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V iața socială, în între
gul ei, este strîns le
gată de existența și 

evoluția relațiilor de fami
lie. Ea se știe, e un feno
men complex care se com
pune dintr-un ansamblu de 
relații natural-biologice și so
ciale. Fiind un fenomen so
cial, familia include un întreg 
complex de relații socia
le, materiale, economico- 
gospodărești, precum și re
lații spirituale. Familia, 
nucleul social elementar, — 
scria Karl Marx — 
buie să se modifice 
măsură ce se 
societatea". Intr-adevăr, 
toria relațiilor stabilite 
mijlocul familiei dovedește 
condiționarea ei de relațiile 
sociale existente pe diferite 
etape ale dezvoltării societății 
omenești. Secole și milenii 
de existență au dus nu nu
mai la consolidarea inechi
tății dintre soți ci au încer
cat să justifice juridic, ide
ologic și moral „rațiunile" 
acestei inechități. De aceea 
igiena socială promovată de 
socialism, în toate grupele de 
relații interumane, a redat 
drept de existență, în mijlo
cul familiei socialiste, a în
tregului ansamblu de legă
turi care o legitimează și o 
justifică ca o celulă socială 
simetrică cu o societate în 
care exploatarea, sub 
formă a manifestării 
este dezavuată.

înlocuind legăturile 
stabileau prin interesele eco
nomice în cadrul familiei 
burgheze cu legături de or
din moral, familia socialistă 
înscrie un mare salt calitativ. 
Este, în mod automat, fami
lia astfel întocmită, scutită
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de eșecuri? O statistică în
tocmită de oficiile de stare 
civilă și de tribunelele din 
Capitală arată că 18 la sută 
din totalul tinerilor căsătoriți 

. pe durata a patru ani au di
vorțat. O atentă disociere a 

, îotivelor care au condus la 
I desfacerea acestor familii 
ț tinere ne arată că aceste că

sătorii au fost lipsite, încă 
din momentul întemeierii lor, 
de acele valori morale me
nite să asigure trăinicia că
minului: afecțiunea reci
procă, cinstea, sinceritatea, 
în cazul acestor căsătorii se 
pot face două mari obser
vații" explicative : a) insufi
cienta umanizare a .instinc
tului sexual, care înseamnă 
transformarea sa calitativă, 
dintr-o necesitate pur biolo
gică într-un sentiment pro
fund omenesc și b) insufi
cienta pregătire pentru viața 
de familie, care se traduce 
prin alegerea 
plătoare 
viață.

cvasiîntîm-
a partenerului de

★

unor serioase ecr- 
sociologice circum- 

familiei
Lipsa 

cetări 
scrise problemelor 
nu poate fi, se înțelege, su
plinită de ancheta noastră 
cu mijloacele proprii zia
rului. Totuși, pentru o pre
față la o dezbatere de mai 
lungă durată asupra condi
țiilor morale și materiale ale 
familiei tinere, am organizat 
o anchetă gazetărească prin
tre tineri căsătoriți din ora
șele Craiova, Tg. Mureș, 
Timișoara, Rîmnicu Vîlcea 
ș.a. la care ne-au răspuns, pe 
bază de chestionate, 100 de 
bărbați (dintre care 60 de 
muncitori, 40 de funcționari 
și cadre tehnico-inginerești) 
și 80 de femei (dintre care 
40 de muncitoare și 40 de 
funcționare și intelectuale). 
Am colectat 7 200 de răspun
suri. Se înțelege că într-o 
problemă de <> asemenea 
complexitate această împăr
țire de mai sus are riscu
rile sale lot așa cum epui
zarea sistematică a explica
țiilor pe care le ridică ^ceasta 
problemă este un deziderat 
pe caie trebuie să-l îndepli
nească sociologia speciali-

Deci. luîndu-ne măsu-
de prudență necesare 
de cititorul care urmâ- 
rezultatele acestei an- 
rrem să precizăm că 

modeste 
fi onorate dacă vom re- 

ridicăm cîteva repere

zată 
ri'e 
față 
rește
chete, 
eforturile noastre 
vor 
uși să
absolut trebuitoare unei dez
bateri ce va fi susținută de 
specialiști si stimulată de 
problemele ce vor fi aduse 
în discuție de cititorul in
teresat.

(Citiți în pag. 4 anche
ta noastră pe această 
temă).
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CONTRIBUȚIE SPORITĂ LA
CREȘTEREA EFICIENȚEI

INVESTIȚIILOR
Legea pentru adoptarea Planului de stat stabilește contribu

ția importantă pe care anul 1970 o va aduce la asigurarea ba
zei materiale pentru viitorul cincinal, în înfăptuirea obiective
lor Congresului al X-lea al partidului. Se conturează elocvent 
perspectiva dării în exploatare a circa 740 capacități și obiecti
ve, începerea construcției la aproape 200 de lucrări noi. Din va-

— Ce considerați Dv., tovară
șe ministru, că trebuie să orien
teze preocupările tinerilor an
gajați în edificarea obiectivelor 
de investiții a căror responsa
bilitate vă este încredințată, ce 
așteptați de la ei ?

— Dialogul pe care mi-l pro
puneți. cu privere Ta tinerii 
ce-și desfășoară activitatea pe 
șantierele subordonate ministe
rului, implică incursiuni într-o 
problematică vastă ce face obiec
tul preocupărilor noastre în 
acest an. mă obligă să încep 
prin a contura cadrul calitativ 
nou în care lucrează construc
torii în anul 1970. în acest sens 
este necesar să amintim cu
vintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia recenta 
plenară a C. C. al P.C.R. : „O 
caracteristică principală a pla
nului pe 1970 este punerea unui 
accent deosebit pe ridicarea efi
cienței întregii activități econo
mice, concentrînd eforturile 
ministerelor, centralelor și în
treprinderilor spre folosirea cit 
mai rațională, cu randament 
maxim a capacităților de pro
ducție, spre micșorarea consu
murilor de materii prime și 
combustibil, ridicarea într-un 
ritm mai intens a productivită
ții muncii și reducerea costuri
lor de producție". Ele servesc 
drept îndreptar în fiecare com
partiment de activitate, pen
tru noi constructorii, aceste in
dicații materializîndu-se în do-

Nocturnă cu echipa de oțelari 
de sub „bagheta" maistrului 
Ion Cazac, pe platforma Uzi
nei de mașini grele, București

Fotografia : ION CUCU

r

Convorbire cu

ing. ION TUDOSE
adjunct al ministrului 

construcțiilor industriale

ioarea totală a lucrărilor de construcții-montaj ale acestui an, 
aproape o treime se plasează în perimetrul de activitate al Mi
nisterului Construcțiilor Industriale, lată de ce, pornind de Ic 
prezența în număr mare a tinerilor pe schelele țării, rînduriie 
de față își propun aducerea în prim plan a elementelor esenția
le ce jalonează munca constructorilor.

încheierea vizitei tovarășului

Ion Gheorghe Maurer

în R. S. F. Iugoslavia
f

Vineri după-amiază s-a înapo
iat de la Belgrad, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, care a făcut o 
vizită în Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, la invitația 
președintelui Vecei Executive Fe
derale, Mitia Ribicici.

In vizita sa, șeful guvernului 
român a fost însoțit de Emil Dră- 
gănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghe Buz
dugan, președintele . Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
Nicolae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Vasile 
Șandru,.ambasadorul României la 
Belgrad, Grigore Bargăoanu, vice
președinte al Comisiei guverna-

Primire la președintele
I. B. Tito

BELGRAD» 16 — Trimișii 
speciali Agerjșnes, Nicolae Io- 
nescu și Nicolae Plopeanu 
transmit:

Președintele (Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România*  Ion Gheorghe 
Maurer, a fost; primit, vineri 
dimineața, de (către președin
tele Republicii Socialiste Fe
derative lugosliavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Ioșip Broz Tito, cu 
care a avut o' convorbire cor
dială, prietenească.

La -întrevedere,jcare -.a -avut 
loeTa' reședința de .la' Brioni'a 

șefțilui". statului: iugoșltțy,; - au 
participat,din .partea» română, 
Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și Vasile Șandru, am
basadorul României la Bel
grad, iar din partea iugoslavă, 
Mitia Ribicici, președintele 
Vecei Executive Federale,

(Continuare în pag. a Vlll-a)

CITIȚI ÎN PAGINA a 8-a t 
Comunicatul comun 

româno-iugoslav

(Continuare-m pag. a VUI-a)

MIHAIL PIȘCOCI

(Continuare în pag. a Vll-a)

meniul atît de important al ri
dicării eficienței lucrărilor de 
investiții. Nu trebuie ; să scă
păm nici un moment din vedere . 
că unitatea de măsură funda
mentală a muncii noastre o re-

prezintă capacitatea de a intro
duce cit mai devreme in cir
cuitul economiei naționale obiec
tivele pe care le construim. 
Anul 1970 constituie din acest 
punct de vedere o probă

competență profesională. Și ; în‘_ 
primul .rinei’ tinerii nu trebuie ' 
șâ.uite- nici un. moment acest..

N. UDROIU
(Continuare în pag. a Vll-a)

4 IPOSTAZE ALE TRANSPARENȚEI
1

Cele opt cuptoare în care ni
sipul, calcarul, soda și feldspatul 
fuzionează la o temperatură de 
peste 1 500 grade C respiră, prin 
cărămizile refractare în care sînt 
zidite, o căldură reconfortantă, a- 
semănătoare căldurii pe care o 
inculcă soarele în plajele aurii 
ale mării. Incandescența sonoră 
din pîntecele lor abate toate pri
virile, le obligă să se abandoneze 
unei contemplații lucide, capabi
lă să-și rememoreze toate proce
sele prin care materia primă, tre
cută prin elevatoare și foc, se 
transformă în sticlă. Pînă și aspi
rațiile iluzorii ale alchimiștilor re
vendică un loc în memorie și, 
de-a lungul pasarelelor înalte ca
re unesc aceste tartaruri minia
turale, însoțit de tînărul brigadier 
Stere Ciobanii, încerc să-mi re

consider concepția despre trans
parență. Aflu, treptat, că cele 102 
tone" de: materie' primă depozitată 
în bucătărie își scurg opacitatea 
în flăcări într-un ritm comandat 
electronic și că botezul focului, 
din punctul acesta de vedere, a- 
utoverifieîndu-se, își raportează 
automat amplitudinea unor com
plicate panouri de control și mă
sură. Apoi, în înseși flăcările ca
re depersonalizează substanțele, 
cohvertindu-le la o unică iposta
ză, întrezăresc întîele semne ale 
trecerii opacității în transparen
ță. Și, în sfîrșit, cu ajutorul piro- 
metrului optic pe care mi-l oferă 
Petre Cojocaru, verific ardenta a- 
cestei transparențe prin însăși 
transparența lentilelor. Acestea, 
timp de cîteva secunde, se trans
formă într-un suport al privirii. 
Rotesc încet discul mobil al in
strumentului în formă de pistol, 
pînă ce flacăra ce se reflectă în

cristalul rece dispare, și citesc o 
cifră .pecare sipgur mi-amțfurni- ■ 
zat-o : lf520 grade C.

Evident, aici, la Fabrica de sti-

București, intrată recent în

pentru toți acești oameni fascinați 
ele, înalta condiție ,wnanănpe< ca- -. 
re o presupune industrializarea 
socialistă a țării, însăși langajul 
tehnic, dincolo de ariditatea și 
laconismul ce îl-caracterizează, se 
vrea un langaj metaforic.

sus și înainte de toate, lacrimi 
■ mari, < purpurii, rpicurînd din du
ze răcite perpetuu cu apă, ilumi- 
nînd cu fulgerarea căderii lor,

Dacă .Orice filfozofie cu ade
vărat fiabilă estje produsul epo
cii sale, atunci marxismul este 
filozofia epocii contemporane 
nu prin litera, ci prin spiritul 
său. Produs al omului, destinat 
omului, filozofia răspunde și 
trebuie șă răspundă nevoilor, 
aspirațiilor și problemelor pe 
care epoca sa le ridică și căro
ra omul acestei epoci le caută 
soluții și răspunsuri concrete. 
Filozofia poate prospecta vii
torul, iluminînd în prezent teze 
teoretice devenite realitate și 
faptă; trecutul și viitorul ser
vesc însă prezentului și se su
bordonează acestuia din per
spectiva devenirii istoriei uni
versale care este mereu con
cretă. actuală și particulară. 
Condiția existențială a filozo
fiei, în general, a celei mar
xiste, în special, este legătura 
imanentă cu vremea sa.

J Marxismul, ca filozofie-a epo
cii contemporane, își dovedește 
superioritatea față de. celelalte 
filozofii și. orientări filozofice 
prin chiar esența sa : deschi
dere permanență a teoriei spre 
practică ; asimilare . permanentă 

' a practicii social-istorice, teo
riei. In această dublă relație 
rezidă caracterul științific al 
marxismului,; perenitatea și- ac
tualitatea sa, căci unitatea dia
lectică a teoriei cu practica 
presupune autodezvoltarea, au- 
todepășirea perpetuă în funcție 
de fiecare nouă etapă istorică.

Prin ce se explică interesul 
— devenit în zilele noastre 
științific — și larga influență 
pe care marxismul o exercită 
asupra științei, filozofiei, ideo
logiilor și politologiilor actuale? 
Trebuie avut în evdere, în pri
mul rînd, faptul că marxismul 
se oferă contemporaneității nu 
numai ca model, teoretic ci ca 
realitate socială care constituie 
azi forța hotărîtoare a progre
sului societății. Pentru peste o

treime , din populația globului, 
marxismul — dezvolțaț creator 
de către partidele comuniste și 
muncitorești. — constituie filo
zofia, ideologia și politica con
struirii societății socialiste. De 
asemenea; el reprezintă teme
iul teoretic și . ideologic al par
tidelor clasei muncitoare din

Am făcut Revelionul la 
Mare! inii spuse prietenul 
meu, pe care nu-1 mai în- 
tîlnisem de anul trecut. Și 
în voce îi juca miridria pen
tru ideea foarte ingenioasă 
pe care o avusese.

•Eu a trebuit să mărturi
sesc, nu fără ntîndrie dar 
mai rezervat, că mă aflam 
la 1 ianuarie în Hucegi. Lito
ralul mi se păru dintr-o dată 
un tărîm depărtat. Depărtat 
în spațiu sau în timp ? Fără 

■ veste mă descopeream pro
iectat în largul imperiu al 
prejudecății. De ce, la drept 
vorbind, 'vecinul nostru Pont 
Euxin să ni se pâră numai

Pledoarie
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ASEARĂ, LA FLOREASCA, 
PREZENȚA A PESTE 3 000 

IUBITORI ÎNFLĂCĂRAȚI 
FOTBALULUI
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clă , .
funcțiune, procesul prin care ni
sipul, calcarul, soda -și feldspatul 
se transformă în sticlă poate fi 
descris și altfel decît printr-un a- 
pel insistent la metaforă. Insă,

Părăsesc înaltele pasarele- înso
țit de același Stere Ciobanu, tî- 
năr inițiat în cele mai intime de
talii tehnologice ale acestei mo
derne întreprinderi din Capitală, 
om pentru care, fără jena pe care 
ar putea s-o provoace rostirea u- 
nui cuvînt prețios, „sticlăria e fas
cinantă". Intîlnim acum a doua 
față a cuptoarelor amintite mai

■ ■■■■■■■■■■ K HHH333333

în ziarul (lr ai
S-A CONSTITUIT

CLUBUL SUPORTERILOR
ECHIPEI NAȚIONALE !

(CITIȚI IN PAGINA A VII-A RELA
TAREA DE LA ACEASTĂ REUNIUNE).
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dustrie si cercetare dar O 
„CENUȘĂREASĂ" A ÎN- 
VÂTÂMÎNTULUI SUPE
RIOR

IN PAG. A 5-A
® Cronica literară : Mircea 

Martin „GENERAȚIE 
CREAȚIE"
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• De Ia om la om
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(Continuare în pag. a Vl-a)

MIHAI PELIN

(Continuare în pag. a V-a)

ROMULUS RUSAN

VERNISAJE 
POSIBILE

Cel mai adesea unui artist surprins pictînd un măr sau 
șlefuind un metal i se pun acele întrebări prețioase despre 
univers, despre estetic și extraestetic, despre corelația din
tre știință și artă etc., etc., adică tot ceea ce poate forma 
obiectul unor congrese de estetică și ceea ce definesc sau se 
străduie să definească cu atîta trudă teoreticienii. De aceea 
e aproape firesc ca artistul, care fără îndoială se va fi gîndit 
cu siguranță Ia o sumedenie de lucruri „adinei", va răs
punde inhibat, cu o grijă mai mare pentru exprimarea gra
maticală decît pentru coerența și proprietatea ideilor. Ne pro
punem, în măsura în care este cu putință și în măsura în 
care experiența în timp ne va ajuta, să realizăm o altă ima
gine a universului atelierelor plastice. Să dezvăluim acea 
activitate, acea substanță care anticipează o expoziție, deci — 
vernisajul posjbil, dar și ceea ce, scapă inevitabil, expozi
ției, adică acele fapte și atitudini „mărunte" care o pot 
completa și îmbogăți infinit.

(Citiți în pagina a V-a Imaginație și model, interviu cu 
VIOREL MĂRGINEAN)

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

vara atiț de vecin? De ce il 
considerăm, opt luni din 
douăsprezece, teren numai și 
numai pentru rafinamente, 
cînd știm ' cu toții că, în 
comparație cu munții, el este 
fiul prodigios al turismului 
românesc? Dar gusturile nu 
se discută, iar concediul, 
distracția („loisir“-u! !) ră- 
min chestiuni subiective ale 
fiecăruia dintre noi.

întrebarea care se pune la 
modul obiectiv este alta. De 
ce O.N.T.-ul însuși, alo cărui 
inițiative ar trebui să de
vanseze preferințele marelui 
public, nu își îndreaptă cu 
mai multă bunăvoință pri
virile spre marele arc al 
Carpaților? Față de uimi
toarea explozie urbanistică 
de pe litoral, civilizarea 
muntelui a rămas insigni
fiantă. Turismul care ar pu
tea înflori acolo, pe creste,
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Teatru
și spectatorii 

tineri

Ieri după amiază „Ateneul 
tineretului" era im loc tocmai 
bun pentru amatorii de auto
grafe. Se aflau acolo numeroși 
artiști de frunte ai scenelor 
bucureștene care la imitația 
Comitetului mumcipdl V.T.C. 
s-nu adunat să discute cu sin
ceritate și fervoare probleme
le extrem de complexe ale 
raporturilor dintre teatm ți 
spectatorii tineri.

La înt'dmre, la care a par
ticipat și tovarășul ION PO
PESCU, secretar al C.C. al 
U.T.C.. s-au emis nenumă
rate idei, s-au formulat pro
puneri concrete deosebit de 
interesante. s-au căutat cu 
pasiune soluții pentru apro
pierea tineretului de valorile 
artei teatrale. După cum ne 
declară tovarășul Nicolae 
Gîroeag, secretar al Cawrite- 
lului municipal București al 
U.T.C., întâlnirea de ieri con
stituie o etapă a unei acțiuni 
mai largi de la care se aș
teaptă consecințe practice de. 
mare însemnătate.

Vom reveni cu amănunte 
asupra acestei prețioase ini
țiative.

S. C.

■ CÂRTEAM

V. POPP: „MORFOLOGIA 
BASMULUI" 

(Traducere de Radu Nicolae 
Prefață : Radu Niculescu) 
Apărută in 1928. la Lenin

grad, lucrarea a rămas, timp 
de mai bine de un sfert de 
veac^ cunoscută doar unui cerc 
restrîns de specialiști : folclo
riști, entografi și lingviști. Re
editată în anii din urmă — in 
U.R.S.S. și în alte țări — 
„Morfologia basmului" se în
scrie astăzi printre lucrările 
considerate capitale în litera
tura universală de speciali
tate.

ALFRED .TARRY : „UBU" 
(Traducere : Romul Munteanul 

Volumul pe care-I prezen
tăm cuprinde piesele : „Ubu 
rege", „Ubu încoronat", „One- 
sim sau tribulațiile lui Prion", 
„Ubu înlănțuit", „Ubu pe co
lină", „Ubu în almanah", „Efe
meride actuale-Insul dracului", 
„Prorociri", „Confesiunea unui 
copil al secolului", „Cunoștin
țe folositoare șl invenții noi", 
precum și o amplă Agendă 
care conține numeroase scri
sori și mărturii despre Alfred 
Jarry, pionierul absurdului în 
teatru.

Teocrit: „IDILE" 
(Traducere, prefață și note de 

Teodor Naum)
Cartea cuprinde cele 30 de 

idile ale lui Teocrit, traduse în 
metrul original de prof. univ. 
Teodor Naum.

Volumul este însoțit de un 
studiu intitulat : „Teocrit și o- 
pera sa".

la 
celebra 
Niccolo

TREI PREMIERE ÎN BUCU
REȘTI™ Noua piesă a lui Al. 
Mirodan. născută, ca și cele
lalte, dintr-un pretext de strictă 
actualitate, se numește „Prima
rul lunii și iubita sa" și va ve
dea luminile rampei miercuri 
21 ianuarie, la Teatrul Mic, in 
regia lui Ion Cojar. în decoru
rile lui Ștefan Hablinski și în- 
tr-o distribuție selectă care va 
cuprinde, printre alții, pe Geor

ge Constantin, Victor Reben- 
giuc. Dumitru Furdui, Florin 
Vasi’liu și Monica Ghiuță.

In aceeași zi, premieră și 
Teatrul de Comedie : 
„Mandragora" a lui 
Machiavelli, sl cărei afiș întru
nește numele regizorului Dinu 
Cerneseu. al scenografului Ion 
Popescu-tJdriște, al compozito
rului Ștefan Zorzor si al acto
rilor Ștefan Tapalagă, Dumitru 
Rucăreanu. Aurel Giurumia. 
Mirceă Albulescu. Ninfeta Guști, 
Cornel Vuioe. Dorina Done și 
Stela Popescu.

Mîine seară, la Studioul ..Cas
sandra" al Institutului de tea
tru. un debut regizoral : Ma
rina Emandi. din clasa lui Radu 
Penciulescu, semnează regia 
vodevilului „Piatra din casă" de 
Vasile Alecsandri, într-o vi
ziune modernă, cu participarea 
studenților-actori din ultimul an 
al Institutului.

...ȘI UNA LA CONSTANȚA, 
unde regizorul Mihai Berechet 
a montat o celebră comedie de 
Noel Coward : „Bliss — O fa
milie trăsnită". La premiera 
care Va avea loc marți, publicul 
constănțean va revedea cîțiva 
din actorii săi favoriți (Ileana 
Ploscaru. Emil Sassu, Ana Mi- 
rena. Romei Stănciugel, Virgil 
Andriescu etc.) și pe tinerii ac
tori Petre Lupu și Manuela 
Matak.

e Seară distractivă pentru 
■ tineret — duminică 18 ianu
arie, ora 17 — Ateneul tine
retului. Spicuim din program: 
întîlnire cu formația de mu
zică ușoară „Sfinx" și soliștii 
Elena Neagu și Radu Tănase; 
concursul cu premii „Gindești 
bine în aceeași seară, Casa 
de cultură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa" din București 
va ,fi gazda unor spectacole 
susținute de Teatrul de es
tradă „C. Tănase" și formația 
„Olimpic, ’64".

• „Acțiuni concrete ale Ro
mâniei în direcția creării unui 
climat de pace în Europa" — 
conferință susținută de Sergiu 
Verona și Gheorghe Ciobanu 
în cadrul „Clubului actualită
ților" de Ia Casa de cultură a

PERMANENȚE
marile spectacole ale trecutelor 
stagiuni bucureștene continuă 

să „țină afișul". Săptămîna 

SÎMBATĂ, 17 IANUARIE 1970
Opera Română : TRUBADURUL — ora 19.30 ; Teatrul Național 

„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : IDIOTUL — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : AL PATRULEA ANOTIMP — ora 19,30; Teatrul de Comedie : 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY — ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Buiandra" (Schitu Măgureanu) ; STRIGOII — ora 20 ; (Sala Studio) : 
BURICELE ÎN URECHE — ora 15 ; VIRAJ PERICULOS — ora 20 ; 
Teatrul Mic ; CARLOTA — ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) ; OTHELLO — ora 19,30 ; (Sală Studio) : VIZIUNI FLA
MANDE — ora 20 ; Teatrul Giulești : GEAMANDURA — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : FLOAREA DE CACTUS — ora 19,30 ; (la 
Sala Palatului) : FOTBAL — MEXICO '70 (premieră) — ora 20 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : ÎNȚELEPȚII DIN HELEM — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : POVESTE NETERMINATA — ora 16 ; Tea
trul Țăndărică (Cal. Victoriei) : MIUL COB1UL — ora 17 ; Str. Aca
demiei) : BANDIȚII DIN KARDEMOMME — ora 17 ; Studioul 
I.A.T.C. : ASTA SEARĂ SE IMPROVIZEAZĂ — ora 20 ; Teatrul 

_______ > — ora 
ora 19,30 ; Alt
ora 20 ; Circul

o.cu nviur.vj v i/jnnzjrt. ——■ uiu z<u , 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO 
19,30; (Cui. Victoriei) : MICUȚA LA... TĂNASE — 
samblul U.G.S. : ESOP, VIATA. MUZICA ȘI NOI — 
de Stat : RAPSODIA SUEDEZĂ — ora 19.30

DUMINICA, 18 IANUARIE 1970
Opera Română : PRINT ȘI CERȘETOR — ora 11 ;

— ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
ALIZUNA — ora 10,30 ; OAMENI ȘI ȘOARECI — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : PĂRINȚII TERIBILI — ora 10,30 ; CINE EȘTI TU ? — 
ora 19,30 ; Teatrul de Comedie : NICNIC — ora 10,30 ; OPINIA PU
BLICA — ora 15,30 ; DISPARIȚIA LUI GALY GAY — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu Măgureanu) : MOARTEA LUI 
DANTON — ora 20 ; LUCEAFĂRUL — ora 10 ; (Sala Studio) : 
TRANSPLANTAREA INIMII NECUNOSCUTE — ora 10 ; BURICELE 
ÎN URECHE — ora 15 ; SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — ora 20 ; 
Teatrul Mic : MARIA 1714 — ora 10.30 ; OFIȚERUL RECRUTOR — 
ora 15,30; IERTAREA — ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : VIJELIE ÎN CRENGILE DE SASSAFRAS — ora 10 ; LA 
CIORBA DE POTROACE — ora 15,30 ; O CASA ONORABILA — 
ora 19,30 ; (Sala Studio) : ENIGMATICA DOAMNĂ „M“ — ora 10,30 ; 
CE SCURTA E VARA — ora 16 ; CÎND LUNA E ALBASTRĂ — 
ora 20 ; Teatrul Gluleștl : COMEDIE CU OLTENI — ora 10 ; CURSA 
DE ȘOARECI — ora 19.30 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : FLOAREA DF. 
CACTUS — orele 10 și 19,30 ; (la Sala Palatului) : FOTBAL MEXICO 
’70 — orele 11. 16 și 20) ; Teatrul Evreiesc de Stat : ÎNȚELEPȚII 
DIN HELEM — ora 11; MAZELTOV — ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : POVESTE NETERMINATĂ — ora 10 ; ADRESANTII 
NECUNOSCUȚI — ora 16 ; Teatrul Țăndărică (Cal. Victoriei) : ILEA
NA SÎNZIANA — ora 11 ; (Str. Academiei) : PUNGUȚA CU DOI 
BANI — ora 11 ; Studioul I.A.T.C. : ASTĂ SEARA SE IMPROVI
ZEAZĂ — ora 15 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala Savov") : CAFEAUA 
CU LAPTE DE ADIO — ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : NICUȚA LA.. 
TĂNASE — ora 19,30 ; Ansamblul U.G.S. : ESOP, VIAȚA, MUZICĂ 
ȘI NOI — ora 20 ; Circul de Stat : RAPSODIA SUEDEZA — oră 19,30

DON CARLOS

studenților, luni 19 ianuarie, 
ora 20,45.

® Clubul elevilor prezintă 
marți, 20 ianuarie la ora 19, 
simpozionul „Omagiu marelui 
Lenin" însoțit de proiecții din 
viața și activitatea lui V. I. 
Lenin. în cadrul Student-Clu- 
bului. formația de muzică u- 
șoară „Coral" va oferi marți, 
20 ianuarie, la ora 20. me
lodii în premieră.

® „Comportamentul elevi
lor în activitatea extrașco- 
lară" — prelegere susținută de 
prof. Constantin Borcescu pen
tru elevii Grupului școlar 23 
August. în cadrul cursului de 
etică profesională de la Uni- 
versal-Club, miercuri 21 ianu
arie, orele 13,30. în aceeași zi 
dar la ora 16,00 în ciclul: 
„Oameni celebrii din trecutul 
patriei" Ateneul tineretului 
prezintă „Al. I. Cuza — ani
versarea Unirii principatelor", 
urmată de un recital de ver
suri în interpretarea actorului 

viitoare ne oferă prilejul reîn- 
tîlnirii cu „Moartea lui Danton", 
„Victimele datoriei" și „Nepotul 
lui Rameau" (Ia Teatrul ,,L. St. 
Bulandra“),cu „Prețul" și „Ier
tarea" (la Teatrul Mic), cu „Vi
ziuni flamande" (la Teatrul 
„C.I. Nottara"), cu „Poveste ne
terminată" (la Teatrul „Ion 
Creangă").

