu și Calabar pentru a perfecta un armistițiu".

i 
loc masacrarea membrilor tri
bului Ibo în partea de nord 
a Nigeriei". în declarația ra
diodifuzată, generalul Effiong 
a arătat: „Eu am considerat 
întotdeauna că diferendele 
noastre cu Nigeria trebuie să 
fie reglementate prin negocieri 
pașnice". Generalul Effiong a 
subliniat că ultimele sale de
cizii sînt rezultatul consultă
rii sale cu liderii militari și ci
vili ai comunității biafreze, 
declarația lui avînd' „mandatul 
forțelor armate și al comuni
tății".

armele, transmite corespondentul agenfiei REUTER, 
vin»;— c r_r__ ' '
buie să ia sfîrșit". Potrivit agenției citate, Effioni 
„este pe punctul de a trimite emisari | 
comandanții federali nigerieni în locuri

Pe de altă parte, el a decla
rat : „Am dat pretutindeni in
strucțiuni în vederea dezanga
jării ordonate a trupelor și cer 
urgent generalului Gowon — 
liderul federal — ca în nume
le umanității să ordone trupe
lor sale să facă o pauză în 
timp ce un armistițiu este net 
gociat pentru a pune capăt 
suferințelor maselor". Sîntem 
pentru o reglementare a păcii 
în baza rezoluțiilor organizați
ei Unității Africane, care pre
văd menținerea unității Nige
riei.

Generalul Philip Effiong a 
declarat că „inițial, Biafra a 
recurs la lupta armată din 
cauza sentimentului de insecu
ritate generat de evenimen
tele din 1966 — cînd a avut

U.R.S.S. Aspect din unul din noile cartiere ale Kievului.

★

Agenția France Presse pre
cizează că generalul Philip 
Effiong, care inițial a preluat 
conducerea administrației bia- 
freze la cererea generalului 
maior Odumegwu Ojukwu, și-a 
asumat întreaga responsabili
tate în urma consultării cu 
șefii comunității, cu civili și 
militari.

PARIS 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Franceze, 
Georges Pompidou, a adresat 
luni un mesaj secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, ce
rîndu-i să întreprindă măsurile 
necesare în vederea ocrotirii 
populației Ibo din Nigeria. Este 
important, se spune în mesa
jul președintelui francez, să fie 
organizate fără întrerupere mă
suri de urgență pentru ocroti
rea populației blafreze.

LOME 12 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., 
U Thant, care întreprinde un 
turneu printr-o serie de state 
africane, a declarat înaintea 
plecării sale de la Lome — ca
pitala Republicii Togo — că a 
adresat generalului Yakubu 
Gowon, șeful guvernului mili
tar federal al Nigeriei, un apel 
cerîndu-i să dea dovadă de spi
rit de umanitate.

o COMITETUL DIRECTOR 
al Partidului Socialist Francez 
a stabilit componența delegației 
care va participa la convorbiri
le cu reprezentanții Partidului 
Comunist Francez privind sta
bilirea condițiilor fundamentale 
ale unui acord politic. Din dele
gație fac parte Alain Savary, 
prim-secretar al partidului, 
Claude Fuzier, responsabil pen
tru relațiile externe, și Pierre 
Maurey, membru al comitetului 
director. Au fost alcătuite, de a- 
semenea, delegațiile care vor 
participa la convorbirile ce ur
mează să fie organizate cu re
prezentanții altor partide de 
stingă.

• UN AVION DE TIPUL „BO- 
EING-747-JUMBO" a plecat du
minică noaptea de pe aeroportul 
Kennedy, în primul zbor transa
tlantic, avînd la bord un număr 
de 362 de pasageri — angajați ai 
companiei americane „Pan Ame
rican World Airways", selecțio
nați prin tragere la sorți. Un

purtător de cuvînt al companiei 
a precizat că următoarele etape 
ale acestei curse inaugurale vor 
fi Frankfurt pe Main, Roma, 
Lisabona și Paris.

• MINERII AMERICANI vor 
continua lupta revendicativă 
pentru care s-a jertfit liderul 
sindical progresist Joseph Ya- 
blonski, a declarat în cadrul unui 
miting de doliu unul dintre con
ducătorii Sindicatului minerilor 
americani.

