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PARȚIALE
Un element concret în opti

mizarea procesului de pregătire 
profesională a studenților este re
centa hotărîre a Ministerului In- 
vățămîntului prin care se regle
mentează problema exameneloi 
parțiale. Posibilitatea verificării 
cunoștințelor acumulate în pri
mul semestru și degrevarea sesiu
nii din vară de un volum apre
ciabil de muncă sînt consecin
țele imediate ale introducerii în 
practică a parțialelor. Avantajele 
acestora, încă ignorate de o 
bună parte din studenți, au fost 
verificate în sesiunile trecute în 
diferite instituții de învățămînt 
superior. Argumente în plus pen
tru existența acestei forme de 
examinare sînt aduse în rîndurile 
ce urmează de opiniile unor ca
dre didactice cu o bogată ex
periență în formarea viitorilor 
specialiști.

Vorbindu-ne dintr-o perspecti
vă mai largă' a conceptului de 
examen, conf. univ. dr. ing. 
AI. Popa, prorector al Institutu
lui Politehnic București ne spu
nea : „Problema examenelor este 
foarte veche. Practic, acestea ar 
trebui să consiste dintr-o verifi
care aprofundată după fiecare 
capitol de materie parcursă, în 
cadrul unor reminarii dinamice 
care să impulsioneze gîndirea, 
raționamentul, logica științifică.

Recenta măsură a parțialelor fa
vorizează procesul de pregătire 
profesională fiindcă la anumite 
materii se impune o ritmicitate 
sporită în asimilare, se mărește 
gradul de obiectivitate în jude
carea pregătirii studentului prin- 
tr-un dialog în plus, printr-o ana
liză mai atentă a stadiului de 
acumulare a materiei. Facilita
rea unei sesiuni aglomerate, fi
xarea unui volum mai mare de 
cunoștințe, o repartizare mai e- 
chilibrată a eforturilor intelec
tuale mi se par a fi avantaje 
esențiale care ar trebui să mo
bilizeze un număr cît mai mare 
de studenți. Opinez pentru for
ma de examinare orală la aceste 
examene și cred că ele nu im-
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Ecouri la „DESENUL ÎN ȘCOLI". 
INTÎLN1RE CU CAPODOPERA. 
CRONICA LITERARA.

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI 1969—1970 :
— Divizia Națională A
— Divizia Națională B.
Un subiect actual și preferat: HANDBALUL. Interlocutor : 
scriitorul CONSTANTIN CHIRIȚA.
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BUNELE INTENȚII
NU SÎNT INSTRUMENTE
SUFICIENTE 
PENTRU,, LU
CRURILE MARI
Comuna Tătaru, județul 

Vrancea, e o comună cu 
putere economică mare, 

cu un potențial material și 
uman care ar face posibilă o 
activitate "culturală de înaltă 
ținută. Cele 5 cămine culturale 
sînt bine înzestrate : două tele
vizoare, 5 aparate de radio, 
două stații de amplificare, ma
teriale pentru activități de club 
(șahuri, jocuri de remy, mese 
de tenis, șubah, picupuri), o 
sală de dans special construită 
pentru tineret, biblioteci însu
mînd zeci de mii de volume — 
iată adevărate puncte de spri
jin pentru o activitate cultu
rală vie și permanentă. Dar 
mai ăles ceea ce ar constitui 
premiza unei bogate activități 
culturale e existența în comună 
a aproape 100 de intelectuali 
(90 cadre didactice, doi ingineri 
și doi medici) dintre care tineri 
în număr de 70. în aceste con

diții e firesc să ne punem în
trebarea : cum participă tinerii 
intelectuali la viața culturală a 
satului ?

E o realitate că unii dintre 
tinerii intelectuali din comună 
contribuie la succesul activității 
culturale de aici, că devin ei 
înșiși animatori și organizatori 
plini de însuflețire și ingenio
zitate. Tovarășul Stoican Iacob, 
directorul căminului cultural, 
ne furnizează, de pildă, cîteva 
exemple : tînărul director al 
Școlii generale din Tătaru, 
Dima Gheorghe, instruiește 
echipa de teatru, învățătoarea 
Stoican Maricica a pregătit pro
grame cu brigada artistică de 
agitație, profesoara Teodorici 
Elena a închegat un mic an-
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Instala fii înainte de a porni 
spre unitățile petroliere.