SEBASTIAN COSTIN

Ludovic Antal și a formației 
de teatru a Ateneului. Aniver
sarea Unirii este prezentă de 
altfel și în programele celor
lalte cluburi ale tineretului.

• Ciclul „Din frumuseții# 
patriei" va fi prezent pe ă- 

_genda cluburilor bucureștene 
în săptămîna care urmează 
prin „Lunca Șiretului", pre
zentată la Clubul actualități
lor — Casa de cultură a stu
denților „Grigore Preoteasa" 
de conf. dr. Alexandru Roșu, 
vineri 23 ian. ora 20 și „Valea 
Oltului" — Ateneul tineretu
lui, joi 22 ianuarie a.c.

Simfonia a V-a de Beetho
ven în concertul de joi seara 
al Orchestrei Simfonice a Ra- 
dioteleviziunii, oratoriul „Ma
theus Passion" de Bach în

• Serial în 8 episoade „Rîul 
întunecat", producție a stu
diourilor de televiziune sovie
tice, urmărește destinul dra
matic al unei familii de ne
gustori din Siberia secolului 
trecut.

e „Realitatea ilustrată". In
vitați ’ Dina Cocea și Florian 
Potra. în aceeași emisiune : 
filmul „Conglomerat" — un 
scheci cinematografic semnat 
de Andzrei Wajda ; cite va mi
nute, apoi, cu Tereja Kesovija, 
Redactorul Eugen Preda, îm
preună cu doi operatori, ne 
prezintă imagini de la uzina 
constructoare de avioane 
„Boeing 747". Urmează 10 mi-' 
nute cu regizorul italian Luca 
Ranconi, după care, coregra
ful francez Maurice Bejart 
discută....... despre improviza
ție".

• La start: o, formație tî- 
nără, în plină afirmare — 
„Savoy". Redactora emisiunii, 
Georgeta Postolea, ne declară : 
„înființată în anul 1965 în ca
drul Clubului Uzinelor „23 
August" din Capitală, această 
formație — ce face parte din 
Ansamblul artistic al U:T.C.- 
ului — a debutat la televiziu
ne în anul 1969. Ea este
pusă numai din tineri: Ma
rian Nistor — ghitară 
nai, compozitor, 25 de 
Mircea Stoica — ghitară a- 
companiament, 21 de ani; Io
nel Samoilă — ghitară bas, 
20 de ani ; Nicolae Rotărescu 
— baterie — 23 de ani. Nico
lae Calangiu — pian, orgă 24 
de ani și George Mitrea — 
solist vocal, textier și anima
torul formației, 26 de ani. în 
cadrul formației evoluează și 
uh grup vocal constituit din 
studente de la Conservator.

com-

solo, 
ani ;

concretele dă vineri și sîmbătă 
seara, ale Filarmonicii „Geor
ge Enescu".

Interesant este faptul că 
„populara" simfonie a „clești- 
n.ulu’t" (populară cum spunea 
Hermann Kretschmar cu toată 
măreția conținutului ei) o 
vom .putea asculta alături de

\ cel de-al 5-lea Concert pentru 
pian și orchestră „Imperialul"

Solista concertuluț: Magda 
Tagiiaferro, remarcabilă pia
nistă franceză cunoscută prin 
prestigioase concerte în toate 
marile centre muzicale ale 
Europei și America.

Sub conducerea dirijorului 
M. Cristescu își vor da con
cursul la tălmăcirea oratoriu
lui „Matheus Passion", de 
Bach o interesantă echipă de 
soliști: E. Petrescu, M. Kess
ler, Victor Popovici, Helge 
Bomches, Gh. Crăsnaru.

I. S.

Tele-teatrul prezintă o 
nouă premieră : piesa „Samy" 
de Ken Hughes — în regia lui 
Cornel Todea — lucrare dra
matică cu un singur personaj. 
„Cred, că e o încercare de vir
tuozitate pentru mine — îmi 
spune ațtorul Adrian Geor
gescu, interpretul rolului lui 
Samy. Este pentru prima dată 
cînd joc fără parteneri ; des
tul de greu, ținînd seamă că 
aproape 90 de minute sînt 
singur în cadru, doar cu un... 
telefon. Pentru că toată ac
țiunea piesei se petrece numai 
în discuții telefonice 
Samy și celelalte 
inexistente fizic în 
presupus prezente 
capăt al firului.

între 
personaje 

cadru, dal
ia celălalt

ION PASAT

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

PROGRAMUL I

14,00 
at“ •

> Film serial :
• 16,43 Realitatea

URMĂRIREA : rulează la Pa
tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

PĂCATUL DRAGOSTEI: rulea. 
lează la București (orele 8,30; 11; 
13,30; 1«; 18,30; 21), Favorit (orele 
10; 13; 15,30; 18; 20,30), Republica 
(orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15).

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

INTR-O SEARA UN TREN 1 
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; 15',45; 
18,15; 20,45).

LUCIA : rulează la Central (o- 
rele 8,45; 11.15; 14,45; 17,45; 20,45).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS S 
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; 13,30; 16; 18,30; 21). 
(La ora 9, 10 dimineața program 
pentru copii). Drumul Sării (orele 
15; 17,30; 20).

MtINILE, REGINA INSTRU
MENTELOR, AFGANISTAN, SFA
TURI BATRINEȘT1, ORAȘUL 
MIC, ORAȘUL MARE : rulează la 
Timpuri Noi, (orele 9—21 în con
tinuare).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : ru
lează la Feroviar (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Excelsior (orele 9,30; 13; 
16,30; 20). Flamura (orele 9,30; 13; 
16.30; 20).

VALEA PĂPUȘILOR: rulează 
ta Grivlța (orele 9,30; 12; 15; 17,45;
20,15),  Miorița (orele 9.30; 12: 14,30; 
17; 19,30).

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

A TRĂI PENTRU A TRAI: ru
lează la înfrățirea între popoare 
(orele 15.15; 17.45; 20).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR: ru
lează la Buzeștl (orele 15,30; 18;
20.30) , Cotroceni (orele 15.30; 18;
20.30) .

BLOW-UP : rulează la Dacia 
(orele 8—20.45 în continuare).

WINNETOU IN VALEA MOR-

V ECRAN P

Țn : rulează Ia Bucegi (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.30), Giu
lești (orele 15,30; 18; 20,30). Arta 
(orele 9.30; 15,30; în continuare 
18,15—20,30).

NOILE AVENTURI ALE RAZ- „ 
SUNĂTORILOR: rulează la Uni
rea (orele 15,30; 18)

MOARTEA UNUI BIROCRAT 2 
rulează Ia 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).

BĂIEȚI IN 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; 18; 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).

*N ÎMPARAȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Viitorul 
horele 15,30. 18):

PIEDRO PLEACA ÎN SIERRA : 
rulează Ia Viitorul (ora 20,30).

TAINA LEULUI : rulează la 
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 FAR A GRAI: rulea. 
ză la Aurora (orele 9.30; 11,30;
13,30; 16. 18,15; 20,30)

LA RĂZBOI CA LA RĂZBOI 5 
rulează la Popular (ora 20,30).

FRAGII SĂLBĂTICI ; rulează la
Popular (orele 15.30; 18)

LA NORD PRIN NORD VEST, 
MANUELA ; rulează la Munca 
(orele 15.30: 19.15).

BERIJ Șl COMISARUL SAN 
ANTONIO ! rulează la Flacăra 
(orele 15.30; 18; 20.30). •

IUBIREA STRICT OPRITA : ru
lează la Vitan (orele 15,30: 18:
20,15).

CORABIA NEBUNILOR: rulea
ză Ia Rahova (Orele 15.30; 19).

LUPII ALBI : rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

VIRIDIANA : rulează la Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15).

Post scriptum 
pe un afiș 

de expoziție
Alaltăieri s-a deschis, în 

foaierul Teatrului „Ion 
Creangă", expoziția de 
sculptură a iui Petre Jncu
— „Omagiu lui Eminescu"
— înmănunchind 30 de lu
crări inspirate din creația 
poetului, realizate dip gra
nit, marmură, calcar și 
lemn. Nu, însă, despre va
loarea acestor lucrări ne 
propunem a vorbi acum. 
Rindurife de față se vor o 
o notă de indignare la a- 
dresa organizatorilor ex
poziției : Comitetul muni
cipal pentru cultură și 
artă și Casa creației 
populare a municipiului 
București — așa cum citim 
pe afiș. Pentru că ieri, la 
ora 10, expoziția arăta ca o 
recuzită în plus, alături de 
celelalte ale teatrului. La 
intrare, pe dreapta, te în
tâmpină cîteva fotolii răs
turnate și rupte, seînduri și 
alt material lemnos. Locul 
propriu-zis al expoziției este 
marcat de patru scrumiere 
uriașe cu picior, un sfeșnic 
vechi și prăfuit, de catedra
lă în retragere, în timp ce, 
de pe pereți, zîmbesc mon
struos niște caricaturi adu
nate sub emblema „Specta
tori pe care nu dorim să-i 
mai vedem la teatru". Și 
totul, într-un întuneric de 
roman polițist.

Credem că nu aceasta 
este ambianța care trebuie 
să i se asigure unei expo
ziții — oricare ar fi natura, 
valoarea, mai mult sau mai 
puțin recunoscută, a sem
natarului ei. Ceea ce am vă
zut este un act de impieta
te, față de care cuvîntul în
cremenește.

I. A.

IN EDITURA POLITICA

AU APARUT:

C. Cczornișteanu, Dan 
Berindei, Marin Flores- 
cu, Vasile Nicolae : Re
voluția românâ din 
1848, (colecția „Mica 
bibllotecâ de istorie").

376 pag. 10 lei

* * * * : Asigurările sociale 
de stat, (culegere de 
studii).

SIMBATA, 18 IANUARIE 1970

C 17,00 Deschiderea emisiunii 
e 18,05 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți ! e 19,00 Telejurnalul 
de seară o 19,20 Desene animate : 
„Cifrele" @ 19,30 Reflector a 19.45 
Tele-enciclopedia : Mata Hari (II) ; 
Haida : Doping ® 20,40 Micro- 
avanprimieră e 20,45 Film serial : 
„Răzbunătorii" © 21,35 Varietăți 
în studio • 22,30 Telejurnalul de 
noapte ; Telesport © 23.05 Cîntece 
lăutărești.

• 20,00 Mozaic cinematografic: 
„Al patrulea tată" ; ,,Gisela Măy — 
cîntă din Brecht"; „Ignoranta" 
(scheci) • 21,00 Actualități litera
re s 21,30 Seara melomanului 
q 22,00 Film serial': Noile aventuri 
ale căpitanului Kloss (V).

DUMINICA. 18 IANUARIE 1070

© 8,15 Deschiderea emisiunii — 
Consultații pentru elevi s 8,45 Ma
tineu- 'duminical pentru copii șl 
tineretul școlar ; @ Teatrul pen
tru școlari : „Pupăza din tel"
• 10,15 Ora satului © 11,09 Festi
val Beethoven ® 12,00 De strajă 
patriei © 12,35. Emisiune în limba 
maghiară « U" — ’
„Rîul întunecai _ 
ilustrată <ș 19,00 Telejurnalul de 
seară o 19,20 La șezătoare mon
taj folcloric © 19,45 Desene ani
mate ® 19,55 Film cu trei stele : 
„Cine se cațără mai sus" @ 21,35 
Flori de iarnă — program muzical- 
distractiv © 22.05 Ludovic Spiess șl 
eroii verdieni (Intervlziune) s 22,35 
Telejurnalul de noapte ® 22.45 
Cupa Mondială — Fotbal 1970. E- 
misiuriile vor cuprinde și prezen
tarea orașelor și stadioanelor 
mexicane care vor găzdui Jocurile.

PROGRAMUL II

O 20,00 Glorii ale scenei lirice 
românești, Haricleea Darclee ș. 
Constantin Stroescu. Prezintă Vio
rel Cosrtia e> 20,30 Noutăți cinema
tografice © 21,00 Inedit. Un ciclu 
de emisiuni muzical-coregrafice 
e 21,35 Roman foileton : „Bîlciul 
deșertăciunilor" — reluarea ulti
mului episod ® 22,20 închiderea 
emisiunii programului II. 300 pag. 5,75 lei

MIERE CINEMATOGRAFICE
O producție a studiului cinematografic București

O producție o studiourilor din R. F. a Germaniei 
după romanul lui John Knittel

REGIA : Paul May

o coproducție italo-francezâ 
după romanul lui Leonardo Sciascia

REGIA : Damiano Damiani

ORAȘUL VISURILOR

O producție a studiourilor sovietice

NOI PRE

Cu: Gert Frobe, Joachim Hansen, Christine Kaufmann, Christine REGIA : Șuhrat Abbasov

Wolff
Cu : Vova Vorobei, Vova Kudenkov, Bahtiar Nabiev, Natalia

Arinbasarova

mTalja
IMAGINEA : Răducanu Ateodoresei

MUZICA : Gabriel Mărgărint DECORURI : arh. Nicolae Drăgan

SCENARIUL : Tudor Popescu REGIA : Ștefan Traian Roman

Cu : Mihai Pălădescu, Silviu Stănculescu, Virgil Ocjășanu, Gilda 
Marinescu, Enilco Oss, Geo Barton, Mihai Niculescu, Ioana 
loniță. Emil Hossu, Horea Popescu.

Cu : Claudia Cardinale, Franco Nero, Serge Region!
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In fiecare din milioanele de 
celule ale corpului uman — 
arătau în 1953 biochimiștii 
Francisc Crick și James Wat
son, laureați ai Premiului No
bel — se află depus, într-o ve
ritabilă „cartotecă" chimică, 
întregul „plan de construcție" 
al organismului. Substratul 
chimic al. memoriei genetice 
îl reprezintă cunoscuta „elice 
dublă", lanțul încolăcit al mo
leculei de acid dezoxiribonu- 
cleic — A.D.N. Aici, în modul 
diferit de aranjare al unor 
componente chimice, se „hotă
răște", după un cod descifrat 
nu de mult de oamenii de ști
ință, ce substanță anume va 
sintetiza celula și în ce can
titate.

Firesc, s-ar ridica o între
bare îndreptățită : cum se pro
duce această ,;reglare“ a sinte
zelor biochimice ? Nu pot a- 
pare oare „încurcături" în 
transmiterea datelor de sinte
ză în uzina chimică a orga
nismului — celula ? Această 
problemă nu a întîrziat să fie 
la rîndul ei rezolvată. Cercetă
torii au constatat că anumite 
grupe de „semne" genetice co
respund anumitor funcții vi
tale. Aceste grupuri sînt gene
le — unitățile informaționale 
fundamentale, „fișele" cartote-
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MECANICA FINA - UN PROGRAM
PRIORITAR PENTRU

INDUSTRIE Șl CERCETARE

0 „CENUȘĂREASĂ" A
INVAȚAMINTULUI SUPERIOR

Mecanica lină este o ramură 
industrială derivată din tradi
ționala meserie a ceasornicari
lor. însă de la îmbinarea meș
teșugită a rotițelor ce autenti
fică scurgerea timpului pînă la 
întinsa rază de aplicativitate pe 
care o are astăzi în industrie, 
mecanica fină a parcurs un 
drum lung. Jalonată de intense 
acumulări calitative, evoluția 
mecanicii fine a transformat a- 
ceastă ramură într-o condiție 
esențială a industrializării mo
derne și a automatizării pro
ducției. Cu un cuvînt greu de 
spus în componența mașinilor 
de calcul, în aparatajul de bord, 
(avioane, vase, automobile, 
tractoare), în utilajul medical 
pentru diagnostic, intervenție și 
terapie. în topometrie și pros
pecțiuni geologice, în controlul 
mărimilor electrice, magnetice 
sau geometrice, mecanica fină 
este și un element primordial 
al unei tendințe generale în 
revoluția tehnico-științifică ac
tuală — miniaturizarea apara
telor și utilajelor.

Despre importanța și semnifi
cațiile rolului pe care îl poate 
juca acest sector în evoluția di
namică a economiei țării ne-a 
vorbit tovarășul inginer GH. 
DIACONESCU, director tehnic 
în Centrala de mașini-unelte a 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini.

— „Mecanica fină este o ra
mură de bază, atît pentru mo
dernizarea proceselor tehnologi
ce, pentru automatizarea lor, 
cît și pentru acțiunea largă de 
raționalizare și optimizare a 
tuturor proceselor industriale, 
de la cele de serie la unicate. 
Metodele de control automati
zat, în care mecanica fină re
prezintă coloana vertebrală, cu
nosc, de asemenea, o dezvoltare 
accelerată.,. Din punct de vedere 
al eficienței economice un sin- 
gur , exemplu esțe . elocvent. Fa
bricarea aparatăjuTui’ de control 
electrotehnic prezintă toate a- 
vantajele unei producții renta
bile, ușor de organizat și reali
zat : operații care cer investiții 
minime pentru utilaj, valoare 
foarte ridicată a produselor fi
nite, consum redus de manoperă 
față de valoarea materialelor 
componențe, valoarea ridicată 
a muncii de concepție, grad 
înalt de valorificare a metale
lor.

Acordînd o importanță deose
bită dezvoltării acestei ramuri 
Directivele Congresului al X-lea 
al P.C.R. prevăd pentru urmă
torii ani dublarea investițiilor 
și o creștere de trei ori a pro
ducției de mecanică fină. Drept 
urmare, in viitorul cincinal 
vor fi asimilate produse de 
înaltă tehnicitate, capabile să 
ofere un sprijin cuprinzător 
dezvoltării industriei".

în Directive se prevede, de a- 
semenea, pentru realizarea unui 
program prioritar în domeniul 
mecanicii fine, un nivel supe
rior de pregătire a cadrelor de 
specialiști, apți să răspundă o- 
perativ necesităților formulate 
tot mai stringent de o industrie 
cu înalte exigențe. Pentru a afla 
cîteva aspecte ale actualului 
stadiu de pregătire al ingine
rilor de mecanică fină ne-am 
adresat unor cadre didactice 
din Institutul Politehnic-Bucu- 
rești.

Inginerul NICOLAE DUMI
TRESCU, șef de lucrări la sec
ția de mecanică fină a catedrei
T.C.M., ne-a prezentat unele 
dintre cauzele deficiențelor 
existente în acest domeniu :

— ..Deși numărul și varieta
tea produselor de mecanică fină 
este foarte mare, ele întîlnin- 
du-se în industria metalurgică, 
transporturi, telecomunicații, fi
zică, astronomie — lipsa cadre
lor de specialitate (ingineri, 
proiectanti. cercetători, tehni
cieni) a făcut ca producția va
lorică raportată la ansamblul 
economiei naționale să fie sub 
nivelul altor țări, iar ca sorti
ment și nivel calitativ să fie in
ferioară necesităților globale ale 
economiei. Cu toate că în mul
te țări există institute de în
vățămînt și centre de cercetare 
special profilate pentru meca
nica fină, la noi există doar o 
secție în cadrul Ț.C.M.. după ce 
între anii 1948-^1955 a existat o 
catedră, desființața, după păre
rea mea, în med nejustificat. 
Deși secția noastră, creată în 
1952. pregătește acum aproxima
tiv 80 de ingineri pe an, numă
rul lor urmînd să crească, po
sibilitățile de școlarizare sînt 
încă insuficiente. Planurile de 
învățămînt sînt întocmite după 
criterii foarte generale, există 
un singur laborator cu vreo 10 
aparate stricate într-o cameră 
de 4.7 metri. în condițiile exis
tente, pregătirea studenților nu

Izotopii 
consultă 
pacientul

Recent, a. fost pusă la punct 
o nouă metodă de cercetare a 
distribuției iodului în glanda 
tiroidă a bolnavilor.

Noua metodă folosește o sur
să radioactivă externă, care 
activează iodul natural prezent 
în glandă. Radiațiile emise 
sînt măsurate cu un contor de 
fluorescentă. Avantajul noii 
metode constă, în afară de 
precizia mult mai mare a mă
surătorilor, în reducerea gra
dului de iradiere al pacientu
lui. Actualmente oamenii de 
știință se preocupă de extin
derea acestei noi metode și la 
cercetarea proceselor biologi
ce din alte organe.

se poate face la un nivel a- 
decuat cerințelor ramurii pen
tru care sînt formați. Importan
ța muncii de cercetare și con
cepție în acest domeniu este a- 
rătată de tendința generală de 
miniaturizare a uneltelor și a- 
paratajului de mecanică fină. 
Insă găsirea celor mai eficiente 
soluții de realizare, promovarea 
unor idei originale, economice 
și cu o finalitate productivă su
perioară se poate face numai 
printr-o pregătire optimă a vi
itorilor specialiști, dublată de 
cointeresarea întreprinderilor în 
formarea acestora și de o mai 
strînsă legătură între unitățile 
de cercetare, și cadrele din în- 
vățămîntul superior. Utilitatea 
deosebită a specialiștilor în me
canică fină nu trebuie să ducă 
nici la o altă extremă nu mai 
puțin dăunătoare : exagerarea 
numărului de ingineri. Aceas
tă ramură' are nevoie de cadre 
bine pregătite la toate nivelele : 
muncitor, tehnician, proiectant, 
inginer. Inteiectualizarea rapidă 
a domeniului cere o pregătire 
din ce în ce mai aprofundată 
în toate treptele de calificare. 
De aceea, consider necesară și 
înființarea unei secții de subin- 

Prof. univ. dr. doc.
EMIL REPCIUC 

comentează pentru 
cititorii noștri

O REALIZARE ȘTIINȚIFICĂ 

REMARCABILĂ

PRIMA
IZOLARE
A UNEI
GENE

Recent, trei tineri biochimiști americani — Jonathan Beckwith, 33 de ani, James 
Shapiro, 26 de ani, și Lawrence Eron, 25 de ani — au reușit, pentru prima dată în 
lume, să izoleze o genă dintr-o celulă vie a unui organism.

Pentru experiență, ei au ales un organism ex trem de simplu — cel al unui colibacil care nu 
are decît... 3 000 de gene.

Această realizare științifică deschide perspecti va unui tratament rapid și eficace al celor aproxi
mativ 1 200 de boli genetice, cunoscute pînă iu prezent și considerate încă incurabile. Soluția pro
pusă : înlocuirea genei „defecte" a organismului bolnav cu una sănătoasă, separată de la un 
„donator" sau chiar sintetizată în laborator.

In aceste previziuni optimiste trebuie însă ținut seama de faptul că celula umană conține 
acizi nucleici a căror lungime, cumulată, ar atinge aproape doi metri și care cuprind cîteva sute 
de milioane de gene.

Va putea izola omul gene din acest ansamblu atît de complex? Este departe acest moment? 
Cum vor putea fi folosite aceste realizări în practica medicală?

Acestea sînt cîteva dintre întrebările la care ne răspunde prof. dr. docent EMIL REPCIUC, 
membru ai Academiei de Științe Medicale.

gineri pregătiți în condiții co
respunzătoare pentru mecanica 
fină".

Iată ce ne declară și ing. PE
TRE DODOC, șef de lucrări la 
aceeași secție : ..Mecanica fină 
depășește în complexitate o se
rie de ramuri industriale. Nu
mai în electronică mecanica 
fină reprezintă 60 la sută din 
profilul producției. In același 
timp în acest domeniu se impun 
cu rapiditate o serie de noutăți 
pe plan tehnologic a căror ig
norare poate avea numai con
secințe negative în pregătirea 
specialiștilor. însă în momentul 
de față programa de învățămînt 
pentru secția noastră nu preve
de restructurarea cursurilor de
pășite, introducerea de cursuri 
noi, introducerea unor cursuri 
capabile să faciliteze o speciali
zare optimă. în momentul în 
care țara noastră posedă în pei
sajul economic o rețea impor
tantă de uzine profilate pe pro
ducția de mecanică fină (Balan- 
ța-Sibiu, Victoria-Arad, Uzina 
de Mecanică Fină-București, In
dustria Optică Română etc.) în 
secția noastră nu pot fi pregă
tiți specialiști pentru toate tipu

cii genetice ale unui organism. 
Ele sînt dispuse, asemănător u- 
nui dublu șirag de perle, ,în 
lanțul moleculei de A.D.N.

In cazul sintezei unei anu
mite substanțe necesare orga
nismului, gena „responsabilă" 
intră în acțiune, reglînd, după 
un complicat mecanism bio
chimic acest proces, în vreme 
ce celelalte sînt blocate de un 
„represor" specific.

Cu ajutorul microscopului 
electronic, gena lactozei a pu
tut fi măsurată : lungimea ei 
este de 0,0011397 milimetri.

Deoarece modalitatea de izo
lare a genelor a fost găsită se 
poate trece la separarea altor 
„fișe" din cartoteca genetică. 
Ele vor putea fi studiate, li 
se va putea determina struc
tura chimică, rolul și funcția 
biochimică specifică și, în sfîr- 
șit, vor putea fi chiar sinteti
zate în laborator.

— Care sînt posibilitățile de 
realizare ale acestor previ
ziuni, care sînt perspectivele 
pe care ele le-ar deschide 
practicii clinice medicale ?

— Izolarea primei gene — 
ne-a spus prof. dr. doc. EMIL 
REPCIUC — constituie un pas 
pregătitor pentru aplicații 
practice medicale de mare an
vergură. Fără îndoială însă 
că pînă atunci mai sînt nece

rile de utilaje din acest sector. 
Un început mai hotărît în spe
cializarea studenților, o legă
tură mai strînsă cu uzinele și 
unitățile de cercetare prin pe
rioade de practică mai judicios 
organizate ar spori interesul 
studenților pentru pregătire și 
ar contribui la o mai aprofun
dată legătură între cadre didac
tice și studenți".

In cadrul programului priori
tar stabilit în Directivele Con
gresului al X-lea al P.C.R. pen
tru mecanica fină este în stu
diu crearea unei Centrale in
dustriale de mecanică fină și 
optică, a unui Institut de cer
cetări și proiectări, a unui liceu 
tehnic care va pregăti cadre 
medii de specialitate. In ace
lași timp însă se impun și o 
serie de măsuri concrete din 
partea Ministerului Invățămîn- 
tului pentru ca această specia
litate să nu rămină o „cenușă
reasă" a pregătirii politehnice, 
pentru ca pregătirea cadrelor 
superioare să corespundă inte
gral cerințelor impuse de un 
sector vital al civilizației noas
tre industriale.

CĂLIN STĂNCULESCU 

„Elicea vieții" — dublul lanț al moleculei de A.D.N. Pe acest 
suport sînt „ancorate" genele. Fiecare din ele reglează unul din 

milioanele de procese biochimice al căror ansamblu este viața

sari încă mulți alții. Pentru 
utilizarea practică a acestei 
realizări ar fi foarte important 
să știm, de exemplu, ceva des
pre integrarea genei izolate. 
Este puțin probabil, cred, ca 
„injectarea" genei să ducă i- 
mediat la integrarea ei în ma
terialul genetic al organismu
lui gazdă. Fără aceasta însă nu 
se poate concepe eficacitatea 
„transplantului" de gene.

Experiențele făcute pînă în 
prezent cu genoame — an
sambluri complexe de gene — 
au dat, din păcate, rezultate 
neașteptat de defavorabile. De 
obicei A.D.N. injectat nu a 
fost bine integrat în materia
lul genetic al gazdei. Au apă
rut „accidente" genetice cum 
ar fi transformarea canceroa
să a celulelor, parazitarea lor 
prin acizi nucleici infectați etc.

Personal consider că este 
probabil ca cercetări ulterioa
re să rezolve și această pro
blemă, fapt care va deschide 
perspective nebănuite reali
zării substituției genelor de
fecte și a integrării lor în or
ganismul bolnav. Este proba
bil ca această metodă să de
vină un sistem terapeutic ex
trem de eficace în tratarea u- 
nor boli socotite pînă în pre
zent ca incurabile.