Agențiile de presă anunță că 
20 000 de mineri din statele Pen- 
sylvania, Maryland și Ohio con
tinuă greva declarată în semn de 
protest împotriva acestui asa
sinat politic. Ei cer autorităților 
să-i descopere și să-i pedepseas
că pe vinovați. Pînă acum. Bi
roul federal de inventigații 
(F.B.I.) a anunțat că nu au fost 
descoperite nici un fel de indi
cii care să conducă la arestarea 
asasinilor.

După cum se anunță în 
cercurile exilaților haitieni 
din Ciudad de Mexico, dicta
torul Republicii Haiti, Fran
cois Duvalier, este grav bol
nav. Știri sosite din capitala 
haitiană, Port-au-Prince, in
formează că Duvalier nu s-a 
putut restabili de pe urma in
farctelor cardiace suferite la 
8 mai anul trecut, iar la șfîr- 
șitul lunii decembrie insufi
ciența cardiacă s-a complicat 
în urma unor afecțiuni renale 
combinate cu o boală mai ve
che de diabet. Medicii care 
l-au consultat pe dictatorul 
haitian au precizat că el este 
în incapacitate de a-și exer
cita funcțiile.

• ZECE DIN CEI 15 de
ținuți politici spanioli care 
au evadat la 11 decembrie 
1969 dintr-o închisoare din 
Bilbao au părăsit Spania, 
refugiindu-se In Franța.

• SENATORUL DEMO
CRAT american Eugene 
McCarthy, care se află în
tr-o vizită la Paris, a avut 
luni o întrevedere de două 
ore cu d-na Nguyen Thi 
Binh, șeful delegației Guver
nului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamu
lui de Sud la conferința cva- 
dripartită în problema Viet
namului.

„McCarthy și Nguyen Thi 
Bihn au avut un schimb de 
vederi asupra situației din 
Vietnamul de sud, precum și 
asupra unei soluții politice 
corecte în problema Vietna
mului de sud", se precizează 
în comunicatul dat publici
tății de delegația Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu.

Se4 crede, scrie agenția 
France Presse, că senatorul 
american, care va rămîne 
în capitala Franței pînă 
miercuri, va avea o între
vedere și cu Xuan Thuy, 
șeful delegației nord-viet- 
nameze la conferința cva- 
dripartită. De asemenea, se
natorul McCarthy urmează 
să aibă întîlniri cu ambasa
dorul Statelor Unite la 
Paris, precum și cu șeful 
interimar» al delegației ame
ricane la conferința în pro
blema Vietnamului.

Turneul de 24 de zile în 
11 țări din Asia al vicepreșe
dintelui S.U.A., Spiro Agnew, 
reprezintă debutul său ofi
cial în străinătate șl o misi
une deloc ușoară din partea 
Administrației. Ziarul NEW 
YORK TIMES aprecia că 
„sarcina principală a vicepre
ședintelui, aceea de a expli
ca noua doctrină asiatică a 
iul Nixon unor popoare ne
liniștite, nu este ușoară. 
Doctrina era ambiguă încă 
de cind a fost anunțată de 
Nixon însuși la Guam, vara 
trecută și a devenit și mai 
confuză în urma propriilor 
observații ale președintelui 
in cursul primului său tur
neu asiatic din acea peri
oadă". Din mesajele purtate 
în capitalele vizitate pînă a- 
cum (au mai rămas pe iti
nerar doar patru țări: Mala- 
yezia, Singapore, Australia 
și Noua Zeelandă) se des
prinde o idee fundamentală: 
intenția S.U.A. de a rămîne 
„o putere în Asia", cu alte 
cuvinte de a interveni în a- 
facerile interne ale acestui 
uriaș continent ca și pînă in 
prezent. In al doilea rînd, 
Spiro Agnew a încercat să

mericanl fao în Vietnam*. 
Ca și cum cele trei „morato
rii* pentru Vietnam și ecoul 
tragediei de la Song My n-ar 
fi existat în realitate și nu 
ar fi zguduit conștiința a mi
lioane de americani.