Foto : C. CIOBOATĂ

Pregătiri studențești febrile 
înaintea apropiatei sesiuni.

Foto : AGERPRES
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Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, oa
menii muncii din unitățile industriale și din alte sectoare de 
activitate economică și socială din județul Brașov, alături de 
întregul nostru popor, muncesc cu entuziasm pentru înfăptuirea 
deplină a programului de înflorire a patriei, trasat de congre
sul al IX-lea, și pregătirea condițiilor necesare îndeplinirii obiec
tivelor lor economice de o excepțională însemnătate adoptate de 
congresul al X-lea al partidului.

Sarcinile care ne-au revenit în primii patru ani ai cincina
lului, precum și angajamentele luate pe 1969, ca urmare a 
chemării la întrecere a Conferinței organizației de partid a mu
nicipiului București, au fost îndeplinite și depășite. Prin rezul
tatele activității lor creatoare, muncitorii, țăranii, inginerii, eco
nomiștii, tehnicienii, oamenii de știință și cultură din județul 
Brașov, români, maghiari și germani sporesc neîntrerupt apor
tul lor la dezvoltarea multilaterală a patriei.

Bilanțul încheiat de oamenii muncii din județul nostru Ia 
finele anului 1969 arată că planul producției globale a fost înde
plinit în proporție de 102,7 la sută, al producției marfă de 
102,4 la sută, iar al producției marfă vîndută și încasată de 
102,9 Ia sută. Astfel s-au realizat peste prevederi 55 000 bucăți 
rulmenți, 35 000 kw motoare electrice, 5 600 tone îngrășăminte 
azotoare în concentrație de 100 la sută, 2 500 tone amoniac, 
3 500 tone ciment, 120 000 mp de țesături de bumbac și lină, 
încălțăminte și alte bunuri de consum.

îndeplinind integra] angajamentele luate de conferința orga
nizației de partid, unitățile industriale din județul nostru au 
realizat peste prevederile planului inițial pe anul 1969, o pro
ducție marfă în valoare de 540 milioane lei, livrînd suplimentar 
la export produse în valoare de 287 milioane lei, iar sarcina 
de creștere a productivității muncii a fost depășită cu 1,7 la 
sută. Din sporul producției globale realizată în 1969 față de 
1968, pe seama productivității muncii, s-a obținut o producție în 
valoare de 940 milioane lei.

Prin reducerea consumurilor de materii prime și materiale 
și a celorlalte cheltuieli de fabricație s-au obținut economii la 
prețul de cost în valoare de 100 milioane lei și beneficii supli
mentare de 160 milioane Iei.

Organizația de partid a județului Brașov, analizind rezulta
tele obiținute, rezervele și posibilitățile de care dispun între
prinderile și celelalte unități economice, consideră că sînt cre
ate condiții pentru realizarea și depășirea sarcinilor sporite 
din planul pe anul 1970. Prin îndeplinirea acestor sarcini, vom 
depăși nivelul stabilit inițial Ia producția globală pentru ultimul 
an al cincinalului cu 1,2 miliarde lei, contribuind astfel la dez
voltarea bazei materiale necesare înfăptuirii obiectivelor stabi
lite de Congresul al X-lea al partidului.

In numele celor peste 50 000 de comuniști, al oamenilor mun
cii din județul Brașov, adresăm o înflăcărată chemare la între
cere organizațiilor județene ale Partidului Comunist Român, 
muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, tuturor oamenilor mun
cii din industrie, construcții, transporturi, pentru a desfășura 
o intensă activitate creatoare în scopul traducerii în viață a 
politicii marxist-leniniste a partidului, realizării și depășirii 
planului de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1970 pentru 
a obține noi succese în economie, în toate domeniile construcției 
socialiste, pentru creșterea bunăstării întregului popor și înflo
rirea multilaterală a patriei.