Astăzi se cunosc aproxima
tiv 1 200 de boli biochimice

Uzina de mecanică fină — 
București. Rectificatorul coor
donator Ștefan Iulian, deser
vind una dintre modernele 

mașini ale fabricii

Foto : O. PLECAN 

condiționate genetic, cele mai 
multe dintre ele foarte grave. 
O mică „defecțiune" în struc
tura chimică a unei gene poa
te induce tulburări extrem de 
grave în sinteza unor compuși 
vitali ai organismului. Urma
rea : dereglarea echilibrului 
vital, apariția bolii genetice, 
care, fapt extrem de grav, este 
ereditară. Evident, realizarea 
unui tratament prin substitu
ție genetică, prin înlocuirea 
genei bolnave ar prezenta a- 
vantaje deosebite. Gene izola
te din organismul uman s-ar 
putea obține în condiții des
tul de simple prin culturi de 
celule. în acest mod s-ar pu
tea trata cu o eficacitate deo
sebită majoritatea bolilor gene
tice, cu condiția ca gena izo
lată din cultura de țesuturi 
sau cea artificială, sintetizată 
în laborator, să fie bine inte
grată în genomul primitor. în 
aceste condiții, boli cum ar fi 
galactozemia — maladie pro
vocată de defectul genei 
„responsabile" de sinteza u- 
nei enzime ce prelucrea
ză . zahărul și care se ca
racterizează prin tulburări ex
trem de grave cum ar fi ca
taracta, ciroza ficatului, dis
trugerea rinichilor — ar putea 
fi tratată relativ simplu, prin 
înlocuirea genei bolnave. Ca
zul fenilketonuriei — în care 
un acid nucleic foarte comun 
în alimentația proteică nu 
poate fi prelucrat. și utilizat 
de către organism, datorită u- 
nei gene defecte — este simi
lar.

Cercetările în domeniul izo
lării genelor, care vor conti
nua fără îndoială în anii ur
mători, deschid perspectivele 
„protezării" biochimice a de
fectelor genetice. In acest 
mod se va rezolva problema 
bolilor genetice și ereditare 
ale umanității. In același timp, 
este posibil ca această metodă 
să deschidă perspectiva ca o- 
mul să influențeze în bine 
propria sa evoluție, perfecțio- 
nîndu-se ca specie biologică.

PETRE JUNTE

CE ȘTIȚI DESPRE SERVOMOTORUL

FEROREZONANT Șl ELEMENTUL AMPLICON ?0 EXCLUSIVITATE ROMÂNEASCĂ PEPIAȚA MONDIALĂ
Afirmarea produselor indus

triale pe piața internă și inter
națională este o funcție direc
tă a calității' lor, a ponderii 
perfecționărilor constructive și 
tehnologice incluse în el și re
înnoite continuu. Și aceasta 
fiindcă nici un produs nu este 
imuabil oricît de bine ar sa
tisface scopul căruia îi este 
destinat. Sînt argumente bine
cunoscute, de altfel care su
bliniază rolul cercetării știin
țifice aplicative.

Asupra contribuției cercetă
rii originale la perfecționarea 
producției ne-am interesat în
tr-o vizită făcută la Uzina „E- 
lectromotor" din Timișoara.

Specificul uzinei face ca cer- 
' cetarea științifică să fie aici 
. un element curent al activi

tății deoarece în domeniul mo
toarelor electrice pe plan mon
dial se aduc continuu îmbu
nătățiri, se realizează perma
nent optimizări ale parametri
lor funcționali. Necesitatea de 
a ține pasul cu realizările de 
vîrf din țările avansate indus
trial implică colaborarea cu u- 
nitățile de cercetare care, fie că 
pun la dispoziția uzinei rezul
tatele studiilor lor, fie că pres
tează munca științifică nece
sară elaborării unor noi teme, 
la propunerea uzinei. O ase
menea colaborare, fructuoasă,, 
a fost stabilită cu Institutul 
politehnic din Timișoara care 
caută să-și aducă contribuția 
la elucidarea unor semne de 
întrebare ale practicii. Ingine
rul Eugen Domilescu, con
structorul șef al uzinei, ne e- 
xemplifică rezultatul colaboră
rii cu catedra de hidrotehni
că prezentîndu-ne instalația

PARDOSEALA CARE ABSOARBE ZGOMOTELE
Colaborarea specialiștilor 

din două institute de cerce
tări — Institutul de cerce
tări în construcții și econo
mia construcțiilor (ÎNCERC) 
și Institutul de cercetări 
textile, a dus Ia realizarea 
a două variante de covor 
fonoizolator. Ele au intrat 
la începutul acestui an în 
fabricația de serie la între
prinderea „Dermatina" Ti
mișoara și la întreprinde
rea pentru materiale izo- • 
lante și de finisaj-Turda, 
fiind destinate, în special, 
pardosirii pianșeelor din 
noile locuințe, în interiorul 
cărora transmiterea zgomo
telor pe verticală (zgomote 
de impact) va fi astfel sub
stanțial micșorată.

Covorul este format din 
două straturi — policloru- 
ră de vinii și fibre textile. 
— care pot fi fibre „lî- 
beriene" și fibre „P.N.A." 
De notat că ambele 
categorii de fibre se ob
țin din deșeuri, provenite 
în urma diferitelor procese 
tehnologice din industria 

de încercare a motoventilatoa- 
relor pentru locomotiva elec
trică. De asemenea, utilizînd 
experiența bună a aceleiași 
catedre s-a desprins din cal
culul proiectului, căpătînd 
contururile realității ca pro
dus independent „electro-pom- 
pa de uz casnic". Apelînd la 
cadrele specializate ale cate
drei de rezistența materialelor 
s-a reușit, prin măsurători 
precise, determinarea forței 
necesare pentru ștanțarea to- 
lelor cu ștanța în pași pe pie
se cu avans automat.

ROD AL
CERCETĂRII

UZINALE
Cum e și firesc, constructo

rilor nu le este indiferentă nici 
durata vieții produselor reali
zate, industria reclamînd un 
utilaj perfecționat dar și cu o 
mare rezistență; la exploatare. 
In colaborare cu I.C.P.E. au 
fost obținute în acest scop i- 
zolații cu o mare longevitate 
pentru motoarele asincrone. 
„Avem astfel posibilitatea să 
asigurăm produselor noastre 
garanții sporite de siguranță 
în exploatare, de funcționare 
îndelungată" — ne spune ing. 
Domilescu.

textilă, deșeuri care pînă a- 
cum nu primeau nici un fel 
de întrebuințare. De aseme
nea, cele două categorii de 
fibre se caracterizează și 
printr-un grad de izolare 
fonică, deci printr-o econo
micitate diferită .

Folosirea covorului fono
izolator va asigura de ase
menea un ritm de finisare 
în construcții mult mai ra
pid : lipirea lui se va face 
direct pe planșeu, în numai 
24 de ore.

De notat că la baza noii 
realizări — care a stîrnit 
deja interesul a numeroși 
specialiști — se află o in
venție românească, recent 
brevetată, „pîsla P.N.A." 
obținută de către inginerii 
S. Rădulescu și I. Sandor 
din cadrul Institutului de 
cercetări textile.

Din fiecare tonă de de
șeuri, — care pînă acum 
erau pur și simplu arunca
te, — au început să se țea- 
să covoare de 150 m.p.

ANDREI ȘERBAN

Un capitol important al ac
tivității de cercetare științi
fică de la Uzina „Electromo
tor" îl reprezintă serviciul de 
automatizări. într-o discuție, 
inventatorul dr. ing. Dan Teo- 
dorescu, șeful serviciului, ne-a 
prezentat preocupările colec
tivului său care caută să cre
eze premisele punerii în apli
care a unor elemente noi pen
tru sistemele automate cum ar 
fi servomotorul ferorezonant și 
elementul amplicon.

— Acestea sînt protejate 
prin zece brevete românești, 
deci România are exclusivi
tate pe piața mondială pentru 
desfacerea și aplicarea lor. 
Ele aduc în automatică sim
plificări atît de mari incit e- 
conomiile realizate depășesc 
de 7—8 ori prețul produsului 
însuși. De exemplu. întreprin
derea de raționalizări. și. mon
taje energetice (I.R.M.E.) obți
ne prin utilizarea motoarelor 
ferorezonante mai mult de 
5 000 lei economie la fiecare 
servomotor utilizat. Dacă ți
nem cont că acesta costă în 
jur de 800 de lei, cîștigul este 
evident. Se cercetează, tot
odată, noi domenii de uti
lizare a-elementelor multifunc
ționale. In acest sens s-au rea
lizat sistâme de’ reglare auto
mată a temperaturii, echipate 
cu elemente multifuncționale; 
ele sînt mult mai simple, mai 
ieftine, mai sigure decît regu
latoarele care există în pre” 
zent pe piața mondială. Fa
brica de elemente de automa
tizare din București a solici
tat Uzinei „Electromotor" stu
dierea extinderii acestor dis
pozitive. pentru înregistratoa
rele automate. Iată cum, pe 
lîngă aspectul de „consum" 
ale rezultatelor cercetării a- 
pare posibilitatea realizării u- 
nor invenții și inovații solici
tate și de alți parteneri eco
nomici.

Vizita noastră la Uzina ,,E- 
lectromotor" a evidențiat fap
tul că cercetarea științifică 
desfășurindu-se pe trei pla
nuri (colaborări, laborator u- 
zinal, serviciu de automatizări) 
își găsește aici gazde deose
bit de receptive. Am putut 
constata că cercetarea efectu
ată în unități de cercetare 
specializate, la catedrele In
stitutului politehnic din Ti
mișoara, își, verifică eficiența 
dacă se realizează pe coordo
natele impuse de necesitățile 
industriei. Este, de asemenea, 
necesar a se releva accepția 
modernă a noțiunii de cerce
tare științifică la „Electromo
tor". unde multe din proble
mele producției proprii sînt 
rezolvate intern, investigarea 
științifică fiind interpretată 
ca element esențial în înlătu
rarea uzurii morale, pentru 
păstrarea și dobîndirea com
petitivității produselor.

ADRIAN BARBU
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PREMERGĂTOARE
PRIMULUI PAS ÎN DOI

O imagine obișnuită, mereu 
cu alți protagoniști, întotdeauna 
emoționantă : doi tineri hotă
răsc să pornească împreună în 
viață. Primul pas în doi prelun
gește în fața ofițerului stării 
civile acordul lor intim de a fi, 
unul pentru altul, în fața legii 
ca și în fața propriei lor conști
ințe, omul cel mai scump din 
lume. Această fidelitate este în 
ceremonialul căsătoriei, gîndită 
și simțită cu cea mai mare sin
ceritate. (Un argument, o dovada 
concretă că așa stau lucrurile 
ne dovedește și statistica la 
care, din lipsa altora mai subs
tanțiale și complex semnifica-

tive, ne referim ; nici una din
tre căsătoriile desfăcute n-au 
avut ca pricină neînțelegeri de 
ordin material). Cei doi ti
neri au hotârît, într-o perfectă 
identitate de păreri, să-și alăture 
existențele lor într-un destin 
comun, să-și împartă bucuriile 
ca și responsabilitățile într-o 
existență unică. Ce întîmplare 
a făcut posibilă această joncțiu
ne de biografii ? Cînd și în ce 
împrejurări întîlnirea 
băiat și o fată a fost 
banalitatea unor 
pasagere schițînd în
mul pas in doi, făcut acum in 
fața ofițerului stării civile ?

ligență, de inventivitate pentru 
ca întreprinderea dv din 
timpul liber al tinerilor să 
înscrie amintiri durabile în me
moria celor care vor deveni, 
cunoscîndu-se aici, soț și soție ? 
Există in tradiția universitară 
un bal al bobocilor. Nu s-ar pu
tea, tovarăși din comitetele 
U.T.C., organizarea periodică a

unor baluri ale tinerilor necă
sătoriți ? N-ar putea fi ele or
ganizate iu colaborare cu în
treprinderi. cu ponderi diferite 
în tineri și tinere aflate într-o 
astfel de situație? Și n-ar fi, 
vă întrebăm pe dv., loc pentru 
o mare investiție de acțiuni ins- 
tructiv-educative ?

dintre un 
scoasă din 
cunoștințe 
timp pri-
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Variațiile mari procentuale, 
fie în cadrul aceleiași grupe de 
sex sau categorii profesionale 
face riscantă semnificarea am
plă a rezultatelor. Citeva ob
servații însă se pot face fără 
pretenția de a absolutiza. Care 
este ordinea zonelor prin gene
rozitatea cu care ele oferă po
sibilitatea ca întîlnirea dintre 
un băiat și o fată să fie deci
sivă pentru întemeierea unei 
familii ? Un astfel de clasament 
întocmit pe categorii profesio
nale arată astfel : pentru mun
citori, muncitoare : 1) reuniuni, 
vizite ; 2) diverse activități în 
timpul liber ; 3) la locul de mun

că ; 4) în timpul școlii ; 5) din 
copilărie ; pentru funcționari (e), 
intelectuali (e) : 1) reuniuni, vi
zite, 2) la locul de muncă ; 3) 
în timpul școlii ; 4) diverse acti
vități de timp liber ; 5) din co
pilărie. (Intr-o cercetare socio
logică pe un mare eșantion evi
dent că ierarhizarea acestor 
zone ar fi, cu neînsemnate di
ferențe, similară pentru cele 
două sexe. După cum se vede, 
marile diferențe pe care le în
registrăm noi sub acest aspect 
impun prudențe în semnifica
rea procentuală a diferitelor re
zultate).

CE NE SUGEREAZĂ IM
PRESIA DOMINANTĂ
A PRIMEI ÎNTÎLNIRI ?

„V-A MIJLOCIT
CINEVA CUNOȘTINȚA ?“

La una dintre rubricile ches
tionarului nostru a figurat a- 
ceastă întrebare : „Ce v-a im

presionat cel mai mult, prima 
oară, la soțul sau soția dv ?" 
întrebarea sugera și limitarea

răspunsurilor la următoarele 
calități : frumusețea fizică, cins
tea, corectitudinea, caracterul 
cumpătat, starea sa socială etc. 
Răspunsurile colectate ne pun 
în situația de a afirma că im
presia dominantă a primei în
tâlniri este... plurală. Intr-o 
astfel de situație nu ne rămîne 
decît să figurăm, pentru înce
put, numeric calitățile care au 
fost dominantele acestui prim 
pas premarital, pe cele patru 
subdiviziuni (categorii profesio
nale și grupe de sex). Pentru 
muncitori : cinstea, corectitudi
nea 72 voturi : frumusețea fi
zică — 12 voturi ; inteligența — 
6 voturi ; nici un răspuns în 
4 fișe ; Pentru, muncitoare : 
cinstea, corectitudinea — 40 de 
voturi, frumusețea fizică — 14 ; 
nici un răspuns în 2 fișe : pen
tru funcționari, intelectuali : 
cinstea — corectitudinea — 52 
de voturi ; frumusețea fizică — 
12 voturi ; inteligența — 4 vo
turi ; Iată și cîteva precizări lă
muritoare : „Să fiu sincer, poate 
frumusețea, iar după ce ne-am 
cunoscut mai bine am observat 
și alte calități". (Ion loan, teh
nician la Electro-Banat Timi
șoara) ; „Cinstea, corectitudinea 
și fizicul" (B.C., sergent major 
M.F.A., Tg. Mureș) ; „Frumu
sețea fizică și apoi cea morală." 
(Constanța Niculescu, laborantă 
la întreprinderea de cofetării și 
răcoritoare Timișoara) : („Fru
musețea fizică și după aceea 
cinstea (cusătoreasă la între
prinderea de mănuși Tg. Mu
reș) ; „Totul începînd de la ca
racter." (S. V. contabilă la 
C.A.P. Mihăilești, jud. Vîlcea) ; 
„Frumusețea fizică și o risipă 
de bunătate. Restul inexistente, 
lucru constatat mai tîrziu." 
(Crista V. Florica, funcționară 
la Industria linii Timișoara) ; 
„De aceea ne-am căsătorit fi
indcă am iubit unul la celălalt 
și frumusețea și corectitudinea" 
(cusătoreasă la Fabrica de piele 
și mănuși Tg. Mureș).

Cercetînd clasamentele valo
rilor evidențiate de prima în- 
tîlnire se poate lesne observa 
că precumpănesc, ca dominante, 
valorile morale : o delimitare 
rigidă ar fi arbitrară insă. O 
primă constatare : deși prima 
imprșsie e, în cele mai multe 
cazuri (vezi opțiunile masive 
pentru cinste, corectitudine, va
lori care se descoperă în timp) 
intuitivă, majoritatea covîrși- 
toare a subiecților ne mărturi
sesc că ele au fost confirmate 
cu timpul. Este exculsă, așa cum 
par a sta lucrurile, iubirea ful
gerătoare „din priviri" ? Se 
poate răspunde afirmativ. O si
tuație asemănătoare prezintă și 
căsătoriile eșuate în săli de tri
bunal ? Să cercetăm motivația 
divorțurilor sintetizate în statis
tica amintită de noi. Iată ordi
nea procentuală :1) neînțele
geri, dezinteresul unuia dintre 
soți față de celălalt sau față de 
familie — 40 la sută ; 2) infide-

îitate — 30 la sută ; 3) părăsirea 
domiciliului conjugal — 14 la 
sulă : 3) violențe provocate de 
lipsa de educație, de beție — 
12 la sută etc. După cum se 
vede avem de-a face cu carențe 
de educație. In astfel de căsăto
rii, din aliajul interior al rela
ției consfințite prin încheierea 
căsătoriei, au lipsit încă de la 
început acele elemente valo
roase. menite să asigure trăini
cia căminului conjugal, afecțiu
nea reciprocă, cinstea, sinceri
tatea.

Adevăratul sentiment, care a- 
propie clipa încheierii căsăto
rie; și întemeierea familiei — 
este mărturisirea, aproape fără 
excepții, subtextuală a subiec
ților .noștri — presupune exis
tența în ființa iubită a unui 
ansamblu de calități fizice și 
spirituale, a unor înalte valuri 
morale. Diferența specifică în
tre astfel de căsătorii încheiate 
pe toată viața și cele care 
eșuează, e condiționată de exis
tența valențelor pozitive carac- 
teriale, care realizează un acord 
spiritual foarte larg, o intensă 
participare emoțională la tot 
ceea ce e legat de partenerul cu 
care este împărțit acest senti
ment profund uman. Rețihînd 
faptul că doar într-un procent, 
practic neglijabil, la baza des- 
trămăriii unor familii- au stat 
pricini materiale, explicația ra-1 
tării unor, căsătorii trebuie 
căutată în/ sărăcia articulațiilor 
afective dintre cei doi parteneri, A 
în rudimentarismul sentimentu- w 
lui erotic. Nestimulat de pre
zenta unor consonanțe caracte- a 
riale, unul sau amîndoi dintre W 
parteneri n-au reușit să înscrie 
saltul calitativ necesar de la 
acea necesitate fizică cu care 
Epicur nota naiv iubirea ca un 
„magnetism" biologic produs de 
..emanațiile pe care le răspîn- 
desc corpurile", la complexita
tea sentimentului de nobilă fac
tură umană.

Dar realitatea și trăinicia a- 
cestui sentiment nu este veri
ficat în primul rînd, de perioada 
care anticipează căsătoria și în
cheierea familiei. „Dacă numai 
căsătoria întemeiată pe dra
goste este morală — scria En
gels — morală este de aseme
nea căsătoria în care dragostea 
continuă să existe". Și în a- 
ceastă direcție sînt grăitoare 
experiențele ulterioare primei 
întîlniri și ale primului pas în 
doi acumulate de subiecții an- £ 
chetei noastre. Să lăsăm timpul 
să confirme sau să infirme sim- 
patiile născute de prima întîl- ™ 
nire? în afara celor implicați 
există o instanță de control ? 
Sîaț părinții o cenzură de luci
ditate, care acționează eficace ?

a Editorii politice
A • Despre coordonatele planului tematic al acestei redacții ne-a 

vorbit șeful redacției, tovarășul
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Temele abordate în volumele 
• ce vor apare în acest an vor 
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în primul rînd se reține faptul 
că majoritatea covârșitoare 
dintre tineri — indiferent de 
profesie — s-au cunoscut di
rect, fără intermediari. O a 
doua observație e că primul 
schimb de cuvinte dintre cei 
doi soți a fost înregistrat cu 
precădere — și aici indiferent 
de categoria socială — în ca
drul unor reuniuni și vizite. 
Chiar dacă se presupune că 
prima comunicare orală nu s-a 
produs numai aici e interesant 
de văzut și alte împrejurări 
puțin obișnuite pentru genera
țiile de dinaintea noastră care 
confirmă o observație de un ca
racter mai larg : tinerii de azi 
încearcă mai puține complexe 
de timiditate, leagă cunoștințe 
directe și doar, în puține ca
zuri, cu un ceremonial compli
cat de o politețe încărcată de 
etichete. Din cele două tabele 
alcătuite de noi se poate ob
serva, de asemenea, că în mij
locirea acestor cunoștințe rolul 
familiei, al rudelor e mic. (Un 
avantaj : dispariția cvasitotală 
a „scoaterii la vedere". în
deobște a fetei de către părinți 
ca și, în aceeași notă bună, 
dispariția în mediul în care am 
investigat, a pețitoarelor. Un 
dezavantaj : excluderea practic 
— sau autoexcluderea ? — pre
zenței supraveghetoare a părin
ților în momentul inițial al a- 
cestei legături).

Am reținut și cîteva motiva
ții mai semnificative la răspun
surile colectate. Pentru cei care 
s-au cunoscut în timpul școlii : 
„Am cunoscut-o în timp ce 
eram elev Ia seral iar ea elevă 
la cursurile de zi (F.K., meca
nic. Sighișoara) ; „Am cunos
cut-o în primul an de facul
tate, la primul seminar" 
(D. Ochiană, inginer I.M.P. 
Sport, Reghin) : „La Timișoara, 
eram studenți la facultăți dife

rite" (C.I., inginer „Electropu- 
tere" Craiova) ; „In anul I de 
facultate fiind colegi de grupă 
(inginer chimist, „Electropu- 
tere" Craiova). Pentru cei ce 
s-au cunoscut în timpul unor 
reuniuni, vizite : „La școala pro
fesională, la banchetul de absol
vire" (Titu Păleau, sudor la 
Uzina mecanică Timișoara) : 

'„La o nuntă unde mi-a fost 
domnișoară de onoare" (N.M. 
sculer la aceeași uzină) ; 
„Ne-am cunoscut la un bal 
unde am aliat că sintem din 
același sat." (T. Ardeleanu, rec
tificator la U.M. Timișoara) ; 
„Eram prieten cu fratele soției 
mele. El pleca în armată și a 
organizat o petrecere unde am 
cunoscut-o" (F.L. contabil, Tg. 
Mureș).

Cum majoritatea dintre tine
rii anchetați și-au cunoscut sin
guri partenera (-ul) de viață, 
cîteva răspunsuri aduc preci
zări în plus, semnificative la în
trebarea „V-a mijlocit cineva 
cunoștința?"; „Nu se simțea 
nevoia" (M. Ardeleanu, sudor 
U.M. Timișoara) ; „Noi ne-am 
cunoscut" (V.S., tehnician Tir- 
năveni) ; „Vă răspund printr-o 
întrebare: credeți că e mai 
avantajos să te prezinte ci
neva ?" (I.M. tehniciană, Cra
iova). Acest răspuns — între
bare merită o discuție separată 
mai ales că nu e vorba aici nu
mai de o problemă de etichetă 
ci de ceva cu mult mai compli
cat. O discuție în care n-ar tre
bui ocolit nici faptul că unii 
dintre subiecții anchetați și-au 
cunoscut partenera (-ul) chiar 
într-o sală de cinematograf sau, 
nu e nici o greșeală. în piață 
după cumpărături.

Totuși, revenind, cîteva între
bări pentru cei care răspund de 
organizarea unor reuniuni. 
Faceți vreo investiție de inte-

• N. BAGO AS AR: 

„TEORETICIENI Al

CIVILIZAȚIEI"
Elaborată în cadrul colecției 

„Sinteze sociologice", lucrarea se 
constituie ca o reușită științifică 
a autorului dar și a Editurii știin
țifice sub egida căreia a apărut. 
Abordînd monografic o proble
matică acută prin contemporanei
tatea ei, în perspectiva unor con
tribuții reprezentative (Toynbee,. 
Jaspers, Berdiaev), de „circu
lație" în cultura europeană occi
dentală, Nicolae Bagdasar, așa 
cum mărturisește în preliminariul 
cărții, și-a propus un scop, mai 
degrabă didactic, în sensul in
formării publicului larg asupra 
unor idei și ideologi despre care 
informațiile noastre nu sînt nici 
complete, nici clare și cu atît 
mai puțin sistematice. Organizin- 
du-și textul cărții pe probleme 
cum ar fi specificul istoriei u- 
mane, sensul istoriei, factorii le
gici ai devenirii istorice, orizon
tul istoric al contemporaneită
ții, N. Bagdasar parcurge expo
zitiv și totodată critic sistemul de 
gîndire a celor trei istorici și fi
lozofi, deslușind particularitățile 
fiecăruia, în ultimă instanță a- 
samblate intr-un plan al inter
ferențelor acestor puncte de ve
dere doctrinare, avînd ca obiect 
istoria și civilizația umană. Este 
de, semnalat că poziția critică a- 
doptată de Bagdasar față de 
aceste concepții, păstrîndu-se în 
limitele științificului, se impreg
nează în fondul filozofic al pro
blemelor amintite mai sus tocmai 
datorită faptului că înșiși Toyn
bee, Jaspers și BerdiaeO se ra
portă acestora în primul rînd ca 
filozofi. De pe poziția concepției 
marxiste asupra istoriei și civili
zației universale a omenirii, Bag
dasar consemnează, foarte suc
cint, permanențele sistemului de 
interpretare și gîndire specifice 
acestor exegeți, respectiv idealis
mul, fideismul, caracterul lor ne-

fyx-IO'flJttwț

• „TINERETULUI 
DESPRE PRO

GRESUL ȘTIINȚIFIC 
Șl TEHNIC

CONTEMPORAN"
Dintre lucrările publicate de 

curînd de Editura politică 
care se adresează tineretului 
face parte și volumul de față.

tichitate pînă în zilele noastre 
printre care : Platon. Aristotel, 
Seneca, Cicero, Ovidiu, Michel
angelo, Descartes. 
Rousseau, Pușkin, 
Marx, Lenin, Tolstoi, 
Sartre etc. „Cartea 
lor", adresată tinerelor 
toare,
tică majoră, în strînsă legătură 
cu formarea personalității, pro
filul moral, interesele, idealu
rile tinerelor fete.

în a doua jumătate a anului 
vor apare cîteva lucrări de 
mare însemnătate pentru edu
cația politică a tineretului cum 
sînt:

„Pagini din istoria U.T.C.", 
volum elaborat sub îndrumarea 
C.C. al U.T.C. și a Institutului 
de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lîngă C.C. al P.C.R., 
care urmărește să facă cunos
cute tineretului de astăzi tradi
țiile și principalele momente și 
fapte semnificative ale mișcării 

a

Diderot, 
Bălcescu, 

Tagore, 
etc. „Cartea fete- 

adresată tinerelor citi- 
va aborda o problema-

cum și cerințele formării etice 
_ și civice a tinerei generații.

— Care dintre lucrările pre
văzute în acest plan se găsesc 
in tipar sau in fază înaintată 
de lucru în redacție ?

— Pentru- trimestrul I sînt 
prevăzute să apară cîteva lu
crări, care sînt 
căror conținut 
subliniază im
portanța lor te
matică. Este 
vorba, mai în- 
tîi, despre volu
mul „Momente 
și portrete de 
neuitat". Selec
tate din operele 
unui însemnat 
număr de scrii
tori, paginile a- 
cestei cărți re
dau cu 
căldură 
tinerilor 
niști, faptele lor 
în anii grei ai ilegalității cînd, 
sub conducerea comuniștilor în- 
fruntînd prigoana și teroarea, 
sacrificîndu-și tinerețea și ade
seori chiar viața au dat minu
nate pilde de eroism și abne
gație pentru împlinirea năzuin-

•
 țelor și aspirațiilor poporului 
de eliberare națională și socia
lă. De neuitat sint momentele 
emoționante din care răzbate 
tinereasca încredere în viață și 
în om, în izbînda binelui, a a- 
devărului și a luminii.

In fază înaintată de apariție 
se găsește și lucrarea „între
bări care își caută răspunsul". 
Desprindem din sumarul aces
tei cărți : „Ce se află în cen
trul pămîntului?", „Cum se naște 
materia ?“, „Mașina poate în
trece omul ?“ „Ce este antima- 
teria?", „Se poate sintetiza ma
teria vie ?“. „Se pot citi și 
transmite gîndurile ?“. „Va 
avea loc sfîrșitul lumii"? etc.

în volumul „Un univers în
tr-o carte" este realizată o 
dezbatere vie cu privire la for
marea conștiinței politice, juri
dice, morale, estetice, la forma
rea personalității tînărului etc. 
la care iau parte repuțați oa
meni de știință, cultură și artă, 

A cunoscuți ziariști.
” Sub forma convorbirilor cu 

un tînăr prieten, în lucrarea 
„Dialoguri despre estetică", 

A Marcel Brâazu. tratează aspec- 
te ale educării gustului și idea
lului estetic.

•
 La tipar se găsesc și alte 
două lucrări care tratează pro
bleme de real interes pentru 
tineret. Este vorba de „Confe- 
siuni despre tineret și tinerețe", 
care reprezintă rezultatul unei 
anchete j„.___

A zată de „Scînteia 
Paginile semnate 
noscute

•
răspuns 
fapte

multă 
chipul 
comu-

sub tipar, al revoluționare i din
par- 
ace- 
con- 

parti-

(Continuarea acestei A 
anchete, într-unul dintre w 
numerele noastre viitoa
re).