La Bangkok, vicepreședin
tele a subliniat necesitatea ca 
statele asiatice „să se bazeze 
pe forțele proprii în comba
terea insurecțiilor locale", a- 
dică să ducă pe cont pro
priu lupta împotriva partiza
nilor tailandezi. Dar trebuie 
reamintit aici că însăși 
S.U.A. are 47 de mii de sol
dați în Tailanda care i-au 
parte activă Ia acțiunile îm
potriva partizanilor din nor
dul țării, folosind ca și în 
Vietnam mijloacele tehnice 
de defoliere a regiunii întregi 
pentru depistarea unităților 
de guerilă. Amploarea acți
unilor la care participă tru
pele americane in această 
țară i-au făcut pe senatorii 
William Fulbright si Stuart 
Symington să avertizeze tn 
cadrul unor audieri care au 
avut loc la 19 noiembrie 1969 
că S.U.A. se găsește în Tai
landa într-o situație asemă
nătoare celei din ajunul de-

UN TURNEU
DIFICIL

explice guvernelor acestor 
țări sensurile pe care Admi
nistrația le conferă acelui 
aspect al doctrinei Nixon 
care se referă la așa-numi- 
ta „vietnamizare* a războiu
lui din Vietnamul de sud, 
care de fapt acoperă inten
țiile S.U.A. de a continua 
războiul de agresiune, de a 
contribui și mai mult la în
tărirea capacității militare a 
regimului saigonez și de a 
orienta propriile sale efor
turi militare spre întărirea 
unităților de marină și avia
ție. Nu este vorba de fel de 
o „dezangajare" efectivă, 
deocamdată, a S.U.A. din 
Vietnam și vizita fulger la 
Saigon a dovedit-o cu priso
sință. Vizitînd cu acest pri
lej o divizie de infanterie si
tuată la 36 de mile de capi
tala sud-vietnameză, vicepre
ședintele a promis că Wa
shingtonul va lupta în conti
nuare „pentru ceea ce cre
dem că este modul cel mal 
propriu al Statelor Unite de 
a acționa și de a-și îndeplini 
responsabilitățile sale inter
naționale" (TIMES). „Modul 
propriu" de a acționa al 
Washingtonului s-a exprimat 
!ntr-o politică de interven
ție, de brutală încălcare a 
drepturilor altor popoare. 
Vicepreședintele a făgăduit 
perpetuarea acestei politici, 
deși a utilizat eufemisme. Pe 
de altă parte el le-a cerut 
soldaților americani să nu se 
lase influențați de articolele 
critice din presă: „Să nu vă 
lăsați duși în eroare — spu
nea cu același prilej Spiro 
Agnew — de ceea ce vedeți 
sau citiți în anumite publi
cații. Ele nu reflectă senti
mentele poporului american 
față de ceea ce luptătorii a-

elanșărll intervenției zale ta 
Vietnam.

In Filipine tonul a fost su
ficient de conciliant deoarece 
autoritățile filipineze îșl de
claraseră fățiș „stupoarea* 
și „indignarea", in legătură 
cu aprecierile critice ale se
natorului Stuart Symington 
față de „aliați". Acesta dez
văluise în cadrul aceluiași 
comitet că S.U.A. oferise a- 
jutor financiar Filipinelor 
pentru a determina menține
rea celor 2 000 de soldați ai 
săi (retrași de curînd din 
Vietnam) și că oferte asemă
nătoare primiseră Tailanda 
și Coreea de sud, pe solda- 
ții acestor țări Symington 
calificîndui drept „merce
nari" (NEUE ZURCHER 
ZEITUNG). Spiro Angew a 
ales un moment prielnic risi
pirii „supărării" președinte
lui Markos, sosind la Manila 
la timp pentru a asista la ce
remonia de reinvestire a a- 
cestuia ca președinte, iar șe
ful echipajului navei „Apol- 
lo-lO", Thomas Stafford, i-a 
oferit cu eleganță fragmente 
de rocă lunară și steagul fi- 
lipinez care a fost dus pe 
Lună de „Apollo-ll" și adus 
înapoi. Spre satisfacția auto
rităților filipineze, Spiro Ag
new a mărturisit cu amără
ciune că unele intervenții 
ale senatorilor face dificilă 
stabilirea unor contacte ale 
S.U.A. in străinătate (ASSO
CIATED PRESS).

Masivele demonstrații or
ganizate în capitalele vizita
te dovedesc însă că popoare
le acestor țări resping diferi
tele doctrine ale Administra
ției americane care, dincolo 
de explicații, sînt de prost 
augur pentru țările lor.