Valorificînd mai bine baza tehnico-materială, experiența și 
capacitatea lor, colectivele de muncă din județul nostru își vor 
consacra întreaga activitate pentru realizarea hotăririlor celui 
de-&l ?ș-lea Ctjngres al partidului și ale plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1969. în acest scop ne luăm următoarele anga
jamente :

în industrie

— depășirea planului produc- 
ției marfă cu 250 milioane lei,

® realizindu-se peste prevederi:
— 150 tractoare

£ — 100 autocamioane, din care• • • • • @

30 realizate din economiile de 
metal.

— 50 000 bucăți rulmenți
— 4 000 kw motoare electrice
— 10 000 tone îngrășăminte
— 1 500 tone ciment

(Continuare în pag. a lll-a)

într-o atmosferă de responsabilitate și înaltă exigență, plenara 
Comitetului județean Timiș al Partidului Comunist Român, cu 
activul de partid din județ a făcut bilanțul realizărilor obținute 
în 1969 și a dezbătut marile sarcini care revin comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii pentru realizarea planului pe 1970, 
ultimul an al cincinalului, examinat și adoptat de recenta 
plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

însuflețiți de semnificația istorică a hotăririlor Congresului al 
X-lea al partidului și a aniversării primului pătrar de veac de 
Ia eliberarea României de sub jugul fascist, oamenii muncii 
din județul Timiș au luat parte cu entuziasm în marea între
cere patriotică a întregului popor, sporindu-și aportul la pro
gresul multilateral al țării.

Răspunzînd chemării la întrecerea socialistă a Conferinței 
organizației de partid a Capitalei, muncitorii, inginerii și teh
nicienii din industria județului și-au îndeplinit angajamentul 
după cum urmează : planul producției industriale a fost realizat 
in proporție de 102,3 la sută, valoarea produselor livrate supli
mentar însumînd 181 milioane lei; au fost depășite cu 40 milioane 
lei prevederile privind beneficiile și cu 40 milioane lei econo
miile la prețul de cost. Au fost livrate la export, peste sarcinile 
de plan, mărfuri în valoare de 32 milioane lei.

Muncind pentru a da viață sarcinilor de plan și angajamen
telor pe care le-am luat în chemarea la întrecere a conferinței 
organizației noastre județene, adresată anul trecut tuturor jude
țelor țării, țăranii cooperatori, mecanizatorii și specialiștii din 
cooperativele agricole de producție și unitățile de. stat au obținut 
importante rezultate în creșterea producției agricole.

Cooperativele agricole din județ au obținut anul trecut cea 
mai mare producție de grîu la hectar de la constituirea lor, 
depășind ca și la cultura orzului cu 3 la sută media planificată ; 
în unitățile de stat și cooperatiste producția de fructe a fost 
mai mare cu 2 la sută față de plan, iar cea de struguri a depă
șit cu 14,6 la sută prevederile planului și cu 8,6 la sută angaja
mentul luat în întrecere.

în 1969 față de 1968 efectivele de bovine au sporit în între
prinderile agricole de stat cu 5 la sută și în cooperativele agri
cole de producție cu 2 la sută, iar cele de porcine cu 24 la sută 
în întreprinderile agricole de stat și cu 11 la sută în coopera
tivele agricole : în prezent 52 la sută din bovine sînt animale 
matcă față de 50 la sută cit reprezenta angajamentul luat în 
întrecere.

Livrările Ia fondul'central al statului au fost mai mari decît 
în 1968 cu 18 009 tone grîu — cu 11 700 tone peste sarcinile de 
plan — cu 14 000 tone carne și cu 84 000 hectolitri lapte. în acest 
an s-au valorificat peste plan importante cantități de sfeclă de 
zahăr, struguri, fructe, ouă.