științific, fără a omite însă să 
notifice elementele de luciditate, 
pozitive, afirmate chiar în sinul 
conservatorismului ideologic pro
povăduit de ei. Tentația spiri
tuală a lucrării pare condiționată 
nu doar de natura subiectului 
tratat ci și de felul în care Bag
dasar înțelege și reușește să sesi
zeze și să transmită cititorului, 
într-un text de proporții reduse, 
un bagaj informațional substan
țial vehiculat cu ușurință potrivit 
intențiilor sale metodologice, a- 
celea ale unei explicații critice 
științific,?. Este evident că nu 
este deloc întîmplătoare opțiu
nea autorului pentru explicitatea 
opiniilor exprimate de savanții în 
cauză asupra unor probleme con
temporane presante prin caracte
rul lor fundamental. Ideile și 
teoriile evocate de aceștia com
portă valențe simptomatice la ni
velul ideologiei burgheze în ge
nere, dar în același timp, se cir
cumscriu unor eforturi constan
te, generale, privind răspunsu
rile unor întrebări asimilate im
perativ conștiinței contempora
neității. In acest sens „sinteza 
sociologică" realizată de Bag
dasar oferă satisfacția unui spi
rit analist și critic, decent șt prin 
atitudine și prin pertinență știin
țifică.

TRAIAN GÎNJU

Concepută ca o culegere de 
studii pe probleme ale cerce
tării științifice și tehnice con
temporane din diferite dome
nii și completată cu materia
le mai scurte privind anumi
te aspecte legate de studiile 
respective, lucrarea are meri
tul de a pune la îndemîna 
multor categorii de tineri un 
bogat material de investiga
ție științifică. La sfîrșitul a- 
cestor studii și articole sînt 
inserate mierobiografii ale u- 
nor mari personalități ale ști
inței mondiale, de la Leonar
do da Vinci, Pascal, Laplace 
la Rontgen, Nobel, Marconi. 
Georges Calude etc. Sînt pre
zente și figuri de savanți ro
mâni care au dat un impuls 
progresului științific de as
tăzi, din care desprindem pe 
acelea ale lui Constantin I. 
Budeanu, Traian Lalescu, Ște
fan Procopiu etc.

Stridiile reunite în volum 
urmăresc evoluția domeniului 
științific și tehnic analizat, 
autorii lor desprinzând mo
mentele semnificative ale pro
gresului unor domenii de 
strictă actualitate. Studii ca: 
..Electronica și industria". 
„Calculatoarele electronice și 
industria", „Despre automati
zarea industrială", „Revolu- 
țlonarea mijloacelor de comu
nicație", „Biologia actuală și

producția". „Perspectivele e- 
lectrochimiei aplicate" etc., 
analizează realizările și pers
pectivele acestor noi domenii 
ale cercetării și practicii in
dustriale, furnizînd noi date 
pentru înțelegerea semnifica
țiilor și evoluției acestora. De 
asemenea, sînt menționate rea
lizările obținute de- oamenii 
de știință din țările socialis
te pe tărîmul introducerii 
noilor procese tehnologice în 
industrie, ca și preocupările 
pentru continua dezvoltare a 
cercetărilor aplicative.

Avînd în vedere implicații
le sociale ale ‘descoperirilor 
științifico-tehnice, cît și sar
cinile care revin astăzi viito
rilor specialiști, devine deose
bit de utilă cunoaștei’ea de 
către tînăra generație a as
pectelor multiple ale dezvol
tării noilor ramuri ale știin
ței contemporane. |

Volumul de față, pe lîngă 
faptul că aduce o bogată in
formație «tiințifică și tehnică, 
se oferă tînărului ca o lectură 
capabilă să-i insufle și să-i 
stimuleze pasiunea pentru ști
ință și tehnică, dorința de-a 
activa în domeniile atît de 
captivante ale progresului 
tehnic contemporan.

MIRCEA CRISTEA

tineretului 
România, 
ticiparea 
stuia. sub 
ducerea i 
dului, la Înfăp
tuirea marilor 
prefaceri careyl 
au avut loc în 
viața poporului ‘ 
nostru.

„Generația tî- 
nără și morala 
comunistă", în 
care vor fi dez
bătute principa
lele trăsături 
ale moralei co
muniste în rîn- 

gengrații, patrio- 
ihternaționâlismul 

nto- 
învă- 

ob-
_____ ________ ... re- 
rolul opiniei publice în 

profilului moral al 
prietenia, dragos-

internaționale organi- 
’ 1 tineretului", 

semnate de 30 de cu- 
personalitățî, 
la anchetă.

semnificative, avînd un 
caracter de confesiune privind 
responsabilitățile vîrstei tine- 

țP re, formele și mijloacele de îm
plinire personală și socială.

Cel de al doilea volum, „Ti- 
A nerctul și familia", cuprinde 

coordonatele principale ale pre
gătirii tineretului nentru viata 

• de familie și stabilește unele 
principii și metode care să con
tribuie Ia pregătirea tineretului 

• pentru viață, în general, pen
tru viata de familie în special, 
începînd cu vîrsta școlară și 
continuînd cu munca tinerilor 

• în diferite domenii de activi
tate.

In redacție, în fază înaintată 
• de lucru se găsesc volumele

„Tinerii ... tinerii" de AJ. Zăi- 
nescu. o pledoarie pentru viața 
cu adevărat publică a tineretu- 

țgȘ lui. un îndemn de a gîndi și 
acționa conform cerințelor 
lumii noastre socialiste, reali- 

A zînd un profil colectiv al gene- 
” rației tinere, un portret al ei 

contemporan ; „Reflecții des- 
a pre fericire", o culegere de cu- 
“ getări și maxime despre feri

cire ale unor filozofi-mora- 
liști, scriitori și artiști din an-

care au 
relatează

durile tinerei 
tismul și 
socialist, responsabilitatea 
rală față de muncă și 
țâtură, față de avutul 
ștesc, morala comunistă și 
figia, 
formarea 
tineretului, 
tea și familia etc.

„Batalionul utecist" de Vasile 
Bîrza, lucrare care redă pagini 
de un profund dramatism din 
lupta eroică a unor tineri vo
luntari uteciști în rîndurile că
ruia a luptat eroul Constantin 
Godeanu 
partidului 
drul unui 
luptele pe 
antifascist.

„Locuri de neuitat" de Dumi
tru Alrnaț. o reușită evocare a 
locurilor de care sînt legate 
cele mai importante momente z 
din istoria luptelor pentru apă-, 
rarea gliei strămoșești, pentru 
eliberarea socială.

„Scriitori în dialog eu tine
rii" — o discuție prietenească- 
despre răspunderile omv-^Jr 
tînăr fată de societate, despre 
satisfacția realizării prin mun
că neobosită, despre criteriile 
morale pe care trebuie să-și 
bazeze viața tineretul zilelor 
noastre, un îndemn către tineri 
să reflecteze temeinic asupra 
problemelor, uneori nu ușoare, 
pe care le ridică viața pe dru
mul împlinirii năzuințelor ce
lor ma! luminoase.

„Fetele despre băieți, băieții 
despre fete", de Mihai Stoian. 
este o carte în care autorul, va 
căuta să răspundă la o suită de 
întrebări : Ce este iubirea ?. Ce 
este gelozia ?. Cum, unde și în ce 
condiții e bine să /cunoști fata 
sau un băiat, fetele.

In plan mai sînt prevăzute și 
alte lucrări ca „Educația este
tică a tineretului", „Sîntcți un 
om modern ?“ de V. Arâchelian. 
„Tinere, întelege-ți vremea" de 
D. Todoriciu, „Tinerețe, dra
goste, familie", „Un reporter la 
Interpol" de Atanasie Toma și 
altele.

Și în acest an vom oregăti 
cîteva lucrări privind viața și 
activitatea pionierească. Ast
fel. sub tipar se găsește volu
mul „Bazele psiho-pedagneîce 
ale activității educative pio
nierești" iar în pregătire, la 
autori, volumele ..De li cravata 
roșie la carnetul U.T.C." de 
profesorul Virgil Radulian și 
„Fapte pionierești" de Mircea 
Sîntimbreanu.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Tue a formulat o rugăminte 
adresată tinerilor cititori :

Pentru a putea răspunde cit 
‘ cititorilor

larg al 
noastră do- 

aprecierile 
pe care le

care, la chemarea 
au participat în ca- 
batalion specia' la 

frontul războiului

mai bine cerințelor 
tineri, a activului 
U.T.C.. redacția 
re.ște să cunoască 
asupra lucrărilor r-, ___ „
publică din partea celor cărora 
li se adresează și să primească 
propuneri și sugestii care să 
contribuie la o mai judicioasă 
stabilire a planului editorial.

Bucureștiul — noaptea
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MIRCEA MARTIN :

„Generație și creație" este o 
carte de critică compusă din 
opțiuni care se susțin, consti- 
tuindu-se într-o structură vero- 

deprinderii 
a pretinde 
exhaustivă, 

cronologia ilustrativă în care 
absențele sînt excluse din prin
cipiu (?). Simțind prea bine pri
mul nivel al întîmpinărilor, au
torul se explică cu umor impli
cit : „E vorba de o „generație 
de creație" cum spune Tudor 
Vianu (...). Nu solidaritate gre
gară sau intoleranță juvenilă, ci 
'o atmosferă de emulație artisti
că, un concurs deschis pentru 
promovarea noului și a adevă
ratelor valori. Convingerea in
timă a celui care semnează a- 
ceste rinduri este că generația 
nu înseamnă altceva decît un 
ritual cotidian de trecere spre 
solitudinea esențială a creației. 
Cu alte cuvinte, o ficțiune ne
cesară".

Cine se decide să schițeze, 
într-un chip sau altul, profilul 
unei „generații de creație" tre
buie el însuși inclus acestei 
„ficțiuni necesare". Mircea Mar
tin participă la existența ei nu 
pentru că scrie despre Nichita 
Stănescu sau Nicolae Manoles- 
cu, Cezar Baltag ori Al. Iva
siuc, Ion Alexandru sau Nicolae 
Breban ș.a.m.d., ci pentru că le 
poate împrumuta fără defor
mări și, mai ales, fără crispare, 
măștile. Autorul își asumă li
teratura acestora ca pe un fapt 
al propriei biografii intelectuale, 
țel o acceptă, o laudă ori o cri
tică, cu sentimentul necesității 
ei organice, lipsit de ambiția 
profesionistului care se compla
ce egal în orice registru. Este 
aici o poziție favorabilă progra
mului de critică anticipativă pe 
care autorul o face cu mare se
riozitate și aplicație indiscuta
bilă. Se observă numaidecît că 
această carte este mai intransi
gentă în ceea ce conține 'decît 
prin selecție, și ea de o neobiș
nuită severitate. Severitatea 
criticului e în seriozitatea cu 
care citește. în lipsa totală 
afișării oricărei 
încrederea cu 
tă opțiunile, 
cînd critica 
ori privită cu scepticism, 
scriitorii înșiși tind să o pri
vească cu condescendență de 
spectatori amuzați și necon
vinși, maniera critică a lui Mir
cea Martin reține atenția în 
primul rînd prin adecvare inte
lectuală față de scriitor și lite
ratură. El descoperă structuri 
poetice acolo unde alții nu văd, 
și poate nu fără dreptate, decît 
poezii, atrage atenția asupra 
consecvenței poetului cu sine
însuși, contrariind gustul facil 
pentru o varietate labilă, pen-

similă', împotriva 
cvasigenerale de 
globalul, rivirea

a 
superiorități, 

care își diseu- 
într-o vreme 

este suspectată 
cînd

1 GENERAȚIE Șl CREAȚIE"
tru schimbare de la un volum 
la altul.

„Generație și creație" nu este 
atît o carte de critică dedicată 
unor autori, mai mult sau mai 
puțin tineri, cit un eseu în care 
tema este relevarea conștiin
ței artistice a unei gene
rații de scriitori. Descrierea 
universului poetic la Nichita 
Stănescu sau Marin Sorescu, 
desfacerea ideilor pe care stau 
romanele lui N. Breban sau Al. 
Ivasiuc nu reprezintă atît ope
rații critice de subordonare la 
text, cit o subtilă 
(chiar dacă uneori 
rile"

demolare 
„arhitectu- 

sînt mai mult închipuite 
sau. simplu, posibile 1) în cău
tarea semnelor de conștiință ar
tistică prin care să se justifice. 
Criticul pare indulgent prin 
aceea că orice „descriere" criti
că este asimilată ușor acceptă
rii, pe cînd în realitate ea nu 
este decît un demers de situare. 
E greu de afirmat că autorul

i •
vers la semnificația căruia să 
participe toți aștrii. Se înțelege, 
deci, că el oferă poeziei o pers
pectivă, îi descoperă (sau îi a- 
tribuie) un destin, o invită, une
ori cu #prea multă răbdare, să 
se constituie și să se justifice 
ca un tot. în poeți el se obligă 
să vadă poezia, ..monada" și nu 
poeziile. Firește că ne aflăm în 
plină „reconstituire", iar critica 
este anticipativă. Dacă adăugăm 
că autorul vine spre poezie 
înarmat cu poezia, înțelegem că 
mitul criticului disponibil aliat 
cu candoarea este înlocuit de 
realitatea acută a spiritului cri
tic. Procedeul va fi același, în 
linii mari, în cazul prozei. M. 
Martin citează necontenit, de
monstrează (inuta intelectuală 
a romnacieruiui, ne face să cre
dem în ,(entuziasmul" său, invo
că temele, explică „schema" ro
manului. numește ideile, accep
tă, într-un cuvînt, excelența 
premiselor pe care înțelege să

aceasta „indulgența" criticului 
este o formă de participare la 
ideile romanului. Autorul ar 
putea fi, de exemplu, el însuși 
un punct de vedere, alături de 
celelalte, care participă la dez
baterea temei dintr-un roman 
de Al. Ivasiuc. în fervoarea 
intelectuală a comentariului 
critic dedicat unei opere sau 
alteia e de remarcat un interes 

. superior operei sau, mai exact, 
opera este asumată nu ca pre
text dar ca argument utilizat 
cu pricepere convingătoare în
tr-o dezbatere ce o depășește 
întrucît e vorba de viața roma
nului privită sub unghiul dra
matic al demitizării. Așa, de 
exemplu, romanul lui Fănuș 
Neagu e situat în perspectiva 
acțiunii de demitizare a figurii 
literare a țăranului român („ță
ranul canonic cîștigă o menta
litate picarescă"). La rîndul lor, 
romanele lui N. Breban și Al. 
ivasiuc pot și ele servi unei

'.wl
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„scrie de bine", despre op
țiunile sale ! Mai degrabă 
s-ar putea spune că el iden
tifică un context familiar, 
o emulație convenabilă și ferti
lă, o virtualitate prodigioasă, o 
„materie" literară demnă de o 
.adevărată literatură. Nu e ne
voie de exemple pentru a do
vedi că autorul inventariază cu 
finețe și aplicație materia poe
ziei, aduce la suprafață idei ne
glijate, sugerează pînă la trans
formarea în evidență bogăția 
surselor de lirism, face elogiul 
mai tuturor posibilităților păs*  
trîndu-se, însă, într-o afectuoa
să rezervă în teritoriul identi
ficărilor salutare. Judecata de 
valoare cade cu atît mai ne
așteptat cu cit este mai amîna- 
tă. Rostită, criticul trece rapid 
peste ea, o „arată" dar nu o 
transformă încă într-un adevă
rat examen. Indulgența lui este 
strict formală, opțiunea privește 
un univers problematic familiar 
însă nu. în chip absolut, opera 
însăși. Semn sigur al unui pro
gram de revizuiri critice.

Analiza întreprinsă asupra 
unui poet sau altul nu urmă
rește separarea poeziilor ci in
tegrarea lor într-o viziune care 
să le poaty reclama cu strin
gență. Criticul invocă „rolurile" 
să participe la cunoaștere ca la 
o dramă. îi displace lirismul in
termitent din rațiuni progra
matice. Intermitența nu e atît 
semnul lipsei de la apel a „in
spirației" cît absența conștiinței 
artistice. îi place să vadă în 
fiecare poet o „operă", un uni-
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le evidențieze net, simțind în 
ele o zonă favorabilă pentru 
destinul romanului. In plus, el 
scrie despre literatură cu o par
ticipare secretă ce depășește in
teresul pur literar. Comentariu! 
critic este doar forma unei ati
tudini provocată de existențele 
evocate sau invocate în roman 
și abia în al doilea rînd această 
atitudine exprimă ori nu și o 
calificare a literaturii. De data

perspective analoge , întrucît 
conțin convertiri surprinzătoare, 
în spirit modern, ale unor teme 
mai mult ori mai puțin tradi
ționale (neadaptatul sau inadap
tabilul). Se înțelege că un de
ficit de creație este recuperat 
— momentan — de complexita
tea și distincția intelectuală, de 
acuitatea problematică ce re
prezintă, în mod cert, garanția 
progresului literar. Din comen
tarea cu simțul anticipării nu re
zultă, curios, o tratare de sus, 
o umilire a operei, ci o decen
tă îndrumare în spiritul antici
pației critice. Literatura de azi 
e privită cu un ochi ideal însă 
surpriza e să descoperi justifi
carea acestui mod de lectură 
printr-o adecvare de cele mai 
multe ori impecabilă.

Nu din toleranță vin ceea ce, 
poate, ar fi erorile criticului (nu 
acelea necesare, în virtutea 
unui program de ulterioare re
vizuiri), ci din consecvență ex
cesivă ! Din consecvența exce
sivă cu natura anticipativă a 
criticii sale. Unde încetează 
„exagerarea conștientă" a criti
cului ? Faptul că își implică 
propriul program în autorii 
prezenți acum în cartea sa sem
nifică pe lingă un gest normal, 
necesar și un sacrificiu con
știent pe care, dacă mai e ne
voie s-o spunem, orice critic 
este dator să-l facă. Nu în ul
timul rînd însă s-ar putea dis
cuta dacă și în ce măsură ope
rele acestea voi fi și altceva 
decît par ele a fi acum, decît 
trebuie să fie acum. Criticul 
riscă foarte mult să „trădeze"

chiar spiritul unei opere în 
măsura in care crede a-1 des
coperi prea mult. Să exempli
ficăm. Analiza poeziei lui Marin 
Sorșscu pare făcută dinspre 
sfirșitul unei cariere spre în
ceputul ei și faptul acesta ex
plică desigur popularitatea 
unei poezii de excepțional inte
res. Dar tocmai pentru aceasta 
e greu, dacă nu imposibil, să 
presupunem însuși destinul a- 
cestei poezii. In .anumite ca
zuri criticul își asumă într-un 
chip surprinzător literatura în- 
cetînd parcă să o recunoască. 
Efortul de asumare e, înțeleg, 
programatic. Dar el își depă
șește oarecum tocmai acest ca
racter programatic exercitîn- 
du-se în virtutea impulsului 
inițial (sau originar !). Descope- 
rindu-se ori numai implicîn- 
du-se în opera despre care 
scrie, criticul se retrage cu 
greutate din universul ei. tot 
așa cum, în cazul unuia dintre 
scriitorii care reprezintă opțiu
nile sale suverane, cuvintele 
„ajung să capete o rezonanță 
autonomă rămînînd în scenă și 
după ce și-au purtat mesajul", 
în astfel de momente, cînd 
prezența criticului nu mai este 
în chip real susținută de operă, 
cînd, adică, acesta trăiește în 
continuare doar amintirea unei 
creații ce a încetat să existe, 
trezirea este crispată, tonul de
vine subit pedant, observațiile 
sînt nerelevante iar comentariul 
întrerupt în mare grabă fără 
protocol. Iată, în fine, și o „tră
dare" pozitivă. Dacă am fi noi 
înșine constrînși de consecvența 
programatică a criticului am 
spune că nu înțelegem din a- 
cest punct de vedere introduce
rea în sumar a unei cărți de 
rafinament cum este „Dumini
ca muților" ! Dacă am înțeles 
bine, criticul manifestă o expli
cabilă atracție pentru structu
rile oarecum imprevizibile, în
trucît acolo el găsește posibili
tăți literare multiple de reali
zare, de împlinire. Or, definind 
excelent proza lui Constantin 
Țoiu atunci cînd observă că „ni
mic întîmplător" nu se produce 
în schițele acestuia ori cînd 
face subtila remarcă potrivit 
căreia intenția artistică este 
perfect probabilă prin operă, 
criticul o și exclude din „pro
gramul" său anticipativ! Firește, 
e vorba de o fericită trădare, 
dar se cuvine ca o intenție cri
tică atît de sever comunicată să 
fie privită cu aceeași severita
te cu atît mai mult cu cit este 
perfect adevărat că proza ro
mână tînără dispune de „arti
zani" străluciți dar îi lipsesc 
„arhitecții". Pe aceștia din urmă 
mizează criticul și tot .ei vor fi 
primii care vor suporta și re
vizuirile ulterioare.

C. STĂNESCU

Carpații (vedere din avion) Foto : SORIN DAN

Poemele cu glas
de gramofon^S'

Genul poeziei lui Petre Stoi
ca, discret, fără clamori, a in
fluențat, pare-se, și tipul de 
elogii ce i se aduc în critica 
curentă : în cuvinte ponderate, 
lipsite de adeziuni categorice, 
pătimașe, criticii recunosc va
loarea și individualitatea indu
bitabilă a acestui autor, pen
tru a-1 trece ulterior cu vede
rea la privirile globale asupra 
„cărții anului" sau în cine știe 
ce înșiruiri de nume. Și cum 
la noi aceste liste de notorie
tăți mai sînt încă luate în sea
mă (mulți trag concluzii discu
tabile asupra evoluției unor 
scriitori tineri după., modul cum 
ei sînt prezenți în „pomelnice") 
Petre Stoica, poet deosebit dar 
cu o gesticulație publică redu-

de ILIE CONSTANTIN
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Natură moarta

„Pădure rară" fi

IM A GIN A ȚIE Șl MODEL Interviu
VIOREL MĂRGINEAN

(Urmare din pag. I)

reprezintă o sursă practic 
puțin explorată. Omul cu 
rucsac, pornit să sfideze 
greutăți și primejdii, este o 
emblemă a romantismului 
— or de romantism avem ne
voie mai mult ca orieînd. E 
greu de găsit pe un terito
riu ca acela al României o 
varietate montană atît de 
largă. Piatra Craiului, Făgă- 
rașii, campioni ai senzațiilor 
tari, Retezatul, domeniu al 
stăruinței. Apusenii, uriașă 
expoziție de artă naturală. 
Ceahlăul, belvedere a două 
provincii, și chiar Bucegii, 
magistrală aptă de largi re
conforturi — iată o poten
țială hartă pe întinderile că
reia azi se aventurează,

comparind realul cu virtua
lul, doar niște vajnici ex
ploratori. Teritorii imense, 
nespecializate încă, ar putea 
fi cuplate la acest circuit, 
reînviind. Mă gindesc la 
Țara Moților, ale cărei pei-

Pledoarie
saje helvetice, reconsiderate 
ca atare, ar putea face din 
inima Transilvaniei un ire
zistibil magnet pentru tu
rismul național și european. 
Valea Frumoasei, în județul 
Alba, Valea Vaserului, în

(Urmare din pag. 1)

In atelierul lui Viorel Măr
ginean cu greu s-ar putea desco
peri, în atelierul fizic, atelie
rul spiritual, ca să folosim 
încă niște termeni pedanți. A- 
telierul său are ca atîtea al
tele acea seducție a locului 
unde „se umblă cu uleiuri", 
unde obiectele se înghesuie 
într-o dezordine pitorească și 
neregizată, dar unde nu se

Maramureș sînt locuri para- 
disiace, capabile de amena
jări mai puțin costisitoare 
decît senzaționale. Admira
bilul proiect de valorificare 
turistică a Văii Lotrului, 
conceput în paralel cu acela 
de construcție a hidrocen
tralei, este o dovadă că se 
poate.

Iată o altă civilizație care 
se cere descoperită. Iată o 
lume viitoare, trăind nu nu
mai patru, ci douăsprezece 
luni pe an. Ia fel de primi
toare pentru Revelion, pen
tru concediul de vară și 
pentru sfîrșitul de săptă- 
mînă, la fel de propice cu
noașterii noastre internațio
nale și autocunoașterii noas
tre patriotice.

poate recunoaște universul 
pînzelor sale. Poate pentru că 
„ambianța11 intră, în cazul său, 
foarte puțin în joc, deoarece 
pictura pare să fi fost con
cepută afectiv, spiritual în 
afara sa și desăvîrșită aci nu
mai tehnic. Orice peisaj are 
la bază o schiță făcută în na
tură și prin aceasta concepută, 
lucrată într-un alt „atelier". 
Natfirile moarte, pe care ar
tistul le realizează după mo
del sînt singurele care prind 
chip integral în acest spațiu. 
Urmărinidu-i modul de a lu
cra, m-a izbit în această pic
tură, care pleacă de la model 
în sensul cel mai clasic, cel 
mai ortodox cu putință, faptul 
că obiectul nu servește unei 
„interpretări" subiective ci se 
descoperă pe el însuși. într-o 
natură moartă cu cîteva ulcele 
pe care sînt convins că artis
tul le poate realiza și fără să 
le privească, el continuă să le 
cerceteze ca și cînd nu le-ar 
fi văzut niciodată. Și faptul 
acesta aparent paradoxal, in
versat, răsturnat de a picta 
după natură, mi se pare carac
teristic în egală măsură pen
tru tot ceea ce face. L-am în
trebat firesc, dacă nu le-ar 
putea realiza și din „imagina
ție".

— Ba da.
— Atunci de ce le folosiți ?
— Pentru că oricît le-aș cu

noaște, și oricît m-aș strădui 
să creez în spiritul lor, dacă 
nu le-aș avea în față le-aș 
trăda.

— Chiar avînd în vedere că, 
figurate fără echivoc, ele își 
dezvăluie destul de clar înțe
lesurile ?

— E ca și cum le-ar picta 
un orb.

— Nu înțeleg.
— Sînt artiști care pictează 

după natură, cu șevaletul în 
fața peisajului, se uită la a- 
cesta și nu îl văd, pictînd, așa 
cum demonstrează lucrările, 
numai ceea ce știu despre pei
saj. Observația, cu tot ce im
plică ea, e nulă în acest caz. 
Nu vi se pare un fel de a picta 
orbește, fals, mai ales pentru 
acei oameni care și-au propus 
evident să pornească de la na
tură, adică tocmai de la ob
servarea realității ? Dar pic
tează doar ceea ce știu și nu 
ceea ce văd ?

— Există limite în interpre
tarea naturii, a obiectelor 
vizibile ?

— Nu. Pot fi oricît de stili
zate, reduse la scheme funda
mentale, dacă vreți. Singurul 
lucru pe care trebuie să-l con
țină este caracterul, în ultimă 
instanță adevărul lor. Asta și 
caut, cînd am în față obiectele, 
obiecte pe care nu le pot in
venta și pe care nu mi-am 
propus niciodată să le inven
tez.

— S-ar putea spune că pic-

tura pe care o practici este 
pictură caracterologică ?

— Da. Dar asta nu înseam
nă mare lucru. E egal cu a 
spune că pictez cu roșu, cu 
albastru sau cu verde, fiindcă 
evident această afirmație nu 
conține și scopul actului. A 
lua această trăsătură ca pre
misă de creație înseamnă a 
admite o premisă estetică de 
la care eu nu înțeleg să por
nesc

— Care crezi că a fost cea 
mai exactă, cea mai proprie, 
constatare în legătură cu pic
tura ta ?

— Cea pe care a făcut-o un 
coleg pictor cu mai multă vre
me în urmă. în fața „Iernii 
la Cenade", coleg care așa 
cum obișnuim să vorbim noi, 
pictorii între noi. mi-ar fi pu
tut spune mai întîi o sumede
nie de lucruri „tehniciste", 
despre compoziție, acorduri 
de culoare etc., etc. dar care 
s-a rezumat la un singur lu
cru : a afirmat că peisajul e 
adevărat.

— S-a spus că ești un pictor 
naiv...

— A fi naiv, cred eu. înseam
nă a fi firesc. A spune că-ți 
plac merele, de pildă. Ești 
foarte tentat să vezi într-un 
artist care pictează o ulcică cu 
flori un naiv, într-o lume 
complicată și complexă ca a 
noastră în care artiștii visează 
cosmogonii. Van Gogh țjictind 
„Mîncătorii de cartofi" este

O

cu pictorul

..... . ... ........ ............ ■"

parcă nepermis de „naiv", de 
aceea și ignorăm subiectul ta
bloului. A fi firesc e o condi
ție naturală. A fi naiv înseam
nă să fii, cred eu,. cit de cit 
un disimulat.

— Firescul e susceptibil, 
forțînd puțin lucrurile, de a 
deveni categorie estetică ?