DOINA TOPOR

ORIENTUL APROPIAT
• LA TEL AVIV a avut 

loo o reuniune a cabinetului 
israelian în cadrul căreia a fost 
examinat acordul privind vîn- 
zarea către Libia a 50 de avi
oane franceze de tip „Miraj". 
In comunicatul dat publicității 
Ia sfîrșitul reuniunii, se exprimă 
regretul pentru „hotărîrea Fran
ței de a vinde avioane Libiei, 
în timp ce este menținut em
bargoul privind livrările de ar
mament către Israel”. „Se poate 
afirma — se spune în comunicat 
— că materialul livrat de Fran
ța va fi utilizat împotriva Is
raelului”.

• MINIȘTRII DE EXTERNE 
ai Republicii Arabe Unite, Su
danului și Libiei au reluat luni, 
la Cairo, convorbirile în legătu
ră cu posibilitățile de intensifi
care a colaborării dintre țări

le lor în diverse domenii. In 
centrul discuțiilor se află moda
litățile de transpunere Sn prac
tică a hotărîrilor adoptate în a- 
cest sens de șefii celor trei sta
te, în cursul reuniunii tripartite 
care a avut loc în luna decem
brie. la Tripoli.

• INTR-UN INTERVIU acor
dat ziarului de limbă franceză 
„ L’Orient", care apare la Bei
rut, Pierre Gemayel, ministrul 
pentru lucrări publice al Liba
nului și lider al partidului „Fa
langele libaneze", a evocat con
flictul dintre autoritățile liba
neze și organizațiile palestinie
ne, relevind că activitatea aces
tora din urmă pe teritoriul țării 
constituie un pericol real pentru 
Liban. Deși nu contestăm legi
timitatea rezistenței palestiniene, 
a arătat Gemayel, nu conside
răm utilă și eficace o astfel de 
activitate care ar avea ca bază 
de pornire teritoriul libanez.

• MINISTRUL APARARII 
AL S.U.A., Melvin Laird, a de
clarat că guvernul american a 
primit informații privind co
miterea unor atrocități de că
tre trupele sud-coreene dislo
cate în Vietnamul de sud. Mel
vin Laird a arătat că guvernul 
american a supus aceste știri 
atenției administrației sud-co
reene și regimului saigonez.

• AGENȚIA FRANCE 
PRESSE relatează că două vase 
de pescuit grecești au fost ata
cate în cursul zilei de dumini
că de către un vas de război 
turcesc, la o distanță de un 
kilometru și jumătate de coasta 
de nord a insulei Mytilene. Po
trivit știrilor parvenite în ca
pitala Greciei, ofițerii turci ar 
fi ordonat celor două vase de 
pescuit grecești să se îndrepte 
într-o direcție indicată de ei. 
în fața refuzului pescarilor 
greci, vasul de război turcesc 
a încercat să acosteze unul din
tre cele două vase, care în 
urma loviturii s-a scufundat. 
Membrii echipajului s-au sal
vat înotînd reușind să ajungă în 
insula Mytilene. Celălalt vas a 
fost condus, în urmă unei in
specții efectuate de ofițerii 
turci, către un port turcesc.

Se precizează că Ministerul 
Afacerilor Externe al Greciei

a adresat un protest guvernului 
turc, în legătură cu acest in
cident.
• REGELE FEYSAL al Ara- 

biei Saudite, care se află la Pa
ris, a avut luni o întrevedere, 
Ia Palatul Elysee, cu președinte
le Franței, Georges Pompidou. 
La întrevedere a asistat minis
trul saudit al apărării, sultanul 
Ibu Abdul Aziz al Saud.

O IN SĂLILE Muzeului 
de artă modernă din orașul 
Sao Paulo a fost inaugurată 
o expoziție de gravură ro
mânească contemporană, cu- 
prinzînd 80 de lucrări sem
nate de 25 din cei mai re
prezentativi artiști ai aces
tui gen, între care Vințilă 
Făcăianu, Cik Damadian, 
Vasile Kazar, Marcel Chir- 
noagă, Geta Brătescu, Nico
lae Săftoiu și alții. La festi
vitatea inaugurării au par
ticipat personalități oficiale, 
între care reprezentantul 
guvernatorului statului Sao 
Paulo, peste 200 de artiști 
și alți oameni de cultură, 
precum și membri ai colo
niei române din Brazilia.
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