Indeplinindu-și angajamentele, întreprinderile agricole de stat 
au obținut 117 milioane lei beneficii, cu 9 milioane lei mai mult 
decît prevederile planului, iar întreprinderile de mecanizare a 
agriculturii și-au depășit veniturile cu 4 la sută față de 3 la 
sută cît și-au propus inițial.

în anul 1969, unitățile agricole de stat șî cooperatiste au efec
tuat lucrări de desecare pe 38 000 ha cu 3 000 hectare peste 
angajament și au sporit suprafața arabilă a județului cu 940 ha 
față de 800 ha propuse în chemarea la întrecere.

Creșterea producției a determinat sporirea veniturilor coope
rativelor agricole, a averii lor obștești, și pe această bază îmbu
nătățirea nivelului de trai al cooperatorilor.

Aceste rezultate au fost obținute în ciuda condițiilor clima
terice mai puțin favorabile din anul trecut. în același timp, 
din cauza unor neajunsuri existente în organizarea producției, 
în folosirea bazei materiale și a forței de muncă, realizările 
din agricultura județului nu se ridică încă Ia nivelul cerințelor 
și posibilităților actuale, unele sarcini de plan și angajamente 
luate în întrecere nefiind îndeplinite.

Potrivit sarcinilor stabilite de Plenara Comitetului Central 
al Partidului din decembrie 1969, în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, agricultura, care deține un loc principal în 
activitatea economică a țării, este chemată să contribuie în mai 
mare măsură Ia dezvoltarea economici naționale, corespunzător 
condițiilor de care dispune și sprijinului susținut pe care îl 
primește din partea statului.

Plenara Comitetului județean Timiș al P.C.R., analizînd rezul-
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Plimbările prin Parcul 
Libertății din București în 
adolescența noastră erau 
atrase desigur de suflul ver
de al pomilor crescuți în 
acea parte a orașului ca în 
nici o altă parte, viguroși, 
înfipți atît de adînc în pă- 
mînt îneît nimic nu-i poate 
smulge, dar și de statuia 
titanică a Gigantului sculp
tat de Dimitrie Paciurea. 
Statuia o consiredam atunci 
o forță, un punct pietrificat 
al energiei, ceva care tre
buie să se declanșeze din- 
tr-un moment în altul șl 
aveam o teamă copilărească, 
trecînd pe lingă ea, ca nu 
cumva piatra să se dezlăn
țuie.

Operă cu adevărat excep
țională, Gigantul, la care

ani.

DUREROASĂ PLEDOARIE PENTRU 0 DEGRADARE

9 și
maimai a- 

a luat, 
și de 
a veni

DIN DREPTURILE DE PĂRINTE

„Dacă sănătatea sau dezvoltarea fizică a copi
lului este primejduită prin felul de exercitare a 
drepturilor părintești, prin purtarea abuzivă sau 
prin neglijență gravă în îndeplinirea îndatoriri
lor de părinte (...) instanța judecătorească, la ce
rerea autorității tutelare, va pronunța decăderea 
părintelui din drepturile părintești".

(Din Codul familiei, Titlul 3, Cap. 1, Secțiunea I, 
art. 109).

A NEPĂSĂRII
NAUFRAGIAT! PE O INSULĂ

m publicat sîm- 
băta trecută scri
soarea pe care 
ne-o adresa mili
tarul Dragnea 
Gheorghe, ori

ginar din satul Mogoșești, co
muna Adunații Copăceni, jude
țul Ilfov. Cititorul a luat cunoș
tință desigur de necazul care-t 
îndemnase pe tînăr să ne ceară 
ajutor: cinci frați minori pe care 
îi avea acasă rămăseseră fără ul
timul ocrotitor pe care îl 
veau — mama. Cititorul 
de asemenea, cunoștință 
promisiunea noastră de
cît mai grabnic în întâmpinarea

apelului său — și ne simțim 
dintru început datori să subli
niem solicitudinea, atitudinea 
profund umană a forurilor mili
tare, a comandantului unității în 
care tînărul își satisface stagiul 
militar, a Centrului militar Ilfov.