— Poate. în măsura, de 
pildă, în care în fața unor fe
nomene complicate ne strădu
im cu încăpățînare să fim fi
rești. Deci naivi. Deci primi
tivi. Dar cred că e mai mult, 
cel puțin pentru mine, o 
chestiune de structură.

— S-ar putea spune că pic
tura ta e realistă ?

— Da. Dar asta numai ca să 
ne exprimăm în cuvinte. Nu 
lucrez cu gîndul la metodă și 
cu atît mai puțin Ia curent. 
Nu mă interesează.în artă mă 
interesează, dacă cuvîntul nu 
mai sperie pe nimeni, să fiu 
autentic, adevărat. Mă intere
sează atitudinea de viață pe 
care e capabilă arta să și-o 
încorporeze.

— Ce artiști îti plac ?
—- Pentru că nu plec de la 

premise estetice nici nu-mi 
caut „complici spirituali". îmi 
plac artiști foarte diverși din 
epoci foarte .diverse : Suport 
însă foarte greu „pictura după 
pictură", indiferent dacă e ab
stractă sau figurativă. Suport 
greu o lucrare care se încapă- 
țînează să fie în primul rînd 
„obiect de artă".

să. la simplă prezență umană, 
e considerat de către unii ca 
aparținînd unei falange secun
de. Credem că este o eroare, 
acest scriitor fiind unul de pri
mă însemnătate în generația sa.

Parcurgîndu-i cărțile remarci, 
oarecum surprins, că, față de 
colegii săi, care rostesc între
bări abisale, exprimă îndoieli 
chinuitoare, neagă, Petre Stoi
ca se situează, aproape necon
tenit, în afirmație. Modul său 
verbal favorit este indicativul. 
Să exemplificăm această aser
țiune cu o poezie : „Pîlpîie 
molii / cuminți, răbdătoare / / 
Din fotografia iodatâ / cavale
ristul cu grad de caporal / pri
vește melancolic / spre satul 
natal/ / Cambii, foi de vite, 
chitanțe / de la „S.A. / de asi
gurări Transsylvania" / /. în 

s-a stins și
gurări 
noaptea de-aici / 
ochiul / penei de păun/ / Praf 
de tutun / pe imaginea tauru
lui comunal / premiat demult // 
In calendarul pe o sută de ani/ 
lacrimile și petele creionului 
chimic / au stricat înțelesul / 
scurgerii vremii. / / îngerul de 
gips, adus de la tirg / păzește 
deasupra / acestui mormînt" 
(„Intr-im sertar" volumul Mi
racole).

In poezia de mai sus nu exis
tă decît afirmații : aceasta spo
rește senzația de tihnă, de blîn- 
dețe. Nezguduită de nici o în
trebare, îndoială sau negație, 
privirea întîrziind pe obiectele 
găsite într-un sertar se încarcă 
cu un fej de obiectivitate apa
rentă : acestea sînt lucrurile, 
nu se adaugă nimic, nici un co
mentariu. Unui cititor amator 
de tropi violent strofele îi pot 
părea prozaice. De fapt, e vor
ba de o altă concepție despre 
poezie : aici importantă este 
selecția imaginilor. înșiruirea 
detașată, egală, a obiectelor. 
Iată, mai întîi. fermecătoarea 
stîngăcie — procedeu rafinat 
folosit de autor și în alte piese 
— a cavaleristului „cu grad de 
caporal" care „privește nostal
gic / spre satul natal" : rima 
involuntară. în aparență, cade 
cu efect de salut soldățesc, iar 
privirea gradatului se ridică 
din cartonul iodat drept către 
noi, de vreme ce ea putea răz
bate din prezumtivul orășel de 
garnizoană pînă la ..satul natal". 
Urmează, strict prozaic, dar cu 
ortografie evocatoare, actele 
modeste ale unei mici proprie
tăți necăjite. Apoi (cum spunea 
Dgn Laurențiu într-un foileton 
exemplar, „deriziunea morală 
a Arheologiei blînde face ca 
metafora să se tîrască umilă 
după o realitate constituită din 
cioburi și cenușă în mijlocul 
căreia tronează dezabuzat un 
copil bătrîn") o metaforă timi
dă. parcă în șoaptă, se insinu
ează printre actele de familie: 
o pană de păun, al cărei ochi 
„s-a stins", 
fotografii, 
umile dar 
care stă de veghe un înger de 
gips, în perfectă consonanță.

Poezia lui Petre Stoica tre
buie citită în cărți, de preferat 
într-un singur volum masiv, 
sporit prin ani (în genul „Fire
lor de iarbă" ale Iui Whitman): 
ea se impufie poate mai puțin 
în poeme separate dar convin
ge ca puține altele atunci cînd 
lumea ei se dezvăluie în texte 
continuate.

Ca toți scriitorii conștienți de 
adevărata lor valoare, Stoica 
își apără propria modalitate

Și așa mai departe, 
calendare, lucruri 
evocatoare. peste

lirică, deși își intitulează căr
țile voit umil — cum remarca 
Magdalena Popescu — : „Ar
heologie blinda" sah „Melan
colii inocente". Acest critic are 
dreptate cînd afirmă că, de fapt, 
poezia lui Petre Stoica e o „re
zistență neostentativă însă tă
cută și modestă ca o ignorare" 
față de curentul liric generali
zat acum, ba chiar o provocare 
prin „afișarea sincerității de a 
rămîne în perimetrul condiției 
proprii, perfect intuite". Petre 
Stoica se ridică împotriva com
punerilor seci, de „idei", lip
site de viață. mimate după 
marii torturați ai meditației : 
„Doamne, atîția poeți / care 
împrumută idei ca să croncăne 
idei / care văd idei pînă orbesc 
de atîtea idei / care mănîncă 
ideile / / în timp ce pomii din 
grădină / rămîn tot pomi fruc
tiferi".

(Epigramă nevinovată, în 
ultimul volum, p 73). în aceas
tă compunere, altminteri 
prozaică (efect, poate, al 
neobișnuite agresivități). 
Stoica glorifică indirect 
bogată. în singe, în care 
să poată fi perceput cu 
simțurile. Este exact tipul său 
de Doezie.

Ciclul și apoi volumul „Ar
heologie blinda" este o realizare 
comparabilă, bunăoară, cu ..Ele
giile" lui Nichita Stănescu ori 
„Răsfrîngerile" lui Baltag. în- 
tr-atît de unitara și autentică 
este energia interioară ce le în
suflețește. Ultimele rezerve pe 
care le poți avea față de mo
dalitatea poetică adoptată <k- 
acest autor se spulberă treptat 
și, la capătul volumului, nu-ți 
rămîne decît exigența ca Petre 
Sto’ca să se împlinească la nive
lul de sus al „arheologiei blîn- 
de“. Miic notații disparate, ca un 
fotomontaj tandru și hazliu 
(dar grav e timpul însuși al a- 
mintirii !), frînturi mozaîcale de 
scene învie dintr-o amintire de 
tip special viața unei „reșe
dințe de plasă" de acum 20—30 
sau mai mulți ani, cu cromo- 
litografii. almanahuri, funcțio
nari. stagnare, frizeri, gară, mo
nument, barieră, profesori de 
gimnaziu, piață și fanfară, obloa
ne, bancă, multe gramofoane, 
circ în trecere, tîig, lămpi Pe- 
tromax, tocilar, o lume ignorată, 
ce se realcătuiește și poate fi 
constatată, cum spune Magda
lena Popescu, cu o acuitate su
perioară momentului cînd sen
zațiile o înregistrau : „E o poezie 
a vizualului, auditivului, olfac
tivului, a senzațiilor și imagi
nilor actualizate, nu pentru va
loarea lor plastic-senzuală. ci 
pentru o capacitate oarecum ab
stractă de a reprezenta elemen
te ale evocării".

Avem impresia că și alte poe
zii din volumele autorului pot 
fi transferate în „Arheologie 
blîndă" (ciclul de dansuri din 
„Alte poeme" și multe piese din 
ultimul volum — neapărat „Lo
comotive" și „La scufundarea 
vasului Titanic"). In felul aces
ta, întreaga sa operă de pînă 
acum s-ar aduna pe structura 
durabilă a unei obsesii lirice. 
Aceasta nu înseamnă că ne a- 
flăm în_ fața unui destin înche
iat — în „Melancolii inocente" 
se simte un suflu de o gravita
te nouă, un patetism ce crește 
firesc din „impasibilitatea" 
blîndă a celorlalte cărți — ci 
doar că „arheologia blîndă".es
te definitorie pentru poet ca 
o cale bine și solid croită. Cum 
spune el însuși într-un „Tan
go" : „Lăsați-mă acolo în bal
con / printre mușcate / Lăsa
ți-mă acolo să-mi ascult / poe
mele cu glas de gramofon".

total 
unei 
Petre 
lirica 
realul 
toate

FESTIVALURI
în localitățile județului Vîl- 

cea au început festivalurile 
„Corala vîlceană" și „Hora vil- 
ceană", inițiate în scopul in
tensificării activității cultural- 
artistice pe timp 
aceste festivaluri 
nate 50 formații 
proape 80 echipe 
Organizatorul lor 
județean pentru cultură și artă 
— urmărește activizarea for
mațiilor existente și sporirea 
numărului acestora, precum și

ARTISTICE

de iarnă. La 
vor fi antre- 
corale și a- 

de dansatori. 
— Comitetul

îmbogățirea repertoriilor, în
deosebi prin promovarea ele
mentelor valoroase din folclo
rul local, ridicarea ținutei ar
tistice a manifestărilor Ia 
care participă. Festivalurile se 
desfășoară pe principiul unor 
concursuri, mai întîi pe locali
tăți, apoi pe centre de comu
ne, urmînd să se încheie în 
cursul lunii mai, o dată cu des
fășurarea fazei pe județ.

(Agerpres)
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GHEORGHE DRAG- 
NEA. „Sînt un tînăr de 21 
de ani din satul Mogoșești, 
comuna Adunații Copă- 
ceni, județul Ilfov și în 
momentul de față îmi sa
tisfac serviciul militar. Sînt 
atît de necăjit încît cu 
greu îmi pot stăpîni lacri
mile în momentul în care 
vă scriu și-mi pare rău că, 
datorită pregătirii pe care 
o am, nu cred să reușesc 
să compun și să redau în
tocmai în această scrisoare 
durerea de care sînt cu
prins. M-am încorporat în 
armată pe data de 4 iunie 
1969 și am lăsat acasă pe 
mama, trei frați și două 
surori, toți mai mici ca 
mine. Tată nu am, deoa
rece el a încetat din viață 
acum trei ani. în urma 
unei grele suferințe. Este 
adevărat că frații și suro
rile mele, împreună cu 
mama, nu o duceau chiar 
așa de bine, dar părerea 
mea este că se puteau des
curca măcgr pînă termi
nam eu armata. Lucrurile 
s-au petrecut însă cu totul 
altfel. Mama a cunoscut 
un cetățean, s-a căsătorit 
și a plecat cu el în satul 
Budeni, județul Ilfov, pă
răsind fără milă familia 
care acum îi duce foarte 
mult lipsa. In felul acesta 
au rămas pe drumuri trei 
băieți și două fete, care nu 
depășesc 15 ani. Cel 
mic are opt ani, iar 
mai mare, spră-mea,
15 ani. Vă rog să mă cre
deți că sînt lipsiți absolut 
de orice ajutor, acum, în 
plină iarnă. De șase luni 
se chinuie singuri și tră
iesc din mila vecinilor 
care, din cînd în cînd, le 
mai dau cîte o strachină 
de mîncare. Nu mai vor
besc că nici nu au cu ce 
să se îmbrace, iar din a- 
ceastă cauză frățiorii 
riici la școală nu se 
pot duce. Și încă o 
blemă : lemnele pe
le au nu cred că o să le 
ajungă pînă la ieșirea din 
iarnă. Aproape toate co
munele de prin împreju
rimi cunosc situația acestei 
familii nefericite. Mama 
a plecat fără să se mai 
gîndească la cei pe care 
i-a făcut. Sînt mai mare ca 
toți și pe mine mă doare 
cel mai mult sufletul de 
aceste ființe care nu sînt 
vinovate cu absolut nimic. 
Situația în care mă gă
sesc eu acum, ca militar, 
nu-mi permite să-i ajut cu 
ceva. Nici măcar nu pot 
să umblu pe unde trebuie, 
ca să rezolv într-un fel 
sau altul situația grea în 
care se află frățiorii și su
rioarele njele. Din această 
cauză am ales această va
riantă de a vă cere dvs. a- 
jutorul sau măcar o părete 
în privința asta. Organele 
de conducere din comună 
cunosc și ele tot așa de 
bine ceea ce s-a întîm- 
plat, dar nu știu care este 
motivul pentru care ni-

mai
cea
are

mei
mai 
p ro
ca re

meni nu se interesează de 
soarta lor. Vă rog pe dum
neavoastră foarte mult să 
faceți ceva și să vă intere
sați de soarta unor copii 
orfani lipsiți de orice aju
tor. Măcar de-aș putea eu 
să ajung lîrigă ei le-aș pur
ta de grijă, dar pînă a-

tunci mai sînt opt luni. Să 
știți că de altfel și pînă 
a pleca în armată tot eu 
am fost cel care le-a pur
tat de grijă. încă aș mai 
avea multe să spun, dar 
coala de hîrtie nu-mi a- 
junge să redau tot ce e 
în Sufletul meu".

Despre gestul celei care vă este mamă și care a 
plecat după un bărbat, părăsindu-și cinci copii, nu 
se poate vorbi. Cazul iese cu mult în afara granițe
lor omenescului și a îndeletnicirii noastre.

Este limpede că trebuie făcut ceva pentru a-i 
scoate pe cei cinci frați și surori din situația cum
plită în care se află. Am luat'deja legătura cu orga
nele locale, cu Ministerul Forțelor Armate și împreună- 
în cel mai scurt timp vom găsi o soluție. Te vom 
anunța imediat. Pînă atunci, fii liniștit.

Mă întrebați cumSARADICI ADRIAN, Adjud :
ați putea deveni crainic reporter sportiv, ce facultate 
trebuie să urmați pentru aceasta. Nu există nici o 
facultate sau școală pentru crainici sportivi. După ce 
vă terminați studiile, aclresați-vă lui Ion Ghițulescu,

neață rece și clară, albă, 
polei. în stația autobuzu
lui oamenii așteaptă ne
răbdători. Autobuzul 32 
sosește. Din el coboară 
subofițerul despre care 
v-am vorbit mai înainte. 
Se grăbește. Alunecă. Reu
șește să-și mențină echili
brul, dar cascheta se rosto
golește jos. Cîțiva pasageri 
zîmbesc ironici. Subofițe
rul este obișnuit, poate, cu 
astfel de manifestări. Ridi
că degajat cascheta, o scu
tură și pleacă. Am dorit a-

tunci să le spun celor care 
au zîmbit ce faptă ome
nească săvîrșise omul ace
la simplu. Dar am tăcut. 
Știam că nu s-ar fi simțit 
altfel decît stingherit omul 
care în timpul serviciului 
este obligat să aducă liniș
tea și fericirea pentru al
ții. Cam atît am dorit să 
relatez, domnule Băieșu, și 
nu numai atît. Doresc din 
toată inima ca anumite 
persoane să știe că oame
nii în uniforma albastră 
merită respectul nostru".

Mi-a plăcut scrisoarea dumneavoastră, ca și faptul 
cuprins în ea, într-adevăr tonic.s Ascundeți, pro
babil, o vocație literară. Mai scrieți-mi.

ISTUDORA CONSTANTIN, Alba : Ca să ajungeți 
actor, trebuie să aveți liceul terminat, să susțineți un 
examen la Institutul de teatru și să reușiți la acest 
examen. Asta presupune să aveți talent. Credeți că 
aveți?

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ
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de la Radio, ca să vă supună la o probă. Vă previn 
că pentru aceasta nu e obligatoriu să aveți dicție. Că 
nici ei nu prea au.

GHEORGHE IANA,. București: Încercați să cîn- 
tați într-o formație de amatori studențească pentru a 
vă verifica talentul. Dacă aveți talent, viitorul vă stă 
în față.

COCHIRLEANU AUREL, Mizil: Am primit mo
nologul pe care mă rugați să i-l înmînez lui Horia 
Căciulescu, pentru a-l lansa la o emisiune de va
rietăți a Televiziunii. După părerea mea, monologul 
are cîteva poante bune. Altele sînt nițel cam vulgare. 
S-ar putea să aveți succes.

M. T., Gherla : Trebuie să găsiți atâta putere în 
dumneavoastră și să părăsiți acea casă în care se pe
trec întâmplări atît de abjecte. Nu există altă soluție.

K. M„ București: Cred că maladia dumneavoastră 
este vindecabilă. Adresați-vă unui neurolog sau psi
hiatru.

SORIN 
București: 
ți a că aș fi 
tor, încerc să relatez o în
tîmplare banală care m-a 
impresionat. Se pare că, 
uneori, banalul, are această 
proprietate. Vecina mea 
de apartament este o bă- 
trînică, singură pe lume. 
Acum cîteva luni a fost je
fuită. Toată agoniseala ei 
s-a dus pe apa sîmbetei. 
Nu era bogată, dar i-a 
fost furată cea mai de preț 
comoară : o cutie de ar
gint. Astfel, bătrîna s-a 
trezit dintr-odată fără ca
seta în care ținea fotogra
fiile soțului dispărut în 
război, ale fiului decedat 
într-un 
Era și 
singură.
rugătoare și eu mă sim
țeam copleșit de neputin
ța de a o ajuta. Mă între
bam cine ar fi în stare să-i 
redea fericirea ei, atît de 
neînsemnată pentru alții, 
pentru ea — imensă. Un 
om s-a încumetat și eu

PADURARU, 
„Fără preten- 
un bun nara-

accident stupid, 
mai tristă, și mai 
Se uita la mine

am zîmbit sceptic, întrucît 
lucrul acesta mi s-a părut 
de domeniul imposibilului, 
însă plutonierul de mili
ție cu gesturi calme, ex
plica bătrînei, ghemuită pe 
un scaun, că problema se 
va limpezi curînd. Mi s-a 
părut că cele spuse erau 
menite doar să o încuraje
ze. După două zile mă în
torceam de la institut aca
să. Pe stradă, înaintea 
mea, mergea bătrîna, strîn- 
gînd la piept cutia ei dra
gă. în urma ei pășea plu
tonierul, purtînd două gea
mantane. Și acum cred că 
omul își poate ajuta aproa
pele. Că are datoria să în
tindă o mînă atunci cînd 
trebuie. Tare mult doream 
să-i string mîna milițianu
lui acela anonim, cu pu
tere.și cu recunoștință. Bă
trîna tăcea, dar ochii ei 
rîdeau. Ce frumos rîdeau. 
N-am știut că-1 voi mai 
întîlni pe plutonierul cu 
tîmplele sure. Și poate ar 
fi fost mult mai bine, poa
te că nu. E iarnă. O dimi-

P. V., Bacău : Dumneavoastră pretindeți că buni
cul v-a destăinuit pe patul de moarte un secret de o 
importanță cumplită pentru omenire. E vorba de se
cretul mersului pe jos și al apei fierte. După cîte știu 
eu, oamenii au mers pe jos încă din clipa apariției lor 
pe pămînt,,iat apa fiartă (adică ceai) bem fiecare 
aproape zilnic. Totuși, dacă știți ceva în plus în le
gătură cu chestiunea aceasta, trimiteți-ne secretul și 
noi îl lansăm pe piață. S-ar putea ca omenirea să vă 
mulțumească.

CORA IFIGENIA PLICBONDI, Teleorman : 
Mulțumesc pentru considerațiile pe care le faceți pe 
marginea romanului meu polițist care apare în foile
ton vi ..România literară". Totuși, cred că exagerați 
atunci cînd pretindeți că știți de pe acum cine este 
asasinul, (adică eu, autorul). Nu mi-am omorît nici
odată personajele cu mîna mea. De obicei le aduc 
într-o asemenea stare încît se sinucid de bunăvoie. 
Numai să scape de mine.

ne este caracte-

CIIIRIAC TASICA ȘI 
BUCȘĂ LIDIA, Tulcea: 
„Vă scrie un grup de ele
ve ale Liceului nr. 2 din 
Tulcea. Toate sîntem în
drăgostite de arta expri
mării frumosului, de Du
năre, de viață în general, 
căutînd, — grație tinere
ții, care
ristică — frumosul și, mai 
ales, frumosul absolut. Dar 
iată că într-una din zile, 
aceste idei generoase ne-au 
fost spulberate de o... „în
tîmplare" stupidă petrecu
tă în ziua de 7 decembrie 
1969, în jurul orei 12, cînd, 
aflîndu-ne în incinta cofe
tăriei din orașul mai sus 
amintit, am fost „ridicate" 
de către organele de ordine
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cînd spre stingă, cînd. spre dreap
ta, păienjenișul de brațe metalice 
care le modelează incandescența. 
Senzația că metalul, rănit de ar
sura acestor lacrimi fierbinți, va 
renunța mai devreme sau mai târ
ziu la jongleria la care a fost o- 
bligat se impune. 1 100 grade C 
nu este o temperatură cu cure să 
te joci și, totuși, pe benzile care 
grăbesc declinul incandescenței 
zămislită în flăcări, sticlele con
tinuă să alunece în șiruri pre
lungi, din ce în ce mai jefuite de 
purpură, din ce în ce mai reci, 
pînă acolo, departe, unde căldu
ra din pereții lor deja transpă
reați se confundă cu căldura mîi- 
nilor Radei Dragomir. Alături de 
noi, Alexandru Dincă, aproape un 
copil, recent reîntors de la un 
curs de specializare din R.F.G., 
înlătură de pe bandă rateurile 
inevitabile ale jongleriei pîrghiilor 
ce sprijină căderea din cuptoare 
a bulgărilor incandescenți. Dinco
lo, aproape de celălalt capăt al 
benzii, utecista Rada Dragomir 
înlătură rateurile inevitabile ale 
trecerii incandescenței în trans
parență : defectele de răcire, de
fectele de coroniță, defectele de 
verticalitate. Insă, dincolo de pri
virile lor neînduplecate, stivele de 
sticle Euro și Naville, brune, 
verzi, semialbe și albe, abia se 
resimt.

Bineînțeles, produsele finite de 
la capătul acestor benzi, de-a lun
gul cărora agonizează temperatu
ra și se naște transparența, deși 
colectivul fabricii are în vedere 
și fabricarea unor produse din 
sticlă cu pronunțate valențe ar
tistice, nu sînt lucrări de artă. 
Arta rezidă în procesul ca atare 
care le zămislește, în lucrul per-

feet al utilajelor și, fără îndoială, 
în calificarea înaltă a oamenilor, 
în lipsa cărora, rămase fără su
praveghere, aceste utilaje literal
mente ar transforma incandescen
ța amestecului din cuptoare în
tr-o mare de cioburi. In absența 
lui Alexandru Dincă și fără con
cursul Raclei Dragomir, Elisabeta 
Leonida ar stivui doar zădărnicie, 
pentru că automatizarea, dincolo 
de perfecțiunea formală pe care 
o implică, nu este niciodată sino
nimă cu infailibilitatea. Arta, de 
asemenea, rezidă în puterea oa
menilor de a se adăuga utilajelor, 
piuă în pragul acelei sinteze de 
gesturi și veghe dincolo de care 
infailibilitatea nu numai că de
vine posibilă, ci, mai mult, se dez
văluie a fi o realitate incontesta
bilă.

3
Din cuptoare mai mici, pur

tând însă în pîntecele lor aceleași 
temperaturi înalte, al căror reflex 
vizual pur și simplu rănește privi
rea, se ivește a treia ipostază a 
transparenței. Cangea se înfige 
într-un val de sticlă topită — tâ
nărul care o mînuiește, preocupat 
de operația căreia i s-a dedicat, 
nici nu catadicsește să-și articu
leze numele —■ și firul pe care îl 
toarce din aerul acela incandes
cent, \ așezat pe canelura unei 
benzi transportoare formată din 
roți izolate, devine tun, o țeava 
prelungă prin inima căreia alune
că un curent inefabil de aer. Din 
ce în ce mai rece, din ce în ce 
mai rigidă, această țeavă își în
tâlnește transparența pe o pistă 
cu o lungime de aproape 50 de 
metri. Insă, dincolo de fuga de

flacără, alte flăcări îi flambează 
extremitățile segmentelor, alte je
turi de gaze aprinse o transformă 
în fiole și alte temperaturi îi e- 
galizează tensiunile interne. lo
cul cu incandescența descris mai 
sus se desfășoară aici la o scară 
redusă dimensional, adecvată 
produsului pe care îl generează 
și, în sfîrșit, datorită posibilității 
sporite de a-l urmări în toate de
taliile, misterul lui cade. Ceea ce 
a părut o magie se dovedește a 
fi o gestică terestră, împlinindu-se 
în virtutea unor legi strict deter
minate care, pentru oameni a- 
semeni . maistrului Ion Niță, se 

.confundă deja cu banalul. Dar
Mira Georgeta și Daria Ilina, a- 
bia pătrunse în acest univers al 
temperaturilor înalte și al jocului 
nepericulos cu focul, încă se mai 
lasă subjugate de fascinația pre
lucrării automate a lacrimilor in
candescente, de puritatea transpa
renței rezultate. „Sticlăria — îmi 
amintesc cuvintele lui Stere Cio- 
banu ■—, orice s-ar spune, este 
fascinantă" și dincolo de remarca 
lui întrezăresc imaginea de altă
dată a atelierelor în care se ză
mislea sticla, respirația epuizantă 
a suflătorilor, temperaturile insu
portabile care le învăluiau trupu
rile măslinii., Imaginea aceasta a- 

- parține, iremediabil, trecutului.