Ne-am deplasat la fața locu
lui. Oricît ne pregătiseră rînduri- 
le tânărului militar pentru con
tactul cu niște fapte triste, rea-

litățile ne-au produs un șoc. Ca
drul în care se consumă drama 
celor cinci copii părăsiți trece 
limitele în care omul își reține 
cu greu o lacrimă, iar implica
țiile acesteia nu pot naște alt 
sentiment decît acela de acută 
indignare. Și, iată-i, aceștia sînt:

1. Ștefana Tănase, cea mai 
mică, 8 ani. Ar fi trebuit să fie 
în clasa a Il-a. N-a urmat, însă,

decît clasa I, două săptămini, în 
acest an.

2. Florea Tănase, 10 ani. Pînă 
la vacanța de iarnă a fost elev. 
Și cum arată catalogul clasei a 
Il-a — un elev bun; de 8, 
10. Din decembrie, însă, nu 
frecventează nici el școala.

3. Constantin Tănase, 12
Elev în clasa a IV-a. Singurul 
care mai urmează cursurile.

4. Ioana Tănase, 12 ani. A 
întrerupt școala în clasa a IlI-a.

5. Maria Tănase, 15 ani. Acum 
3 ani era în clasa a V-a. Aici s-a 
oprit.

Acasă l-am găsit numai pe 
Costică. Intr-o bojdeucă amenin- 
țînd să se surpe, la gura unei 
sobe dezmorțită oarecum de cîte
va lopeți de rumeguș, buchisea 
întt-o carte lecțiile din după-a- 
miaza zilei. Casa, o priveliște jal
nică. O tindă cu geamurile sparte,

I. ANDREIȚA
N. ARSENIE

(Continuare în pag. a Il-a)

GIGANTUL
SCULPTAt 
DE
PACIUREA

de GABRIELA
MELINESCU

Paciurea a lucrat cu mulți 
ani înainte de a o expune 
în 1996, ne aduce aminte 
prin formă și expresie plas
tică de maestrul florentin 
Michelangelo, de acea pute
re neobișnuită de a concen
tra sentimentele intr-o sin
gură piatră, de a crea pie
trei o anatomie in vederea 
unui efort suprem. Ideea de 
a sculpta gigantu', de a da 
impresie de monumentali
tate unei înalte stări de spi
rit, aducea ceva nou în arta 
noastră. Meșteșugar genial, 
grandios vizionar, Dimitrie 
Paciurea a dat lucrări unice 
conform temperamentului 
său : independent, remarca
bil dotat.

Cel care a gîndit spre 
sfîrșitul vieții Sfincșii și

(Continuare în pag. a IV-a)
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BACALAUREATUL
Șl CONCURSUL 
DE ADMITERE 

in invățămintul superior
Ministerul învățămîntului face următoarele 

precizări cu privire la desfășurarea examenului 
de bacalaureat în anul școlar 1969/1970 și a con
cursului de admitere în învățămîntul superior 
pe anuFuniversitar 1970(1971.

I. — CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA EXAME
NULUI DE BACALAUREAT IN ANUL ȘCOLAR 

1969/1970

1. — Cursurile școlare la anul IV al liceelor 
de cultură generală și de artă se încheie, potri
vit structurii anului școlar, la 23 mai.

In perioada 24 mai—17 iunie, elevii se pregă
tesc individual pentru examenul de bacalaureat. 
Conducerile liceelor organizează în această .pe
rioadă consultații la obiectele prevăzute în pro
grama examenului de bacalaureat, participarea 
elevilor fiind facultativă.

2. — Examenul de bacalaureat se susține, ca 
și în anii precedenți, la următoarele obiecte de 
învățămînt :

Secția Beală :
— Literatura română (scris și oral)
— Matematica (scris și oral;
— Fizica, Chimia sau Biologia, la alegere (oral)

în sesiunea de toamnă, probele scrise vor fi 
programate, în aceeași ordine, în zilele de 20, 22 
și 25 august.