4

Polaritatea este proprietatea ți
nui sistem fizic de a avea în do
uă puncte ale sale caracteristici 
de aceeași natură, dar opuse una 
celeilalte. Polarizare este procesul 
prin care un corp sau un sistem 
fizic dobîndește proprietatea de 
polaritate. Polariscop este instru-

neștiind ce să mai spu
nem despre această tristă 
întîmplare care a zdrunci
nat profund personalitatea 
noastră de eleve, de ute- 
ciste și, în sfîrșit, de oa
meni. Pentru că, într-ade- 
văr, de atunci s-a produs 
în noi o ruptură, chiar 
dacă tovarășii de la Miliție 
au încercat să se scuze, 
motivînd că nu a fost de- 
cît o confuzie și că, gre
șelile fiind omenești, n-ar 
fi cazul să ne alarmăm 
atît. Așa cred tovarășii de

Primind scrisoarea dumneavoastră, ne-am grăbit să 
elucidăm de urgență întâmplarea care v-a adus atita 
umilință și dezonoare. Am cerut organelor de Miliție 
respective o explicație și iată ce răspuns am primit :

Ia Miliție, așa cred 
care ne-au dezonorat 
blic, făcîndu-ne să nu 
dăm ochii cu lumea, 
însă nu putem crede

Iată că răspunsul de mai 
neavoastră și ne împiedică

de ION HOBANA

„Intr-adevăr, pe data de 
7 decembrie 1969, de la 
Cofetăria „Garofița" din 
Tulcea au fost ridicați un 
grup de tineri — cinci 
fete și doi băieți — care 
au fost urcați în mașină și 
conduși la sediul organului 
de Miliție de către căpita
nul Matei Virgil, împreu
nă cu alți doi ofițeri, în 
timp ce aceștia erau în ac
țiune pentru aplicarea 
H.C.M. 716, litera 0, din 
1959. Lucrătorii de Mili
ție au fost sesizați de că
tre personalul de serviciu 
al acestei cofetării că 
grupul de fete respectiv 
frecventează zilnic localul, 
consumă băuturi alcoolice, 
jignesc personalul de ser
viciu, apar în anturajul 
unor tineri fără ocupație 
și cu comportări necores
punzătoare, au o atitudi
ne necuviincioasă în local, 
consumă țigări străine etc.,

și control. Am rămas foar
te ' Surprinse, noi nefiind 
obișnuite cu astfel de „ma
niere", datorate tovarășu
lui căpitan Matei, care, din
tr-o confuzie... clară, ne-a 
luat drept vagaboande, fă
ră măcar să ne legitimeze. 
După ce ne-au introdus 
într-un I.M.S., tovarășii de 
la Miliție ne-au transpor
tat la sediul județean, 
unde și-au permis să ne 
admonesteze 
Sincer vă 
chiar și în 
mente, cînd 
tremură pe

că
mo-

ne

și bruscheze, 
scriem 
aceste 

condeiul
hîrtie, nepu- 

tînd așterne decît cu sisifi
că trudă aceste rînduri, 
sîntem dezorientate, ne
știind ce să mai credem,

mentul optic utilizat pentru stu
diul calitativ al efectelor de po
larizare produse asupra luminii, 
naturale sau polarizate, la trece
re ei printr-o substanță, în cazul 
de față prin sticlă. A patra ipos
tază a transparenței, în felul a- 
cesta, se conturează în funcție de 
o imponderabilă, imponderabilă 
însă, numai în sensul capacității 
ei de a fi insesizabilă cu simțuri
le omenești. In consecință, Stere 
Ciobanii acționează comutatorul 
unui polariscop, așează o sticlă 
banală în raza de acțiune a apa
ratului și mă îndemnă să observ 
ce se petrece în structura ei pînă 
atunci ignorată. Pe fondul unui e- 
cran luminiscent, privită printr-un 
vizor de protecție, sticla se pă
trunde subit de un spectru care, 
înnobilîndu-i transparența, îi tră
dează, în același timp, și viabili
tatea ulterioară. Rotesc un cadran 
gradat, fac diferența între 170 și 
135, înmulțesc rezultatul cu un 
coeficient, rostesc cifra finală și 
aștept răspunsul: „tensiune ad
misă", surîde Stere Ciobanu. Ve
rificăm altă sticlă : „tensiune ad
misă", surîde pentru a doua oară 
tehnicianul. A treia sticlă : „ten
siune admisă"... Simt că e inutil 
s-o verificăm și pe a patra și, de 
fapt, ne-ar trebui poate mai mult 
de o lună să verificăm toate cele 
80 000 de sticle — numai sticle 
— produse aici într-o singură zi. 
De altfel, nu așa se constată va
loarea tensiunilor interne de po
larizare, ci prin sondaj, întrucît 
toate sticlele rezultate dintr-o șar
jă, prin logica fabricației, se bucu
ră de aceleași calități. Și, totuși, 
îmi spun, rememorîndu-mi repor
tajul încă nescris, m-am resimțit 
de necesitatea de a furniza citi
torilor cel puțin o cifră. Am fur
nizat-o, probabil, în virtutea unei 
obișnuințe, pentru că, după rai
dul în noua unitate industrială a 
Capitalei. Fabrica de sticlă Bucu
rești, încă sînt convins de faptul 
că nici un fel de cifră nu poate 
sugera ceea ce trebuie văzut.

lliocl 11IA HCtlC —

mai ales atunci cînd întîl
nim ochii mustrători ai 
colegilor din școală, ai cu- 
noscuților în general, care 
— e și firesc — ne consi
deră niște fete dubioase. 
Aceasta se datorește și 
faptului că tovarășii care 
ne-au „confundat" nu au 
făcut nimic pentru a ne 
reabilita în fața ochilor 
lumii".

indignînd prin această 
teomportare publicul con
sumator. In ziua respecti
vă, aceste tinere au co
mandat pentru fiecare cîte 
un lichior și pentru fap
tul că nu au avut bani su- 
ficienți ca să plătească au 
vrut să le restituie ospăta- 
rei Toma Marja, însă a- 
ceasta a refuzat să le pri
mească pe motiv că nu 
are cui să le vîndă. Atunci 
tinerele respective au văr
sat lichiorul într-o vază cu 
flori, iar ospătară a fost 
jignită cu tot felul de cu
vinte murdare. Faptul că 
la organele de Miliție au 
fost admonestate și brus
cate nu se confirmă, însă 
au fost avertizate că se va 
face cunoscut părinților și 
conducerii liceului pentru 
a fi prelucrate și sancțio
nate pe linie de organiza
ție".

sus infirmă varianta dum- 
________ r. ... _____  să vă luăm apărarea și să 
vă salvăm onoarea. Căci, dacă e adevărat că că pla
ce la nebuie frumosul în starea lui absolută, credeți 
că veți da de el în paharele de lichior și în fumul ți
gărilor „Kent" ?

DIALOGURI ÎN

©
O punte peste

O relativ recentă emisiune 
din seria „Mai aveți o între
bare?" a fost consacrată ar
heologiei. Prima solicitare a- 
dresată areopagului de cerce
tători ai trecutului, mai mult 
sau mai puțin îndepărtat, se 
referea la descoperirile de la 
Babadag. Și răspunsul mi-a a- 
mintit brusc un titlu care m-a 
fascinat din clipa întrezăririi 
lui pe un mic dreptunghi în
gălbenit din fișierul Bibliote
cii Academiei : „Dacii la Tro
ia". Deasupra, numele pres
tigios al lui Vasile Pârvan.

Cum se justifică această a- 
sociere surprinzătoare, aceas
tă punte aruncată între nor
dul Dunării și vestul Asiei 
Miei? Este ceea ce vom în
cerca să lămurim astăzi, cu 
ajutorul tovarășului Sebastian 
Morintz, cercetător principal 
la Institutul de arheologie.

— Cred că dialogul nostru 
ar trebui să aibă ca punct de 
plecare însuși titlul studiului 
lui Pârvan, dar nu înainte de 
a situa în timp prezența „da
cilor" la Troia.

— Ghilimelele, 
le-am simțit în pronunția 
dumneavoastră sînt îndrep
tățite.

— Vom ajunge îndată și la 
ele.

— Atunci să facem puțină 
cronologie. Se 
Troia au fost 
nouă straturi 
mărturisind o 
de trei milenii.
VII, cel care ne interesea
ză, acoperă trei perioade dis
tincte. Troia VII a, distrusă 
de un incendiu pustiitor, a 
fost asimilată de majoritatea 
cercetătorilor cu cetatea rege
lui Priam. Ea a durat de la 
1300 la 1260 î.e.n. Urmează 
Troia VII bi (1260—1190) și, 
în sfîrșit Troia VII ba (1190— 
1100) în care cercetările au 
scos la iveală o ceramică pre- 
zentînd mari asemănări cu cea 
găsită în zona dintre Porțile 
de Fier, Dobrogea și Valea 
Mariței (Bulgaria) în straturi
le datînd de la începutul epo
cii fierului.

— Deci, cam din aceeași pe
rioadă.

— Exact. Dintr-o perioadă 
în care, pentru a ataca fron
tal problema sugerată de 
dumneavoastră, nu se putea 
vorbi încă de daci.

spațiu
Daci au fost adoptate de tri
burile trace abia? în secolele 
VII—-V, fiind de proveniență 
iraniană și ajungînd la noi 
prin filiera scită.

— Nu știu dacă explicația 
rezistă...

— ...dar e limpede că istori
cul și-a intitulat studiul „Da
cii la Troia" știind că, de 
fapt, era vorba despre traci.

știe că la 
identificate 
suprapuse, 

continuitate 
Stratul

și timp
Mai exact, despre „traci: " , 
dici", cum le spune Pârvan.

— De ce această precizare?
— Pentru că la Troia au a- 

juns și tracii din sudul Dună
rii, citați de mai multe ori in 
„Iliada".

— împreună cu aheii ?
— Dimpotrivă, ca aliați ai 

troienilor :

află Ia marginea oastei,„Tracii, veniți de curînd, se
Resoli-i Domnul, odrasla lui Eioneu și-i acolo.
Caii văzutu-i-am eu, n-au seamăn de mari și de mîndri. 
Albi ca zăpada sînt ei și la fugă sînt repezi ca vîntul 
$i ferecat îi e carul cu aur și-argint, și mai are 
Arme grozave de auryce par Ia vedere-o minune. 
Dînsul cu ele-a venit. Parcă nici nu se cade pe lume 
Oamenii arme de aceste să poarte, ci numai zeii".

— Traducerea lui Murnu ?
— Cîntul X.
■— Mă întreb dacă aurul 

argintul acesta nu provin to
tuși din minele viitoarei Tran
silvanii. Observați insistența :

nu 
do- 
an- 
în 

ca-

— Recitind studiuț lui Par- 
van, în pregătirea dialogului 
nostru, mi s-a părut că nici 
marele istoric nu folosește 
termenul intr-un sens foarte 
strict.

— Fără îndoială.
— E adevărat că întîlnim 

aserțiuni de genul „și forma 
și decorația vaselor de la Tro
ia e adusă din Dacia"...

— Dar, referindu-se la po
porul care le-a adus, Pârvan 
scrie, în concluzie : „cunoscut 
apoi sub numele de Daci“. O 
notă de subsol menționează 
chiar că numele de Geți și

„Dînsul venit" !...
Dar să lăsăm supozițiile. Ceea 
ce știm cu certitudine este că 
un detașament trac se afla la 
Troia înainte de anul 12fi0 
î.e.n. Pe noi ne interesează, 
însă, o epocă mai tîrzie...

— 1190—1100.
— Urmele tracice din stra

tul Troia VII bs ar putea 
parține supraviețuitorilor 
cestui detașament ?

— Hotărît nu. E vorba 
roadele activității unei întregi 
colectivități stabile.

— Și cum a ajuns această 
colectivitate în Asia Mică ?

— Pârvan pune deplasarea 
pe seama pătrunderii sciților

Cl
a

de

în aria „tracilor nordici" și a 
antrenării acestora din urmă 
„atît înspre Miază-zi, cit și 
înspre Apus". Poate că e și 
acesta un episod al migrației 
așa-ziselor „popoare ale mă
rii", care a răscolit întregul 
bazin estic al Mediteranei.

— Deci un nou „război tro
ian" 1

— în cazul în speță, 
s-au găsit obișnuitele 
vezi ale nimicirii așezării 
terioare. Troia VII bi. 
schimb, ceramica prezintă
ractere cu totul deosebite de 
cele specifice locului, caracte
re pe care le-am întîlnit și pe 
fragmentele de vase dezgro
pare la Babadag (fig. 1, 2).

— Cercul discuției noastre 
s-a închis. Așadar, dovezi ar
heologice de necontestat de
monstrează prezența tracilor 
de pe ambele maluri ale Du
nării, în Asia Mică, în ' perioa
da războiului troian, poate 
chiar mai înainte și în mod 
sigur după acest eveniment, 
pe care inspirația și tenacita
tea lui Schliemann l-au trans
format dintr-o legendă în
tr-un fapt istoric. In urmă cu 
mai bine de trei milenii, popu
lațiile din această zonă bal
canică erau deci capabile să 
străbată distanțe apreciabile, 
să stabilească contacte pașnice 
cu autohtonii și să-și afirme 
specificitatea, în cadrul unei 
civilizații de lungă tradiție. 
Sînt lucruri menite să schim
be optica noastră, poate cam 
simplistă, în legătură Cu tre
cutul îndepărtat...
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Aseară, la Floreasca, în prezența a peste 3000 de iubitori ai fotbalului

S-a constituit Clubul suporterilor echipei naționale!

HANDBAL;

CAMPIOANA
A DEZAMĂGIT

FESTIVALUL „ENESCU"
Secretariatul Concursului și 

Festivalului internațional „Geor
ge Enescu" ne informează despre 
cîteva noutăți în legătură cu a- 
ceastă prestigioasă manifestare 
muzicală. După cum se știe, edi
ția a V-a a Festivalului, inițiat 
acum 12 ani, se va desfășura Ia 
București între 5 și 21 septem
brie, fiind alcătuită din trei com
partimente distincte: Festivalul, 
Concursul și Simpozionul de 
muzicologie.

In ce privește Festivalul, în 
programele sale, muzica româneas
că — și în primul rînd cea a lui 
Enescu — va ocupa locul de cins
te. Anul 1970 fiind și anul muzi
cal Beethoven, declarat cu prile
jul aniversării bicentenarului naș
terii sale, Festivalul va omagia a- 
cest eveniment plin includerea, 
în concerte și recitaluri, a unui 
număr mai mare de lucrări din 
creația beethoveniană. Dintre for
mațiile de peste hotare, a căror 
participare la Festival este certă, 
putem cita : baletul „Kirov" din 
Leningrad, „London Symphony

Scrisorile sosite pînă la 18 ia
nuarie, pe adresa Academiei Re
publicii Socialiste România, anun
ță că peste 200 de specialiști din 
30 de țări ale lumii vor participa 
la lucrările Conferinței interna
ționale de motoare cu ardere in
ternă, ce se vor desfășura în iunie 
la București. La această manifes
tare, sublinia prof. dr. docent 
George Bărănescu, președintele 
Comitetului de organizare a reu
niunii, vor participa personalități 
de prestigiu ale vieții științifice 
internaționale, printre care profe
sorii H. List și A. Pischinger din 

PRETUIJI PREVEDEREA!
Se poate face afirmația că spiritul <e prevedere este un apanr.j al 

unei anumite vîrste ? Desigur că nu. In complexul proces de edu
cație al tinerei generații, prevederea, sau mai bine-zis formarea 
spiritului de prevedere, ocupă un loc destul de însemnat. încă de 
pe băncile școlii și în familie, copilul este învățat să fie prevăzător, 
este deprins cu gîndul și la ziua de mîine,

Gîndui la protejarea realizărilor materiale, într-un viitor apro
piat, al oricărui tînăr, nu are la bază spaima, ci înțelegerea realistă, 
robustă a vieții. Desigur, o astfel de educație este o investiție care 
mai tîrzîu va da adolescentului, omului matur numai satisfacții.

Dar există posibilități pentru materializarea spiritului de preve
dere al tineretului ? Răspunsul este afirmativ (reamintind, în trea
căt, că articolele apărute în cadrul acestei rubrici au informat pe 
tinerii noștri cititori asupra multora dintre formele de asigurare pe 
care le pot încheia).

în condițiile de asigurare (ne referim numai Ia asigurările de 
persoane) există un prim paragraf în care se consemnează că aces
te asigurări pot fi încheiate cu persoane în vîrstă de la 16 ani. 
(Pentru elevii școlilor profesionale, care fac practica în unități de 
muncă, posibilitatea încheierii de asigurări începe de la 14 ani).

Iată deci vîrsta de la care tînărul poate să-și ia singur o măsurii 
de prevedere, să-și pună deci în aplicare, să-și dezvolte deprinderile 
și cunoștințele căpătate în această direcție.

Dacă vom consemna și faptul că în prezent există II forme de 
Asigurări facultative de persoane, vom înțelege și mai bine posibi
litățile pe care Administrația Asigurărilor de Stat le oferă și tine
rilor pentru concretizarea spiritului lor de prevedere.

V. ZAMFIRESCU

Orchestra", dirijată de Andre Pre
vin, avînd ca solist pe pianistul 
Stephen Bishop, „Bach-Orchester 
des Gewandhauses" din Leipzig, 
cvartetele „Julliard" din S.U.A. și 
„Smetana" din Praga, formația 
„Soliștii din Varșovia". Ca diri
jori vor fi prezenți Wolfgang Sa- 
vallisch, Paul Kletzky, Paul Pa- 
ray, dirijorul de operă iugoslav 
Bogo Leskovic. Dintre artiștii vo
cali și instrumentiști pot fi men
ționați Elisabeth Schwartzkopf, 
care va apărea într-un concert și 
intr-un recital, sopranele Galina 
Vișnevskaia și Virginia Zeani, 
bașii Nicola Rossi-Lemeni și Ni
cola Ghiuzelev, violoncelistul 
Mstislav Rostropovici, flautistul 
Jean-Pierre Rampal, pianiștii Jdrg 
Demus și Paul Badura-Skoda și 
alții. In programele Festivalului 
vor figura, de asemenea, numele 
artiștilor noștri de frunte.

Pe lîngă membrii juriilor și ar
tiștii care își vor da concursul în 
Festival, la manifestări vor lua 
parte, ca oaspeți, și alți valoroși 
muzicieni de peste hotare.

Austria, prof. A. Otlin —-
U.R.S.S. — unul din marii specia
liști în domeniul motoarelor în 
doi timpi, prof. E. Huber, condu
cătorul Centrului de cercetări 
științifice de specialitate din Re
publica Federală a Germaniei, și 
prof. J. S. Meurer — din ace
eași țară — creatorul unor noi 
procese de ardere aplicate cu suc
ces la motoare, prof P. Myers — 
S.U.A. — cunoscut cercetător al 
proceselor din motoarele cu arde
re internă, prof. Hisao Morita —- 
Japonia — specialist în motoarele 
navale, și alții.

Ieri după amiază, în sala 
Floreasca, în prezența a peste 
3 000 de spectatori, fotbalul 
nostru și-a trăit una din cli
pele lui frumoase : iubitorii 
sportului cu balonul rotund — 
fotbaliști, tehnicieni, gazetari 
sportivi, suporteri — într-un 
consens unanim au pus, simbo
lic, piatra d» temelie a clubu
lui susținătorilor echipei repre
zentative.

Programul reuniunii a debu
tat cu o succintă alocuțiune 
susținută de tovarășul Ion Bu- 
cheru, redactor-șef al ziaru
lui „Scînteia tineretului", publi
cație din inițiativa căreia — în 
colaborare cu Federația româ
nă de fotbal — s-a organizat 
această întîlnire. Redacția și-a 
definit, astfel, scopul inițiativei 
în contextul dezvoltării mișcă
rii noastre sportive, a popu
larizării sportului în general, a 
fotbalului în special, în rîndu- 
rile unor mase tot mai largi, a 
atragerii acestora către arena 
și tribuna sportivă. Cei peste 
3 000 de spectatori — număr 
record pentru capacitatea sălii 
Floreasca — au primit cu deo
sebit entuziasm vestea că se 
pot considera membri fondatori 
ai Clubului suporterilor echipei 
naționale, adică primii din acea 
categorie largă de spectatori 
care își propun încurajarea 
sinceră, înflăcărată a tricolori
lor, întronarea perfectei disci
pline în tribune, apărarea spi
ritului de sportivitate, a însăși 
esenței noțiunii de întrecere 
sportivă, promovarea fair-play- 
ului. bararea violenței, a acte
lor de huliganism, salvgardarea 
spectacolului sportiv. Pe scurt, 
Clubul odată constituit ampli
fică responsabilitatea dar în 
același timp și • exigența tribu
nelor față de jucătorii din are
nă și nu mai puțin a acestora 
față de susținătorii lor, consa
cră tipul de suporter care îm
bină pasiunea cu obiectivitatea.

în continuare, s-au făcut pre
cizări (asupra cărora vom re
veni) în legătură cu acest club, 
anunțîndu-se că ziarul va in
stitui o rubrică în coloanele 
sale, dedicată legăturii perma
nentă cu cei ce doresc să se 
numere printre suporterii echi
pei naționale, un spațiu grafic 
jucînd rolul de adevărat „sediu" 
al Clubului. Aci se vor putea 
afla noutăți despre jucătorii 
din lot, despre pregătirile lor, 

CONCURSUL PRONOSPORT
(etapa din 18 ianuarie 1969)

1. Bari-MHan X
2. Brescia-Roma 2
3. Florentina-Napoll 1
4. luter-Faiermo 1
5. Juventus-Verona 1
6. Lanerossi-Cagliarî 1
7. Lazlo-Bologna 1
8. Sampdorla-Torino X
9. Atalanta-Reggiana 1

io. Catania-Livorno 1
11. Monz-Varese X
12. Picenza-Modena X
13. Ternana-Pisa 1

aci se vor putea exprima opi
nii despre comportarea tricolo
rilor pe terenurile de sport și 
în afara, lor, aci, în acest che
nar, suporterii vor fi „la ei 
acasă", ziarul obligîndu-se să 
favorizeze și corespondența di
rectă, dintre suporteri și trico
lori prin intermediul redacției.

La punctul următor al pro
gramului, antrenorul Angelo 
Niculescu a expus larg obiecti
vele' înscrise în planul de pre
gătire a reprezentativei noastre 
în vederea aprigelor înfruntări 
ce se anunță pe platorile mexi
cane. In numele Federației 
române de fotbal, tov. Ion Du
mitrescu, vicepreședinte, feli- 
citînd echipa pentru perfor
manța realizată si evidențiind 
inițiativa ziarului nostru, a 
arătat că. în acest moment, 
cînd toți factorii vibrează la 
unison, cînd facem parte din 
cea mai grea grupă, după bătă
liile victorioase din prelimina
rii. ofensiva pentru Mexic tre
buie pregătită cu cea mai mare 
atenție.

Apoi, crainicul sportiv al 
Televiziunii, Cristian Topescu, 
a făcut oficiile de „intermediar" 
între suporteri și fotbaliști. 15 
întrebări al căror conținut do
vedea înfrigurarea și preocupa
rea cu care a fost și este ur
mărită evoluția echipei noastre, 
și-au primit din partea unora 
dintre componenții lotului, răs
punsurile așteptate. Cu serio
zitate și emoție, rînd pe rînd, 
Angelo Niculescu, Dobrin, Ră- 

ION DUMITRESCU, 
vicepreședinte al Federației w» 

mâne de fotbal

Aspect de la festivitatea de constituire a Clubului Suporterilor echipei naționale de fotbal

dueanu, Dan Coe, Dumitrache, 
Lucescu au făcut față asaltului 
din tribune.

în încheierea primei părți a 
programului a urmat o „Bursă 
a pronosticurilor", la care au 
participat 20 dintre cei mai cu- 
noscuți cronicari de fotbal. Evi
dent, din aceste pronosticuri nii 
a lipsit și o bună doză de umor, 
un umor robust, optimist ale 
cărui „poante" au condus, toate, 
la concluzia că naționala noas

tră trebuie să privească — și 
privește — cu încredere și calm 
Turneul din Mexic. Dar. așa 
cum spuneam, cu toată alura de 
bravadă, a mai tuturor pro
nosticurilor, subtextul lor măr
turisea dorința fierbinte a cro
nicarilor, identică cu aceea a 
tribunelor, exprimată prin a- 
plauze, ca băieții noștri să 
furnizeze una din marile sur
prize ale finalei mexicane, să 
transforme capriciile sorților în

,.marea șansă" a fotbalului ro
mânesc.

După această „repriză" viu 
disputată, a urmat mitanul mu
zicii și al momentelor satirice. 
Și-au făcut apariția „pe teren" 
vedetele scenei. O „selecționată" 
alcătuită din Radu Zaharescu, 
Ciupi Radulescu, Nicu Constan
tin, Alexandru Lulescu, și cu
noscuta formație studențească 
de muzică ușoară „Olympic ’64“ 
au oferit suporterilor „în pre- 

mierâ" cîteva secvențe artistice 
de mare atracție.

Trei ore dedicate fotbalului 
și performerilor lui, trei ore în 
care suporteri și sportivi au 
avut prilejul să mediteze asu
pra strîngerii legăturilor dintre 
tribună și arenă, sub semnul 
deplinei dăruiri, pentru o cauză 
atît de generoasă cum este 
aceea a spiritului de înaltă 
sportivitate. Atmosfera întîlni- 
rii — cu atîtea confesiuni des-

ANGELO NICULESCU, 
antrenorul echipei naționale de 

fotbal

pre fotbal, de o emoționan
tă și profundă sinceritate — a 
fost împlinită de mesajele de 
salut sosite din multe colțuri 
ale țării și citite în plen, stîr- 
nind o emoție plină de semni
ficații. Dar asupra multitudinii 
de momente care au dat culoare 
și căldură reuniunii de la Flo
reasca, vom reveni pe larg în 
ziarul nostru de luni.

VASILE CABULEA

Felul in care a evoluat scorul 
în meciul de la Timișoara din
tre campioana noastră feminină 
la handbal și S. K. Leipzig, a 
putut fi urmărit și din afară de 
către cei care au ascultat inten
sitatea din. ce în ce mal scăzută 
a galeriei.

Trebuiau recuperate trei go
luri. Sala arhiplină a pornit, ca 
și echipa, cu mari speranțe, care 
nu au durat decît 15 minute. Me
ciul debutează cu 1—0 pentru 
S. K. Leipzig, apoi egal, apoi 
conducem, apoi din nou egal, 
pînă cînd ritmul scade, studente
le se opresc în fața semicercului 
advers fără să mai îndrăznească 
să tragă la poartă. Cîteva minute 
de greșeli, faulturi, scăpări de 
mingi. In minutul 15 oaspetele în
cep seria golurilor care pînă la 
sfîrșlt vor dubla handicapul ce 
trebuia recuperat. Fetele de la 
„U“ se mișcă greoi, nu au sigu
ranța mingiei și încearcă prin 
Hilda Hrivnak sau Terezia Sze- 
keli, scheme care își opresc fina
lizarea In fața blocajului advers. 
Apărarea noastră creează conti
nuu breșe prin care Braun șl 
Celake pătrund cu ușurință. Ele 
marchează de altfel gol după gol, 
celelalte jucătoare din echipă a- 
jutîndu-le continuu prin bun pla
sament sau contraatac. Meciul era 
aproape jucat din prima repriză la 
scorul de 8—3 pentru S. K. Leip
zig. Ha sînt reveniri nici în re». 
priza secundă, cînd Onofraș, 
Hrivnak, Szekell și Metxenerath 
mai reușesc să înscrie pentru 
noi 8 goluri, iar adversarele 1». 
Scor final 18—11 pentru S. K, 
Leipzig.

Ne-am întrebat Ia sfîrșîtul me
dului dacă aceasta e echipa noas
tră campioană. Ne-am. întrebat 
dacă galeria plină de însuflețire 
venise cu adevărat să susțină o 
echipă cu drepturi la victorie. 
Greșgala capitală pare a fi lipsa 
jocului colectiv, a spiritului de 
echipă care a produs pe teren o 
derută totală. Static, lipsit de 
spectaculos, jocul timîșorencelor 
a scos în relief Virtuțile echipei 
din Leipzig care a avut conti
nuu dezinvoltura și energia unei 
echipe sigure de victorie.

Ieșirea ei din cursa cupei cam
pionilor europeni a demonstrat 
fie un moment de criză, fie o 
slabă pregătire a echipei studen
telor, neomogen alcătuită, timo
rată, capabilă să comită greșeli 
de începătoare, să piardă ți să ra
teze faze gata făcute»

a. b.

Program competifional
• ATLETISM. Campionatul de sală al Capitalei, rezervat juniori

lor mari, are loc în noua sală de la Complexul 23 August. Sîmbăti 
concursul începe la orele 14 cu proba de săritură cu prăjina (pentru 
celelalte probe, ora de începere — 17) și continuă duminică înce- 
pînd de la orele 9.

• TENIS. începînd de duminică, timp de o săptămînă, sala Steaua 
din Calea Plevnei va găzdui competiția — prima din noul sezon — 
dotată cu „Cupa Unirii", în organizarea comisiei municipale de 
specialitate, la care iași parte tenismanii noștri fruntași (cu excepția 
lui Năstase șl Tiriac care concurează în străinătate). Competiția se 
va desfășura dimineața de la orele 8,60 și după-amiază de la orele 15»

A VOLEI. începe returul diviziei școlare ! Iată programul com
plet pe săli : Sala Dinamo — orele 8 : Tînărul dinamovist-Școala 
sportivă Constanța (b) ; orele 9 : Dinamo — C.S. Școlar (b) ; orele 
10 : Dinamo — Liceul Găești (f) ; orele 11 : Școala sportivă 2 — 
Școala sportivă Ploiești (f) ; Sala Giulești: orele 8 : Școala sportivă 
2 „Matei Basarab" — Cutezătorii (f) ; orele 9 : Rapid — Școala spor
tivă 3 (f) ; orele 10 : Rapid — Liceul „Matei Basarab" (b) ; orele 11 : 
Steaua — Școala sportivă 1 (b) ; Sala Progresul — orele 9 : Școala 
sportivă 1 — Viitorul (f) ; orele 10 : școala sportivă 2 — Liceul Turnu 
Măgurele (b) ; orele 11 : Viitorul — Școala sportivă 3 (b).

• La Montevideo s-a dispu
tat întîlnirea internațională 
de fotbal dintre selecționata 
Uruguayulul și echipa Steaua 
Roșie Belgrad. La capătul unui 
joc spectaculos, fotbaliștii u- 
ruguayeni au terminat învin
gători cu scorul de 3—!t <11—1) 
prin golurile marcate de Ru
ben Bareno (min. 26 și 82) și 
Pedro Alvarez (min. 32). Gc 
Iul oaspeților a fost înscris în 
minutul 38 de Karasi, care a 
transformat o lovitură liberă 
de Ia 11 m.

Iată formația aliniată de U- 
ruguay în acest meci : Corbo 
(Carrasco). Sandoval, Mastoro, 
Vazquez (Hornes), Fontes, Mar
tinez, Plssano, Gomez, Alva
rez, Zubia șl Bareno.

• Federația italiană de fot
bal l-a suspendat pînă Ia 18 
mal a,c. pe antrenorul echipei 
Cagliari. Manlio Scopigno. A-

MERIDIAN
cesta s-a făcut vinovat în 
cursul meciului de campionat 
Palermo — Cagliari de atitu
dine nesportivă, aducînd inju
rii arbitrilor de tușe.

• PE PATINOARUL „Boulog-
ne-Billancourt“ s-a disputat 
întîlnirea internațională de 
hochei pe gheață dintre o se
lecționată franceză ți echipa 
poloneză Krynîca. Hocheiștii 
polonezi au terminat învingă
tori cu scotul de 8—2 (3—a,
4—1, 1—1).

• INTRE 26 șl 25 ianuarie se 
vor desfășura la Miinchen în
trecerile campionatelor inter
naționale de tenis pe teren a- 
eoperit ale R. F. a Germaniei. 
La turneul masculin și-au 
anunțat participarea pînă în 
prezent, printre alții, iugosla
vii Franulovici, Spear, ceho
slovacul Holecek, maghiarul 
Barany, francezul Barclay ți 
englezii Clifton și Lloyd.