Examinarea orală va începe după o pauză de 
1—2 zile de la ultima lucrare scrisă și se va face 
succesiv, pe obiecte, în zile diferite, după pro
gramul stabilit de comisia de examen, asigu- 
rîndu-se cel puțin o zi liberă între obiecte pen
tru fiecare serie de candidați.

4. — La ambele sesiuni ale examenului de 
bacalaureat din anul 1970 se pot prezenta ab
solvenții liceelor de cultură generală și de artă 
(cursuri de. zi, serale și fără frecvență), seria 
1970, precum și persoanele care au absolvit în
tre anii 1966—1969 și care nu au susținut exa
menul sau l-au susținut o singură dată, fără a-1 
promova. Absolvenții din seriile 1966—1969 care 
au susținut examenul de două ori, fără a-1 pro
mova, se pot . prezenta, pentru ultima oară, nu
mai la una din cele două sesiuni ale anului 
1970.

5. — Absolvenții liceelor de cultură generală, 
cursuri de zi și învățămînt fără frecvență, din 
seriile menționate, .or susține examenul de 
bacalaureat la secția — ?eală sau umanistă — 
pe care au urmat-o ; absolvenții cursurilor se-; 
rale vor susține examenul de bacalaureat numai 
la secția reală.

Popas de fiecare zi la cabana 
Vîrful cu Dor.

REPER TURISTIC

Secția umanistă :
— Literatura română (scris și oral)
— Una din limbile străine studiate în liceu 

sau Limba latină (scris și oral).
— Istoria României, Filozofia și Socialismul 

științific sau Biologia, la alegere (oral).
Candidații proveniți din liceele cu predare în 

limbile naționalităților conlocuitoare susțin exa
men scris și oral și la literatura maternă, ori
care a fost secția urmată, (reală sau umanistă).

Programele p,entru examenul de bacalaureat 
au fost publicate în „Gazeta învățămîntului" nr. 
1014 și 1015 din luna octombrie 1969 și în revista 
„Colocvii" nr. 12 din decembrie 1969.

3. Examenul de bacalaureat se desfășoară în 
perioadele 18—28 iunie (sesiunea de vară) și 
20—31 august (sesiunea de toamnă).

Absolvenții liceelor de artă susțin prpbele 
practice de specialitate ale examenului de ba
calaureat în perioada 25—31 mai pentru sesiunea 
de vară și în perioada 17—19 august pentru se
siunea de toamnă.

Probele scrise se vor desfă.ura în felul ur
mător :

în sesiunea de vară
18 iunie — la Literatura română ;
20 iunie — la Matematică (secția ■ reală) și 

limba străină sau Limba latină (secția urnă-., 
nistă) ■

22 iunie — la literatura maternă p'e>țru absol
venții liceelor cu predar.eă în limbile națio
nalităților conlocuitoare.

II. - CU PRIVIRE LA CONCURSUL DE ADMI
TERE ÎN INSTITUTUL® DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPE

RIOR

Concursul de admitere în instituțiile de învă
țămînt superior, pentru anul universitar 1970/ 
1971 va avea loc ca și în anii precedenți în luna 
iulie. înscrierile la, concurs se vor face între 
4—9 iulie, iar concursul va începe la data de 10 
iulie. Pentru locurile care nu se vor ocupa la 
unele facultăți, se va organiza o a doua sesiune 
de admitere în luna septembrie.

Condițiile de înscriere, disciplinele și probele 
concursului sînt aceleași ca și în anul precedent, 
cu următoarele excepții solicitate de instituțiile 
de invățămînt superior de specialitate :

1) la secția de comerț exterior din cadrul A- 
cademiei de Studii Economice examenul de ad
mitere va consta din :

— matematică, (algebră și trigonometrie) scris 
și oral

— o limbă străină la alegere, scris (engleză, 
franceză, germană, rusă)

— economie politică (oral).
Numărul probelor rămîne la 4 (patru) ca și 

anul trecut.
2) la facultățile filologice, la secțiile care au 

ca specialitate secundară o limbă străină se va 
adăuga o. probă scrisă la limba respectivă.