• •••••• • ••••••••••
Contribuție sporită

(Urmare din pag,. I)

lucru. Cele 395 de capacități 
noi de producție nominalizate 
în planul nostru vor aduce un 
aport substanțial la dezvoltarea 
viitoare a numeroase ramuri ale 
economiei naționale, chimică, 
prelucrarea superioară a petro
lului, construcția de mașini, me
talurgia. industria materialelor 
de construcții, prelucrarea lem
nului, industria bunurilor de 
consum. Numărul mare de o- 
biective în construcție la care 
se adaugă obligativitatea ritmi
cității îndeplinirii sarcinilor, va
loric și fizic, alcătuiesc baze pe 
care se proiectează punctele de 
reper ale întregii noastre acti-

! vități.
— De aici se detașează, nece

sitatea principială a scurtării 
duratei de execuție a lucrărilor, 
care însumează răspunderea 

j mai multor factori, proiectant- 
/ constructor-furnizor de utila- 

je-beneficiar. Pentru atingerea 
în final a acestui obiectiv, care 
sînt problemele ce stau în fața 
constructorilor ?

— Fără să neglijăm influen
ța întîrzierilor in pregătirea in
vestițiilor (pe care conform pre
vederilor din legea privind or
ganizarea. planificarea și execu
tarea investițiilor le-am dori re
duse cu hotărîre spre sero !) a- 
supra duratei de execuție, a efi
cienței lor, nu nutern omite că 
înregistrăm încă neajunsuri în 
însăși modul de organizare a lu
crului pe șantiere. Ne simțim 
datori să afirmăm că durata 
realizării Investițiilor la noi, deși 
în continuă scădere, se menți
ne încă ridicată comparativ cu

1 nivelul existent în practica 
mondială. Iată deci un obiectiv

> ce trebuie atacat frontal, cu ma
ximum de eficientă. Mecanismul 
potențial capabil să modifice 
radical situația îl reprezintă 
creșterea gradului de industria
lizare a lucrărilor. Sarcinile 
deosebite ce Ie are de îndepli
nit ministerul nostru pe această 
linie se încadrează în concep
ția modernă de a transforma 
șantierele în unități de montai 
mecanizat al elementelor cu un 
grad cît mai înaintat de fini
sare. Mărirea gradului de pre- 
fabricare, mecanizarea avansată 
a lucrărilor, utilizarea largă a 
proiectelor tip și a celor refo- 
iosibile — lată nîrghiile prin 
care urmărim înfăptuirea dezi
deratului subliniat mai înainte. 
Am exprimat aceste lucruri nu 
doar pentru a surprinde tabloul 
unor preocupări de mare actua
litate, Vorbind despre ele ne a

flăm de fapt în cadrul temei pe 
care o abordăm, ne referim la 
tineri,' Ia organizația de tineret 
ca atare. Este lesne de dedus că 
nu poți asigura accesul larg al 
tehnicii noi pe șantiere cu con
cursul unor oameni nepregătiți 
sau și mai rău — refractari Ia 
tehnică. Vă dați seama care 
este reacția unui zidar obișnuit 
să lucreze ani de zile cu mis
tria cînd îl pui în fața unei 
mașini de tencuit ? Nu poți 
spera într-o solidă participare 
a proiectării la ascensiunile pe 
care ni le-am propus cu proiec- 
tanți pironiți în rutină. Con
cluziile se desprind de la sine, 
începînd prin a sădi dragostea 
pentru meseria de constructor, 
această profesie ce-și lasă am
prenta în cetățile industriale 
răspindite pe toată harta țării, 
trebuie continuat cu sensibiliza
rea la nou. cu stimularea re
surselor creatoare ale oameni
lor, ale tinerilor in special. Aici 
cred eu că se află resurse în 
mobilizarea cărora organele 
Uniunii Tineretului Comunist 
pot investi activitatea de edu
care și organizare cu bune șan
se de valorificare. Fiecare ac
țiune să reprezinte un verita
bil amplificator al dorinței de 
perfecționare pentru toți con
structorii noștri, pentru instala
tori. pentru montori și mecani
zatori.

— Vă referiți, desigur, la ac
țiuni concrete, cu rezonanță de 
masă, al căror recul să se în
scrie vizibil pe diagrama de 
creștere a productivității mun
cii.

— Evident că da. Am ajuns 
astfel la una din sarcinile 
cele mai importante pe care o 
avem de realizat. în compara
ție cu anul trecut, productivita
tea pe salariat va trebui să 
crească în construcții-montaj 
cu peste 11 la sută. Este un prag 
a cărui atingere presupune efor
tul comun al tuturor. Vă amin
tiți că la ultima plenară a C.C.. 
sectorul de construcții a fost 
criticat la acest caoitol. Pe șan
tiere pot fi surprinse încă re
petate cazuri de indisciplină, 
timpul de muncă, utilajele pre- 
zentind un coeficient de utilizare 
nesatisfăcător. Noi tragem la 
răspundere pentru aceasta co
mitetele de direcție, pe condu
cătorii la locul de muncă. Tre
buie folosită însă întreaga gamă 
de posibilități pentru a nu ajun
ge aici, pentru a disciplina lu
crătorul de pe șantier, deter- 
minindu-J să adopte o atitudi
ne critică față de propria-i ac
tivitate. Putem vorbi mult și 
bine despre metode moderne de 

organizare a producției, despre 
efectul pe care acestea îl pot 
avea în creșterea productivită
ții, dacă cei cu care lucrezi nu 
se ridică la nivelul cerut de im
portanța problemei, dacă nu sînt 
convinși să militeze pentru a 
realiza acest efect ; este ca și 
cum te-ai adresa unei săli fără 
auditoriu.

Cunoscînd că procentul de ti
neri este ridicat pe șantierele 
de construcții, că rîndurile aces
tora se completează permanent 
cu noi detașamente, socot că una 
dintre cele mai importante sar
cini ale organizațiilor U.T.C., ale 
noastre, ale tuturor, este să 
creștem spiritul de răspundere, 
de disciplină, să ridicăm conti
nuu calificarea acestor tineri.

Cred că această muncă care 
își va da roadele însutit nu tre
buie dusă în general ci dife
rențiat pe profesii, pe șantiere 
și loturi cu fiecare tînăr în 
paete. Numai astfel vom reuși 
ca din fiecare tînăr nou anga
jat să pregătim cadre cu înaltă 
calificare legate <jc șantier, mo
dele de disciplină, de introducere 
a tehnicii și metodelor înaintate.

Trebuie să obținem ca fie
care tînăr să devină un foarte 
bun gospodar.

— Ar fi oportun să' ne spu
neți ce sens acordați acum, în 
1978, acestei noțiuni...

— Buna gospodărire a mate
rialelor pe întreaga rază a 
șantierului a caracterizat tot
deauna constructorul harnic, 
priceput. Mai mult decît oricînd 
pînă acum se impune cea mai 
mare atenție la transportul, de
pozitarea, manipularea, la pu
nerea în operă a materialelor 
din partea fiecărui constructor. 
Cu atît mai mult cu cît cazu
rile de risipă, pagubele produ
se vor fi suportate, conform nor
melor de echitate la care ne ra
portăm. de către vinovați.

Mai mult decît atît, reduce
rea consumurilor de materiale 
se înscrie ca unul din obiecti
vele de analiză cele mai acute, 
in egală măsură pentru con
structor, cercetător, proiectant 
sau producător de materiale. 
Menționez că în acest an a- 
vem de redus consumurile cu 
15 la sută la metal, cu 12 la 
sută la cherestea, cu 12 la sută 
la lemn rotund, cu 31 la sută

MARXISMUL
(Urmare din pag. I)

țările capitaliste și din cele de 
curînd eliberate. Filozofia mar
xistă nu este o dogmă și nu a- 
parține trecutului, istoriei filo- 

(pentru betoane), pînă la 5 Ia 
sută (pentru mortare la ciment). 
Fiecare cifră implică răspun
derea, inventivitatea, spiritul de 
raționalizare a tuturor cc'or a- 
flați pe traseul dc folosire a a- 
cestcr materiale. Mă gîndesc cit 
de utile s-ar dovedi în acest 
cîmp de preocupări acțiunile 
organizate special, adresate ti
neretului pentru a le canaliza 
posibilitățile de care dispun — 
cadrul pț-opice de valorifieâre a 
resurselor existente.

— Anul trecut, făcînd parte 
dintr-o brigadă a ziarului 
„Scînteia tineretului" deplasat^ 
pe șantiere din diferite județe 
ale țării am remarcat in mai 
multe locuri insuficiența for
ței de muncă. Se va repeta și în 
acest an această situație ?

— Problema pe care o ridi
cați comportă poate o discuție 
aparte. Succint însă aș vrea să 
precizez că mărirea volumului 
de investiție atrage în mod fi
resc cerințe mai mari în ce pri
vește forța de muncă. Evident, 
creșterile nu sînt direct pro
porționale, dată fiind extinderea 
mecanizării pe șantiere, pro
gresul în domeniul folosirii 
mai bune a forței de muncă. 
Sînt unități de construcții care 
dispun de necesarul de oameni. 
Altele însă lucrează cu efective 
incomplete. Mă folosesc de acest 
prilej pentru a aminti cîteva 
șantiere din această ultimă ca
tegorie : Combinatele de îngră
șăminte cu azot din Slobozia, 
și Piatra Neamț, dezvoltarea 
uzinei de utilaj petrolier — Tîr- 
goviște, Fabrica de ciment 
Cîmpulung Muscel, Combina
tul de industrializarea lemnu
lui Tr. Severin. Vom privi cu 
interes orice inițiativă consa
crată recrutării și stabilizării 
tinerilor pe aceste șantiere, 
ca și pe altele în aceeași situa
ție.

în ce ne priyește pe noi, sîn- 
tem deciși să acționăm în di
recția creării tuturor premise
lor pentru îndeplinirea cu suc
ces a planului ce ne-a fost în
credințat — să asigurăm cele 
mai bune condiții de muncă, de 
calificare și perfecționare a ca
lificării constructorilor de pe 
toate șantierele de investiții ac
tuale ale țării.

zofiei. ci reprezintă expresia 
teoretică a unei realități so
ciale, a dinamicii. istoricității 
particulare și concrete a aces
teia. „Aplicînd dialectica — 
critică și revoluționară — la 

propriile sale teze și idei, gîn- 
direa marxistă conține în sine 
posibilitatea propriei sale auto- 
înnoiri și, crin aceasta, se do
vedește a fi inepuizabilă, men- 
ținîndu-se mereu deschisă față 
de nou". (T. Bugnariu. în „Mar
xismul și Contemporaneitatea", 
Editura politică, București, 1968, 
pag. 279.). Iată prin ce se ex
plică înrîurirea marxismului, 
nu numai asupra gîndirii filo
zofice contemporane, ci asupra 
contemporaneității în genere.

De la luptele de clasă ale 
proletariatului la mișcările stu
dențești, de la mișcările studen
țești la atitudinea intelectuali
tății și a oamenilor de știință 
față de marxism, de la toate 
acestea la influxul categorial 
marxist în opera multor filo
zofi ne și antimarxiști se poate 
decela statutul ideologic și filo
zofic al marxismului contem
poran. Astăzi nici un filozof, 
sociolog sau politolog care se 
respectă nu mai noate neglija 
filozofia marxistă : nici un 
curent filozofic nu se mai poa
te defini decît prin raportare 
la marxism. Filozofia marxistă 
s-a impus și impune prin per
manenta sa legătură cu viața, 
cu practica socială, prin solu
țiile pe care le oferă și, de 
aceea, tot mai mulți sînt oa
menii de știință și filozofii 
care nu numai că adoptă spon
tan poziții marxiste în activi
tatea și opera lor ci recunosc 
teoretic contribuția hotărîtoare 
pe care marxismul a adus-o și 
o aduce la descoperirea legi
tăților sociale. Ia progresul ge
neral al științei, culturii și civi
lizației. în această privință, 
sînt edificatoare, spre exemplu, 
opiniile lui Maurice Duverger 
(filozof nemarxist) și ale lui 
Raimond Aron (antimarxist de
clarat). Primul, în „Introduc
tion a la politique" (Paris, Gal- 
limard, 1964, pg. 371—372), deși 
critică socialismul sub forma 
sa actuală, recunoaște atît ne
cesitatea legică cît și superio
ritatea acestuia față de toate 
celelalte orînduiri, inclusiv 
față de cea capitalistă; cel de 
al doilea recunoaște deschis că, 
„Indiferent dacă ne convine 
sau nu, învățătura lui Marx 
aparține prezentului ; indife
rent dacă ești marxist sau anti
marxist, nu poți tăgădui că tot 
mai multe milioane de oameni 
invocă azi ideile Iui Marx".

A trecut de mult vremea cînd 
marxismul era respins pur și 

simplu sau considerat un feno
men trecător de către ideologii 
burghezi. Astăzi, filozofiile ne- 
marxiste și chiar cele antimar
xiste adoptă față de marxism 
fie o poziție relativ științifică
— dictată de însăși necesitatea 
internă a obiectului —, fie de 
reinterpretare a sistemului ca
tegorial și estompare sau înlă
turare a conținutului său revo
luționar. fie de integrare a unor 
teme și teze specifice filozofiei 
marxiste, sistemelor lor de gîn- 
dire. Sociologi ca Pitirim Soro
kin si Claude Levi-Strauss, 
filozofi ca Piaget și Sartre re
cunosc nu numai influența, ci 
originea marxistă a multora 
dintre tezele si concluziile lor. 
J.P. Sartre recunoaște chiar că 
..materialismul istoric este filo
zofia absolută, singura filozofie 
posibilă a epocii noastre".

Marxologia. cu destinația 
inițială de a argumenta, de pe 
poziții fățiș adverse, respinge
rea marxismului, capătă tot mai 
mult caracterul de cercetare 
teoretică a dezvoltării marxis
mului. a înrîuririi lui asupra 
gîndirii contemporane, precum 
și de valorificare și însușire a 
unor concepte, teze și modali
tăți de abordare a realității 
specifice filozofiei marxiste, 
în sociologie, politologie, filo
zofie, împrumuturile din mar
xism sînt atît de mari îneît 
explicarea unor teme ca rapor
tul dintre structura și dinamica 
proceselor sociale, eliminarea 
sau integrarea istoricității în 
cercetarea structurilor, rapor
tarea structurilor la funcțiuni 
și a acestora la acțiunile sociale 
este făcută adesea chiar în ter
meni conceptuali marxiști. Teo
ria convergenței sistemelor so- 
cial-economice. susținută de 
mulți sociologi si economiști 
nemarxiști, încercarea de re- 
fundamentare a conceptului de 
revoluție ca ..revoluție obiecti
vă si spirituală înfăptuită pe 
calea progresului tehnic", sus
ținută de Herbers Marcuse, 
preluarea mistificată sau estom
pată a unor concepte funda
mentale ale filozofiei marxiste
— ca spre exemplu conceptele 
de relații de producție, luptă 
de clasă și rebotezarea lor cu 
termeni ca „relații umane", 
„contestare", sau „marele re
fuz" — pentru a nu da decît 
cîteva exemple, demonstrează 
că există un accentuat și real 

proces, pe de o parte de inte
grare a unor concepte marxiste 
în filozofiile și ideologiile ne- 
marxiste, iar pe de altă parte 
de mistifieare a acestor con
cepte în activitatea teoretică și 
practică a filozofilor antimar
xiști.

Fie că avem a face cu mar- 
xologi de profesie — cazul lui 
Robert C. Tucker, care în 
Philosophy And With in Karl 
Marx" elogiază marxismul „nu 
pentru că ar reprezenta o va
loare științifică" ci pentru 
„spiritul său profetic" pentru 
„umanismul său constructiv"
— sau cu antimarxiști declarați
— cum este Kostas Papaioan- 
nou, care pretinde că „realita
tea socialistă, așa cum arată 
ea. nu poate fi încadrată în 
matricele teoretico-axiologice 
construite de Marx" — sau pur 
și simplu cu filozofi nemar
xiști, realitatea demonstrează 
că marxismul constituie ter
menul de referință al definirii 
si delimitării tuturor acestor 
filozofii și orientări filozofice. 
Așa precum recunoaște Eric 
John Hobsbaivm — în ..Dio- 
gene" 4'1968. număr închinat 
aniversării a 150 de ani de Ia 
nașterea lui Marx — ..astăzi, 
cînd existența sistemelor so
ciale este în general admisă, 
cu prețul însă al unei analize 
ce ignoră istoria sau i se opu
ne, insistența cu care Marx 
revine asupra ideii că istoria 
este o dimensiune necesară a 
societății este probabil mai ac
tuală ca oricînd"

Dacă avem deci în vedere 
prestigiul contemporan cîștigat 
de filozofia marxistă, faptul că 
filozofiile ne și antimarxiste 
nu se pot defini decît prin ra
portare la marxism și delimi
tare în raport cu acesta, că 
există chiar fenomene care nici 
nu pot fi considerate pur și 
simplu ca ne sau antimarxiste, 
atunci putem degaja concluzia 
că există și se conturează tot 
mai mult o atitudine științifică 
față de marxism, atitudine iz- 
vorîtă din realitățile vremii 
noastre și din necesitățile pe 
care ea le impune. Această si
tuație nouă este dictată de fap
tul că astăzi nu se mai poate 
face știință fără cunoașterea a 
tot ceea ce reprezintă cucerire 
și valoare pentru umanitate. 
Această situație, specifică epo
cii noastre, obligă filozofiile 
adverse sau nemarxiste la 
obiectivism, și parțial la obiec
tivitate chiar, iar pe de altă 
parte, permite și obligă filozo
fia marxistă la dialog.

însuși faptul că filozofia este 

produsul epocii sale, răspunde 
problematicii pe care aceasta 
i-o impune, însăși legătura in
disolubilă a teoriei cu practica 
realizată în filozofia marxistă 
ca esență a ei, demonstrează 
că nu litera ci spiritul viu, 
creator al marxismului, este 
filozofia epocii noastre. însăși 
această caracteristică consub
stanțială filozofiei marxiste 
obligă la profunda cunoaștere, 
nu numai a structurilor sociale 
și a instituțiilor ■ suprastructu
rale, ci și a ideologiilor, poli- 
toiogiilor și filozofiilor vremii 
noastre, la definirea și delimi
tarea în raport cu ele nu a 
clasicilor ci a noastră, nu a 
istoriei filozofiei marxiste ci 
a marxismului.

Cunoașterea presupune dia
logul, iar dialogul presupune 
spirit științific, valorizarea a 
tot ceea ce reprezintă valoare
— căci știința aparține umani
tății de o manieră universală
— intransigență și fermitate 
față de tot ceea ce nu cores
punde adevărului, față de tot 
ceea ce se opune cunoașterii și 
progresului. „Noi nu putem să 
apărăm sau să promovăm ideo
logia noastră izolîndu-ne de 
mișcarea internațională a idei
lor. Noi putem să facem ca 
marxisni-leninismul să capete 
influență tocmai confruntin- 
du-I cu concepțiile idealiste sau 
de altă natură. în această con
fruntare să fim in stare să de
monstrăm ideile noastre nu 
Prin măsuri administrative, nu 
inipunindu-le printr-un ucaz, 
ci prin muncă științifică, de 
lămurire" — anrecia secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la Consfă
tuirea din 1968 cu conducătorii 
organizațiilor de partid și ai 
consiliilor populare județene.

Dialogul cu filozofiile nemar
xiste și antimarxiste este ex
presie a însăși esenței filozofiei 
marxiste — științifice, militan
te și revoluționare, deschiderea 
ei permanentă, prin indisolu
bila legătură cu practica, spre 
tot ceea ce reprezintă valoare 
și cucerire în gîndirea umană, 
s-a realizat și se realizează prin 
permanenta confruntare cu 
filozofiile ne și antimarxiste, 
prin lupta de idei pe plap mon
dial, prin fermitatea nu de lo
zincă ci teoretic și practic pro
fund marxistă și revoluționară, 
deoarece, în filozofia marxistă, 
spiritul partinic și științific — 
prin însăși esența acesteia — 
se presupun reciproc. Dialogul 
este lupta de idei — prin a- 
ceasta se cucere=" rrievărul. ș! 
spiritele.
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Primire la președintele 
I. B. Tito

(Urmare din pag. I)

Dușan Gligorievici, membru 
al Vecei Executive Federale, 
Anton Vratușa, locțiitor al 
secretarului - de stat pentru a- 
faceri!e externe și Iso Niego- 
yan, ambasadorul Iugoslaviei 
la București.

După întrevedere, solicitat 
de ziariști să-și împărtășească 
aprecierile despre rezultatele 
vizitei și despre contribuția 
ei la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a declarat:

„Vin de la o întrevedere și 
r convorbire cu tovarășul 
losip Broz Tito. Am avut cins
tea și plăcerea să-l întîlnesc 
în viața mea de mai multe 
ori. Sînt, încă sub puternica 
impresie a acestei întrevederi. 
Ea încununează eforturile pe 
care le-am depus împreună cu 
gazdele noastre, iugoslave, cu 
tovarășul Ribicici, în cursul 
acestei vizite.

Sînt ferm convins că această 
vizită reprezintă un pas im
portant înainte în dezvoltarea 
relațiilor noastre de prietenie

care au adinei rădăcini în is
torie și cărora construirea so
cialismului în țările noastre 
le-a dat valențe noi. Acest 
lucru este atestat de modul 
concret, constructiv, în care 
s-au desfășurat convorbirile 
noastre atît în problemele bi
laterale, privind dezvoltarea 
relațiilor dintre țările noastre, 
cît și în problemele interna
ționale.

Au fost abordate în cursul 
convorbirilor două categorii 
de probleme. Pe de-o parte, 
problemele dezvoltării multi
laterale a relațiilor dintre 
noi: dezvoltarea relațiilor e- 
conomice, de colaborare știin
țifică, culturală dintre Vele 
două țări. In egală măsură 
ne-a preocupat analiza pro
blemelor internaționale. După 
părerea mea, situația interna
țională comportă o serie de 
factori pozitivi care justifică 
speranțele statelor și popoare
lor pentru vremuri mai bune. 
Dar, conjunctura internațio
nală nu e lipsită nici de fac
tori de îngrijorare, în fața că
rora vigilența și atenția sta
telor trebuie să se întărească.

Aceste două categorii de

probleme au dominat discu
țiile noastre. Ele au scos în 
evidență înțelegerea comună 
sau foarte apropiată a majori
tății problemelor care ne-au 
preocupat și în orice caz, au 
reliefat identitatea obiective
lor noastre : asigurarea păcii, 
crearea condițiilor propice 
pentru dezvoltarea țărilor 
noastre. Din acest punct de. 
vedere, între România și Iu
goslavia nu există nici o di
ferență de păreri".

★
încheindu-și vizita priete

nească întreprinsă în R.S.F. 
Iugoslavia, președintele Con
siliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a plecat 
vineri la amiază spre patrie'.

Pe aeroportul din localitatea 
Pola, șeful guvernului român 
și persoanele care îl însoțesc 
au fost conduși de șeful gu
vernului iugoslav, Mitia Ribi
cici, de Dușan Gligorievici, 
membru al Vecei Executive 
Federale, Anton Vratușa, loc
țiitor al secretarului de stat 
pentru afacerile externe, și 
ambasadorul Iso Niegovan.

★
Părăsind teritoriul Iugosla

viei, premierul român a adre
sat, de la bordul avionului 
special, următoarea telegramă 
președintelui Vecei Executive 
Federale : „Părăsind teritoriul 
Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, vă adresez,

stimate tovarășe președinte, 
călduroasele mele mulțumiri 
pentru ospitalitatea și priete
nia cu care am fost înconju
rat în tot timpul șederii în 
frumoasa dv. țară.

îmi exprim ferma convin
gere că relațiile de stimă, co
laborare și prietenie dintre 
România și Iugoslavia- se vor 
dezvolta și întări necontenit, 
în interesul popoarelor și ță
rilor noastre, al cauzei socia
lismului și păcii în lume".

SOSIREA 
LA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. J) 

mentale de colaborare și coope
rare economică și tehnică. Ion 
Morega, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Ion Mineu, adjunct al ministnilui 
minelor, de experți.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, se aflau tovarășii Gheorghe 
Pană, Ilie Verdeț, Petre Lupu, 
Leonte Răutu, Iosif Banc, Mihai 
Marinescu, Ion Pățan, membri ai 
guvernului și alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Milorad Koma- 
tina, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al R. S. F. Iugoslavia la 
București și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Comunicat comun româno-iugoslav
Președintei^ Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a făcut 0 vizită priețeneaspă în 
Iugoslavii în perioada 12—ia ia
nuarie 1970. la invitația pre
ședintelui Vecei Executive- Fe
derale, Mitia Ribicici.

Președintele guvernului ro
mân a fost primit de către pre
ședintele . Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, cu 
care a avut o convorbire cor
dială, prietenească.

In cursul șadhrii sale în Iu
goslavia, președintele Ion Gheor
ghe Maurer s-a întâlnit cu Dra- 
gutin Haramia, președintele Ve
cei Executive a Republicii So
cialiste Croația, și a vizitat 
unele obiective economice din 
orașul Rjeka.

în timpul vizitei, între pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, și 
președintele _ Vecei Executive. 
Federale, Mitia Ribicici, au avut 
loc convorbiri la care ău parti
cipat :
. — din partea română : Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Buzdugan, președintele 
Consiliului Național ăl Cercetă
rii Științifice, Nicolae Eeobescu, 
adjunct al! ministrului afaceri
lor externe, Vașile Șandr.u, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad, Grigore 
Bârgăoanu, vicepreședinte al Co
misiei Guvernamentale de' Co
laborare și Cooperare Economică 
și Tehnică. Ion Morega. adjunct 
al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Ion Mineu, 
adjunct al ministrului minelor, 
Eugen Luchian, șef. da secție la 
Consiliul de Miniștri!

— din partea iugoslavă: Ste
pan Marușici, președintele Ve
chi; Executive a provinciei 
autonome socialiste Voivo- , 
dina, Dușan Gligorievici, 
membru al Vecei Executi
ve Federale, dr. Anton Vra
tușa, locțiitor ah secretarului de 
stăț pentru afacerile externe, dt. 
Do’lfe Vogelnik. președintele 
Consiliului Federal-pentru Coor
donarea Cercetărilor Științi
fice, Iso Ni'egoyan, ambasadorul 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia la București, , Hăsan 
Siliak.' adjunct.■ al secretarului 
federal. pentru economie, Vladi
mir Loneear, director la Institu
tul . federal de , planificare, 
Branko Mikașinovici. consilier 
lg cabinetul președintelui Vecei 
Executive Federale. Miroslav 
Zotdvici. director adjunct la Se
cretariatul de Stat pentru Aface
rile Externe. ■

Cu prilejul -înt.îlnirii' dintre 
secretarul general, al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de, Stat al Republi
cii. Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Socialiste' Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor, din Iugoslavia, 
losip Broz Tito. din 20 septem
brie 1989, de la „Porțile de Fier", 
cinci a fost, reafirmată hotărîreă 
comună de ai. extinde continuu 
.colaborarea politică, economică, 
tehnico-s’unțifțcă și în alte do
menii, s-a -stabilit ca președinții 
guvernelor celor două țări să se 
întîlnească în vederea concreti
zării acestei colaborări. In spi
ritul acestei înțelegeri, președin
ții Maurer și Ribicici au exa
minat multilateral stadiul rela
țiilor bilaterale dintre cele două 
țări și posibilitățile promovării 
în continuare a colaborării în 
toate domeniile.

. Cei doi președinți au relevat 
cu satisfacție că relațiile de 
prietenie și bună vecinătate din
tre cele două țări, cu bogate și 
îndelungate tradiții, au cunoscut 
o puternică înflorire în anii' so
cialismului și se dezvoltă neîn
trerupt. pe baza respectării 
.principiilor independenței și 
suveranității, egalității în
drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avan
tajului reciproc. în spiri
tul. înțelegerii, stimei și încrede
rii reciproce. Reflect! nd pro
gresele remarcabile obținute de 
cele două țări pe tărîm politic, 
ec.oțibmi-c și social-cultural, co
laborarea multilaterală româno- 
iugoslavă a cunoscut o dezvol
tare- ascendentă, concretizîndu-se 
în intensificarea schimbului de 
valori materiale și spirituale, de 
•experiență în toate domeniile 
construcției socialiste.

Colaborarea și cooperarea e- 
conomică . și tehnico-științifică 
s-au adincit continuu, cuprin- 
zînd domenii . tot mai variate. 
Aceasta își găsește expresia în

dublarea schimbului de. mărfuri 
pe 1969, față de realizările anu
lui 1965, și diversificarea struc
turii exporturilor și importuri
lor, precum și în concretizarea 
unui număr important de acți
uni în domeniul cooperării, dez
voltării. transporturilor. turis
mului, intensificării colaborării 
dintre orașele și zonele de fron
tieră ' ș.a.

! Un simbol strălucit al colabo
rării fructuoase româno-iugo- 
slave îl constituie construirea în 
comun a grandiosului complex 
hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier", rod ăl efortu
rilor creatoare ale specialiștilor, 
inginerilor, tehnicienilor și ale 
oamenilor muncii din Iugosla
via și România.

Președintele Ion Gheorghe 
Maurer, și președintele Mitia 
Ribicici au apreciat pozitiv re
zultatele convorbirilor pe care, 
în decembrie 1969 și în timpul 
acestei vizite, le-au purtat pre
ședinții celor două părți în Co
misia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică. Lu- 
înd cunoștință de Protocolul 
semnat la încheierea acestor 
convorbiri, ei au căzut de acord 
să-1 supună aprobării guverne
lor lor și au subliniat necesita
tea ca organele și organizațiile 
corespunzătoare din Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia 
să acționeze sistematic în direc
ția îndeplinirii cu consecvență 
a celor convenite.

Cei doi președinți și-au expri
mat satisfacția față de înțele
gerile noi, importante, pe planul 
colaborării bilaterale. O impor
tanță deosebită în această pri
vința va avea realizarea con
tractului de livrări reciproce de 
locomotive electrice și suban- 
samble. noile contracte de co
operare în producția de mașini- 
unelte, rulmenți, subansamble 
și piese, în perioada 1971—1975, 
privind tranzitarea prin Româ
nia de țiței importat de Iugo
slavia, precum și creșterea tran
zitului de mărfuri pe teritoriul 
celor două țări. De asemenea, 
la promovarea colaborării vor 
contribui într-o măsură impor
tantă acordurile privind micul 
trafic de călători în zona de 
frontieră și deschiderea unui 
nou punct rutier de frontieră, 
pentru traficul internațional de 
călători și mărfuri, la Jimbolia- 
Srspka-Crnja, ca și înțelegerile 
privind urbanizarea și antena-, 
jarea de spații în zona de fron
tieră, colaborarea în amenaja
rea turistică a zonei Porțile: de 
Fier, îmbunătățirea reglementă
rilor în domeniul poștelor și te
lecomunicațiilor ș.a.

Ei au subliniat, în același 
timp, că există încă largi posi
bilități pentru adîncirea și lăr
girea atît a colaborării econo
mice și tehnico-științifice, cit și 
a celei științifice, culturale, pre
cum și în alte domenii și au a- 
rătat că cele două guverne vor 
sprijini eforturile organelor și 
organizațiilor corespunzătoare 
din cele două țări în direcția 
valorificării mal intense și e- 
ficace a unor asemenea posibi
lități, O -importanță deosebită 
are, în acest sens, convenirea 
direcțiilor principale ale dez
voltării acestei colaborări, în 
special : cooperarea în toate e- 
tapele, începînd cu lucrările de 
cercetare, proiectare, asimilarea 
în producție și terminînd cu li
vrările de produse ; extinderea 
cooperării în producția indus
trială ; organizarea de acțiuni 
comune de cercetare științifică 
în domenii prioritare pentru ce
le două ..țări ; intensificarea 
prospectării și schimbului de in
formații în legătură cu reali
zările economice, științifice și 
tehnice ; stabilirea de colaborări 
directe între centralele, și între
prinderile industriale din Repu
blica Socialistă România și or
ganizațiile economice cores
punzătoare din R.S.F. Iugosla
via, precum și alte forme de 
legături de lunga durată în e- 
conomie. S-a convenit ■ exatnii 
narea folosirii complexe în con
tinuare a potențialului Dunării 
în sectorul _ comun și s-au sta
bilit măsuri concrete și termene 
în vederea finalizării unor noi 
proiecte de colaborare și coope
rare în domeniul construcțiilor 
de mașini, industriilor electro
tehnice, petroliere, în sfera a- 
provizionării cu unele materii 
prime importante etc.

Cei doi președinți au conve
nit, de asemenea, ca organele 
și organizațiile de comerț exte
rior din cele două țări să între
prindă măsuri pentru contrac
tarea în continuare a mărfurilor 
prevăzute în protocolul comer

cial pe 1970 și să accelereze lu
crările pentru pregătirea acor-, 
dului comercial de lungă durată 
pe perioada 1971—1975, astfel in
cit acesta să se încheie cel mai 
tîrziu în trimestrul trei al anului 
1970. în scopul dezvoltării cola
borării și cooperării economice 
între cele două țări, s-a conve
nit ca organele competente să 
examineze în continuare proble
mele îmbunătățirii sistemului 
schimburilor și plăților reci
proce.

In cadrul convorbirilor a fost 
evidențiată importanța deosebită 
a colaborării și cooperării în 
activitatea de cercetare științi
fică, în special în domenii care 
să conducă la promovarea pro
gresului științific și tehnic în 
producție, la ridicarea calității 
produselor. Reprezentanții orga
nelor de coordonare a cercetări
lor științifice au convenit asu
pra temelor de cercetare de in
teres comun, precum șl asupra 
datelor la care reprezentanții 
institutelor de cercetări se vor 
întîlni în scopul elaborării pro
gramelor de cooperare în cerce
tarea științifică.

Apreciind pozitiv și rezultatele 
colaborării în domeniile culturii, 
artei, învățămîntului, științei 
etc., cej doi președinți au evi
dențiat că este necesar ca insti
tuțiile și organizațiile corespun
zătoare din cele două țări să în
treprindă măsuri pentru intensi
ficarea în continuare a colabo
rării, să inițieze forme noi pe 
linia înțelegerilor directe între 
instituțiile științifice, culturale, 
uniuni de creație, universități și 
alte institute de învățămînt su
perior.

Cei doi președinți s-au infor
mat reciproc despre desfășurarea 
construcției socialiste în cele 
două țări și au efectuat un 
schimb larg de păreri asupra u- 
nor probleme internaționale ac
tuale.

Pornind de la constatarea că 
pe arena internațională se întă
resc tendințele de colaborare și 
înțelegere, că se afirmă tot mai 
hotârît voința popoarelor de a 
trăi în pace, de a se ajunge la li
chidarea surselor de încordare, 
a focarelor și conflictelor exis
tente în diferite părți ale pro
bului și * care amenință pacea 
lumii, cel doi președinți au sub
liniat că evoluția pozitivă a si
tuației internaționale reclamă 
din partea tuturor statelor — in
diferent de orinduirea lor so
cială, de mărimea și forța lor 
economică și militară — eforturi 
perseverente în scopul dezvoltă
rii unei conlucrări internaționale 
fructuoase, al instaurării unui 
climat de încredere și securitate. 
De primordială însemnătate pen
tru înfăptuirea acestor exigențe 
majore este așezarea statornică 
la baza relațiilor dintre toate 
statele a principiilor egalității 
depline în drepturi, respectării 
suveranității și independenței 
naționale, integrității teritoriale 
și intangibilității frontierelor 
existente, consacrate în Carta 
O.N.U. Pentru dezvoltarea unor 
relații normale între state și 
instaurarea unei păci durabile în 
lume este imperios necesar să 
fie respectat dreptul inalienabil 
al fiecărui popor de a dispune 
liber și nestingherit de soarta 
sa, de a urma calea dezvoltării 
social-politice care răspunde cel 
mai bine voinței și intereselor 
sale, de a promova o politică ex
ternă în conformitate cu aspira
țiile de pace ale omenirii, de a 
participa cu drepturi egale la 
viața comunității mondiale de 
națiuni.

Președintele Ion Gheorghe 
Maurer și președintele Mitia 
Ribicici au afirmat dorința celor 
două țări de a-și aduce pe mai 
departe contribuția la cauza co
laborării pașnice internaționale, 
de a-și extinde relațiile cu toa
te statele lumii, fără deosebire 
de orinduirea socială, de a par
ticipa activ, la schimbul de va
lori materiale și spirituale în
tre popoarele lumii.

Cei doi președinți au eviden
țiat în mod deosebit hotărîreă 
țărilor lor de a dezvolta în con
tinuare relațiile de prietenie și 
colaborare cu toate țările socia
liste.

Dînd o apreciere pozitivă afir
mării tot mai puternice a pro
cesului de destindere și înțele
gere în Europa, președinții celor 
două guverne au evidențiat ne
cesitatea ca toate statele euro
pene să acționeze mai puternic 
în direcția dezvoltării colabo
rării reciproce, bilaterale și mul
tilaterale, în cele mai variate 
forme, considerînd că aceasta 
reprezintă calea eficientă de

apropiere, întărire a încrederii 
și crfearea a unor condiții favo-' 
rabile pentru o pace trainică în 
Europa. Un rol important revine 
în această privință Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Eu
ropa. 's

Procedînd la o amplă trecere 
în revistă a contactelor și acțiu
nilor întreprinse de guvernele 
român și. iugoslav4 și constatînd 
cu satisfacție că dialogul între 
țările europene se amplifică con
tinuu, că un număr tot mai mare 
de guyerne și alți factori poli
tici se pronunță în favoarea în
făptuirii securității pe continent, 
cele două părți au apreciat că 
există premise favorabile unei 
abordări realiste, constructive a 
acestei probleme majore pentru 
popoarele europene.

Exprimînd sprijinul’ lor față 
de convocarea unei conferințe 
general europene, cele două 
părți au evidențiat că înfăptui
rea securității europene consti
tuie un proces care necesită e- 
forturi stăruitoare, concrete, ac
țiuni sistematice și convergente 
din partea tuturor statelor con
tinentului, mari și mici, a tutu
ror factorilor de răspundere. Ele 
au subliniat, în același timp, că 
securitatea europeană reclamă 
un sistem de angajamente clare 
din partea tuturor statelor, pre
cum și măsuri concrete care sâ 
ofere fiecărui stat garanția de
plină că se află la adăpost de 
orice primejdie de agresiune sau 
de alte acte de folosire a for
ței sau de amenințare cu forța 
și să asigure dezvoltarea lor 
pașnică intr-un climat de destin
dere. înțelegere și colaborare.

Cei doi președinți au dat ex
presie hotărîfii guvernelor lor 
de a milita neabătut și de a spri
jini și încuraja orice inițiativă 
care să ducă la întărirea colabo- . 
rării și păcii, la înfăptuirea se
curității în Europa. .

Părțile au relevat că realiza
rea unor înțelegeri regionale, in
clusiv crearea unor zone denu- 
clearizate, ar contribui la pro
movarea păcii și securității în 
Europa, Ca și în lumea întreagă. 
Ele consideră că statornicirea Uț 
nor relații de bună vecinătate și 
înțelegere între statele din Bal
cani, ca urmare a eforturilor tu
turor țărilor aparținînd acestei 
regiuni, dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice, tehnică, 
științifice, culturale între aceste 
state ar putea duce la transfor
marea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și colaborării pașnice, ceea 
ce ar reprezenta o contribuție 
importantă la eforturile genera
le de întărire a păcii și secu
rității.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-un spirit de deplină încre
dere reciprocă, înțelegere și sin
ceritate care caracterizează re
lațiile dintre cele două țări, în- 
tîlnirile și schimburile de pă
reri dintre reprezentanții lor.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
l-a invitat pe președintele Ve
cei Executive Federale, Mitia Ri
bicici, să facă o vizită priete
nească in România. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere. Data 
vizitei va fi stabilită ulterior

• LA Bruxelles a avut Ioc o 
seară culturală organizată de 
„Asociația mondială a prieteni
lor lui Mihail Eminescu" la care 
au participat numeroase perso
nalități culturale și artistice 
belgiene.

A asistat, de asemenea, am
basadorul României în Belgia, 
Alexandru Lăzăreanu.

Cu această ocazie, poetul de 
origină română Mihai Steriade, 
președintele Asociației, a vor
bit despre opera lui Mihail Emi
nescu, iar M. Hebette, consilier 
în Ministerul Culturii din Bel
gia, șeful Direcției Artelor Mu
zicale și Lirice, a prezentat 
unele aspecte ale relațiilor cul
turale româno-belgiene. Au fost 
recitate poezii de Mihail Emi
nescu în limba română și în 
traducere franceză.

• UN băiețel de cinci ani a 
căzut joi de la etajul șapte al 
unui bloc de locuințe din Paris, 
dar a fost Salvat în mod mira
culos de un tînăr care obser-
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ZIUA DE VINERI A 
ÎNSEMNAT PENTRU FE
DERAȚIA NIGERIANA 
„PRIMA ZI DE PACE", 
DE LA ÎNCEPEREA RĂZ
BOIULUI CIVIL, LA 6 
IULIE 1967.

Intr-adevăr, semnarea, joi sea
ra, de către delegația fostei pro
vincii secesioniste, a capitulării 
necondiționate a Biafrei repre
zintă actul final al unui conflict 
sîngeros care a făcut peste 2 
milioane de victime

In ce privește situația politică 
actuală, din țară, singurele ele
mente demne de menționat sînt 
declarațiile politice. In primul 
rînd cele ale șefului guvernului 
federal, generalul 'iakubu Go- 
won, care a afirmat că întreaga 
răspundere a războiului civil re
vine fostului lider biafrez Odu- 
megwu Ojukwu.

Agențiile de presă precizează 
că semnarea capitulării necondi
ționate de către reprezentanții 
fostei provincii secesioniste re
prezintă recunoașterea de jure a 
reintegrării teritoriului acesteia în 
Federația nigeriana formată din 
12 state dintre care 3 pe terito
riul biafrez. Generalul țGowon a 
dat din nou asigurări privind

tratamentul egal al tuturor cetă
țenilor țării, indiferent de origi
nea lor tribală.

In ciuda, victoriei federale și 
a încheierii războiului, capitala 
țării, Lagosul avea vineri același 
aspect mohorît din timpul con
flictului. Suferințele și privațiu
nile războiului au fost, intr-ade
văr prea mari pentru a mai lăsa 
bucuria să izbucnească. Străzile 
capitalei federale, cu peste un 
milion de locuitori, au rămas și 
în această zi fără lumină electrică, 
așa cum au fost de la începutul 
ostilităților, „din motive de secu
ritate". Dacă, însă, sentimentele 
populației în general pot fi bă
nuite, este greu de spus, apre
ciază corespondenții de presă, 
care este adevărata stare de spi
rit a populației Ibo, după sacri
ficiile pe care le-a făcut în tim
pul celor 31 luni de război. După 
cum se știe, pînă în prezent au
toritățile federale, au interzis tu
turor ziariștilor să viziteze regiu
nea secesionistă după ocuparea 
ei de către trupele guvernului 
central. Martori oculari reîntorși 
din regiunea estică au declarat 
însă că unitățile federale res
pectă ordinele generalului Gowon 
în ce privește tratamentul popu
lației civile și al prizonierilor de 
război.

Peisajul
Varșoviei

Luptele
din Delta Mekongului
Detașamente ale forțelor patriotice care operează în li

mitele celei de-a doua zone tactice din Vietnamul de sud 
au lansat joi seara un atac susținut asupra pozițiilor primei 
divizii aeropurtate americane, a declarat un purtător de 
cuvînt al corpului expediționar american.

In (provinciile din Deltă flu
viului Mekong, îndeosebi la 
Chau Doc, patrioții au lansat 
un atac asupra pozițiilor de
ținute de trupele americano- 
saigoneze, angajamente mili
tare semnalîndu-se și în alte 
regiuni ale Vietnamului de 
sud

In noaptea de joi spre vi
neri, bateriile artileriei Gu-

în ultimele 24 de ore, a- 
vioanele „B-52“ au> lansat noi 
raiduri de bombardament în 
zona Khe Sanh și în provin
ciile Quang Tri, Chau. Doc, 
Binh Dinh, unde, potrivit afir
mațiilor comandamentului a- 
merican, s-a semnalat în ul
tima vreme o intensificare a 
activității forțelor patriotice.

Cunoșteam din lectură is
toria dramatică a Varșoviei 
în zilele celui de-al doilea 
război mondial. Văzusem în 
cîteva filme urmele de moloz 
și ruine pe care mașina de 
război hitleristă le așternuse 
pe harta capitalei poloneze, 
provocînd uriașe distrugeri 
materiale, impresionante 
pierderi umane.

...Mă aflu pentru prima 
dată la Varșovia. De la e- 
tajul 13 al impunătorului 
hotel ce-i poartă numele ră
tăcesc cu privirea peste as
pectul de azi al orașului, la 
25 de ani de la eliberare. 
Astăzi, Varșovia prezintă 
ochiului o plăcută frază ar
hitecturală, alăturînd clădiri
lor de înălțime obișnuită si
lueta zveltă a blocurilor de 
10 sau 20 de etaje. Dar a- 
cest lucru ji-l dezvăluie orice 
album fotografic exprimînd 
efortul specialiștilor de a 
conferi Capitalei o cît mai 
înaltă notă de modernitate, 
pentru constituirea unei am
bianțe răspunzînd cerințelor 
vieții citadine contemporane. 
Ceea ce nu spun însă albu
mele este ritmul în care a- 
ceste concepții s-au transfe
rat din biroul proiectantului 
în realitate, preocuparea de 
a înlătura de pe obrazul o- 
rașului semnele distrugerii 
semănate de război. Din 
Varșovia perioadei antebeli
ce 85 la sută fusese transfor
mată în dărîmături. Aproape 
20 de milioane de metri cubi 
de moloz și ruine. Aceasta 
era atunci. Polonezii se mîn- 
dresc astăzi pe bună drep
tate cu înfățișarea capitalei 
lor. 645 000 de apartamente 
construite în 25 de ani, con
comitent cu modernizarea a 
încă 200.000 dau orașului o 
notă de prospețime, în fie
care an circa 16 000 de lo
cuințe noi venind să ampli
fice dimensiunile așezării de 
pe malul Vistulei care numă
ră în prezent peste un mi
lion de locuitori.

Există totuși un loc în Var
șovia unde totul pare a fi 
păstrat nestingherit, contra- 
punctic, eșantioane ale vieții 
de acum două-trei secole. 
Pare doar. Pentru că în ciu
da aparențelor, Stare Miasto 
— centrul vechi al orașului, 
în contrast cu parfumul des
cins de sub cerul veacurilor 
XVII—XVIII, casele sale pic
tate parcă de meșterii acelor 
ani, dispuse în patrulaterul 
inchizînd la mijloc tradițio
nala piață, nu sînt deloc mai 
vîrstnice decît locuințele din 
restul cartierelor conturate 
de-a lungul celor două de
cenii și jumătate la care fa
cem referință. Catedrala 
„cea mai tînără din Europa", 
cum se exprima cineva, are 
numai 20 de ani. Distruge
rile pricinuite de război au 
fost îndepărtate printr-o mi. 
găloasă muncă de restaura
re a orașului vechi, pe baza 
documentelor vremii. Totul 
a fost reconstruit, lucrat, pic
tat, redus la înfățișarea de 
acum două, trei sute de ani.

Siluetele spațiale ale co
șurilor de fabrici mărturi
sesc apartenența Varșoviei 
la circuitul economic al țării. 
Tn fabricile și uzinele Capi
talei prind contur autoturis
me, lămpi electronice, mate
riale semiconductoare, apa
ratură într-o largă sortimen- 
tație. „Huța Warszawa", o 
soră mai tînără a Novei 
Huța constituie o semnătură 
de autoritate în producția 
poloneză de oțel. De altfel, 
demn de reținut, VarșcR’ia 
realizează 6,3 la sută din 
producția industrială repu
blicană. Lăsînd între coper
tele istoriei o existență 
zbuciumată, Varșovia își re
clădește cu iscusință, cu în
credere în viitorul său o 
nouă istorie. Se poate con
vinge oricine pășește pe 
caldarîmul străzilor sale.

I

NEAGU UDROIU

vemului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud au atacat 12 poziții 
americane și saigoneze. în 
cursul angajamentelor de vi
neri dimineața din provincia 
Quang Ngai, anunță agenția 
France Presse, s-au înregis
trat pierderi de ambele părți.

Declarația 
lui W. Regers

WASHINGTON 16 (A-
gerpres). — Secretarul de 
stat al S.U.A., William Ro
gers, a declarat la o con
ferință de presă că Statele 
Unite doresc să negocieze 
cu Uniunea Sovietică „pen
tru găsirea unei baze co
mune și mutual avantajoa
se". „Dorim, de asemenea, 
a spus el, să găsim căi 
pentru relații mai bune cu 
R. P. Chineză". Șeful di
plomației americane a sub
liniat că stabilirea de re
lații mai bune cu ambele 
țări menționate „va fi în 
interesul nostru național, 
iar politica noastră caută 
căile rezonabile pentru a 
se realiza acest lucru".

Rogers a menționat că 
convorbirile preliminare 
sovieto-americane privind 
limitarea armamentelor 
strategice sînt în curs, 
precum și faptul că cele 
două părți au căzut de a- 
cord asupra unui proiect de 
tratat interzicînd amplasa
rea armelor de distrugere 
în masă în teritoriile sub
marine.

Referindu-se la războiul 
din Vietnam. Rogers a re
afirmat poziția oficială cu
noscută,

R. D. VIETNAM. — Tineretul la muncă patriotică, înlăturînd 
ruinele din orașul Vinh

INCIDENTELE DIN LIBAN
Consiliul securității din Li

ban, întrunit sub președinția 
lui Karnal Jumblatt, ministru 
de interne, a studiat situațiâ 
privitoare la menținerea ordi
nii în țară, precum și plîngerile 
locuitorilor din Hasbaya și Na- 
batieh. — comune situate în par
tea de sud a Libanului — îm
potriva deschiderii unor birouri 
ale comandourilor palestiniene 
în localitățile respective. La 
sfîrșitul reuniunii, Kamal Jum
blatt a anunțat că. a dat direc
tive guvernatorului regiunii de 
sud a Libanului în vederea în
chiderii, birourilor respective în 
termen de 48 de ore. El a adău
gat că nici un birou al vreuvi 
organizații palestiniene de re
zistență nu poate fi deschis în 
regiunea de sud a Libanului 
fără o autorizație prealabilă a 
autorităților competente.

Agenția France Șresse, citînd 
o declarație a ministrului de in
terne, Kamal Jumblatt, infor
mează că în localitatea Hasbaya 
populația a protestat împotriva 
hotărîrii unei organizații pa
lestiniene de comando de a sta
bili un punct de comando în a- 
propierea unei școli. Refuzul 
comandoului palestinian de a 
evacua localul a fost urmat de 
incidente între populație și 
fedaini. Localnicii au ripostat 
focului deschis de comandoul 
palestinian, ocupînd în cele din 
urmă localul comandoului pa
lestinian. Un al doilea incident 
a avut loc la Nabatieh între un 
comando palestinian și popu
lația din localitatea respectivă, 
ca urmare a refuzului acestuia 
de a-și stabili cartierul general 
în afara localității.

vase îngrozit scena și care a 
sprintat, reușind să-1 prindă în 
brațe pe micuțul care se prăbu
șea. Copilul a fost transportat 
la spital, unde s-a constatat că 
nu prezintă nici un fel de lezi
uni. Salvatorul, în schimb, s-a 
ales cu fractura încheieturii 
mîinii și deplasarea umărului.

MIȘCAREA GREVISTĂ
' DIN SPANIA

• MIȘCAREA grevistă din 
Spania se extinde. La ea parti
cipă acum 60 la sută din minerii 
din Asturia, 10 000 de muncitori 
agricoli din Andaluzia, peste 
1 000 de muncitori din uzinele 
metalurgice ale Barcelonei și 
alți oameni ai muncii. In Astu
ria, grevele continuă fără între
rupere din 26 decembrie. Doar 
10 din cele 34 de mine din re
giune lucrează normal. Sînt pa
ralizate total 21 de mine, iar în 
alte trei ritmul de lucru este 
foarte lent. Drept represalii, 
patronatul a hotărît să suspen

de timp de zece zile 650 de mi
neri și a anunțat că va aplica și 
alte măsuri dacă grevele nu în
cetează. Greva muncitorilor a- 
gricoli din Andaluzia durează 
de peste o lună și jumătate. 
Continuă și greva lucrătorilor 
de la șantierele navale din Ca- 
dix. La Barcelona, conflictul 
care a izbucnit la fabrica „Ma- 
quina Terrestre" s-a extins și 
la marea uzină „Seat", unde lu
crează 16 000 de muncitori. De 
două zile aceștia au micșorat 
foarte mult ritmul muncii.

• REGELE Baudouin al Bel
giei a refuzat să primească de
misia ministrului belgian al lu
crărilor publice. Joseph de Sae
ger, a anunțat vineri un comu
nicat al palatului regal. Minis
trul își prezentase demisia în ur
mai unui diferend in sinul gu
vernului cu privire la politica 
portuară. Saeger reproșa guver
nului lipsa de sprijin în realiza
rea programului de investiții a- 
doptat și aprobat de parlament

cu privire la portul Zeerbrugge. 
Demisia lui Saeger provocase a 
„mini-criză", dar există unele în
cercări de a găsi o soluție care 
să permită rămînerea lui în gu
vern.

CIOCNIRI ÎN NICARAGUA
e IN apropierea capitalei Ni- 

caraguei, Managua, s-au produs 
ciocniri între trupele guverna
mentale și ejemente înarmate 
ale adversarilor regimului pre
ședintelui Somoza — transmite 
agenția United Press Interna
țional. în zona ciocnirilor au 
fost trimise avioane și elicop
tere ale armatei.

Potrivit primelor informații, 
trupele guvernamentale au în
fruntat un grup „sandinist" — 
după numele fostului general 
Ceasar Augusto Sandino, care 

•a condus o revoltă antiameri- 
cană. Numele generalului., asa
sinat în 1933, este folosit de 
multe grupări ale adversarilor 
președintelui Somoza,

® IN diferite orașe argenti- 
I niene au loc numeroase greve 
ale muncitorilor, care revendică 
majorarea salariilor, îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și în
cetarea concedierilor. De trei 
săptămîni continuă greva tele- 
grafiștilor, care a cuprins în
treaga țară. La oficiile poștale

DEZBATtmif
DIN BUNDESTAG
Vineri au luat sfîrșit la Bonn 

dezbaterile din Bundestag pe 
marginea declarației privind po
litica generală a guvernului 
R.F.G. prezentată de cancelarul 
Willy Brandt.

In cursul dezbaterilor au 
luat cuvîntul deputați aparți
nînd celor trei fracțiuni parla
mentare, care au aprobat sau 
criticat declarația guvernamen
tală. Walter Scheel, ministrul 
afacerilor externe, a afb-T ' că 
politica R.F.G. față d*-  si
Vest se află într-e •Wegă.ură 
funcțională"; subliniind totoda
tă apartenența R.F.G. la siste
mul alianțelor occidentale. Mi
nistrul a declarat, printre altele, 
că în rezolvarea problemelor in
ternaționale pot fi obținute, ine
vitabil. rezultate concrete prin 
îmbunătățirea relațiilor bilate
rale. El a declarat că încheierea 
de acorduri privind renunțarea 
la folosirea forței ar fi un bun 
punct de plecare pentru rezol
varea unor probleme specifice. 
Scheel a reafirmat că poziția 
Bonn-ului față de propusa con
ferință europeană în problema 
securității este, în principiu, 
pozitivă și că subiectul unei 
asemenea conferințe nu se poa
te limita numai la cooperarea 
economică.

Președintele fracțiunii social- 
democrate. Herbert Wehner, a 
declarat că partidul său aprobă 
pe deplin politica expusă în ra- 
nortul cancelarului Brandt. Re
ferindu-se la propunerile can
celarului, privind relațiile cu 
R.D.G., vorbitorul a declarat : 
„Noi vrem să contribuim la 
instituirea unor relații juridice 
între cele două state germane".

La rîndul său. Wolfgang Mi- 
schnick, președintele fracțiu
nii liber-democraților, și-a ex
primat convingerea că „guver
nul federal dorește stabilirea 
unor relații rezonabile, norma
le. între R.F.G. și R.D.G., în in
teresul păcii în Europa.

s-au strîns milioane de scrisori 
și telegrame neexpediate. în o- 
rașul Cordoba circulația a fost 
paralizată timp de cîteva oref 
datorită grevei șoferilor de auto
buze.

Cei peste 1 000 de muncitori 
de la compania metalurgică 
„Asindar" din provincia Santa 
Fe nu și-au reluat lucrul decit 
după ce patronatul a căzut de 
acord asupra reprimirii la lucru 
a liderilor sindicâli concedia-:

COMERȚUL 
SOVIETO-ENGLEZ

« LUÎND cuvîntul în faț.. 
membrilor Camerei de corner: 
anglo-sovietice, lordul. Brosr. 
ministrul de stat la Ministerul 
Comerțului al Marii Britani:, 
a arătat că schimbul de mărfuri 
dintre U.R.Ș.S. și Marea . Bri- 
tanie crește în ritm accelera 
El a relevat că în anul 1957 
schimbul de mărfuri între 
cele două țări a reprezentat 
188 milioane lire sterline. ir. 
1968 — 260 milioane lire ster
line, iar în anul 1969 — 269 mi
lioane.

Lordul Brown — relatează 
TASS — a relevat, de ase
menea, interesul pe care îl ma
nifestă firmele engleze pentru 
dezvoltarea comerțului cu Uni
unea Sovietică.
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