3) la secția de sociologie se va introduce o 
probă scrisă la disciplina- „analiza matematică" *

Conducerile liceelor și instituțiilor de învăță
mînt superior vor asigura, buna desfășurare în 
unitățile lor a acestor exajnene și concursuri.

REVENIRE
Scriam într-unul din nume

rele trecute ale ziarului nos
tru despre fapta unor tineri 
de la Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad, care și-au ajutat un 
coleg de muncă să-și recon
struiască locuința distrusă de 
o calamitate. Am apreciat a- 
tunci frumusețea gestului a- 
cestor tineri. Revenim acum 
asupra întâmplării, pentru a 
evidenția un gest la fel de 
frumos : într-un cadru festiv, 
în prezența colectivului, Co
mitetul U.T.C. al fabricii a 
adresat celor 20 de tineri din 
secția strunc&rie calde felici
tări.

V. GIUȘCA

METEOROLOGII
> DIN TURN

In veranda vestitului Turn cu 
ceas din Sighișoara există însem
nate mărturii ale unui grup de 
cercetători constituiți în jurul a- 
nului 1900 într-o „Societate aero
nautică". Societatea întreprindea 
studii în legătură cu temperatu
ra și precipitațiile din jur, stabi
lind grafice pe mai multe dece
nii, care pot servi azi ca terme
ne de comparații și, eventual, ca 
pronosticuri meteorologice. Inte
resante sînt și j* indicatoarele di
recției spre principalele orașe eu
ropene și spre cei doi poli ăi pă- 
mîntului, cu menționarea distan
telor respective, în linie dreaptă, 
de la punctele în care latitudinea 
și longitudinea situează turnul 
cu ceas.

C. POGACEANU

VA PLACE BRAHMS 1 : rul< 
la Volga (orele 10—15 în cc 
nuare ; 17,45; 20,15).

LA NORD PRIN NORD VE 
rulează la Viitorul (orele 16;

BĂTĂLIA PENTRU ROMA :

UNIREA IN MEMORIA
UNUI ORAȘ

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) z
SIMPATICUL DOMN R : ru
lează la Republica (orele 9; 11.15: 
13,30: 16; 18.30; 21)

CÎND SE ARATĂ CUCU
VEAUA î rulează la Sala Palatu
lui (orele 17,15; 20,15).

PĂCATUL DRAGOSTEI : ruleâ- 
ză la București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30. 21), Feroviar (orele 8.30; 
11; 13.30. 16; 18.30. 21) Excelsior
orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16, 18.30 ; 
21), Melodia (orele 8,30 : 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 20,45) Mo
dern (orele 9,15 : 11,30 ; 13,45 ; 
16; 18,15; 20.30),

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,45).

CĂLUGĂRIȚĂ : rulează la
Capitol (orele 9; 12,30; 16,15; 19,45).

ÎNTR-O SEARA UN TREN î 
rulează la Favorit (orele 10: 13; 
15,30; 18; 20,30).

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Da
cia (orele 8,30—20 în continuare).

VIAȚĂ DIFICILA : rulează la 
Central (orele 8,30: 11; 13,30; 16; 
18.30: 21).

leazâ Ia.Gloria (orele 9; 12,30: 16;
19.30) , Aurora (orele 9,15; 12,30;
16; 19,30), Tomls (orele 9—15.30 în 
continuare : 19).

BĂIEȚII DIN STRADA PAL î 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18). 
LA ORA 5 DUPĂ AMIAZA (ora
20.30) .

BLOW-UP : rulează la Popular 
(orele 15,30; 19).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR : 
rulează la Munca (orele 16: 18;
20)

VIRIDIANA : rulează ia Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,30).

MY FAIR LADY ; rulează la 
Arta (orele 9,30—15,45 în continua
re . 19).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÎNE- 
TE ; rulează la Vitan (orele 15,30; 
13, 20,15)

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

IUBIREA STRICT OPRITA : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18), UN OM PENTRU ETERNI
TATE (ora 20,15)

BALADĂ PENTRU MĂRIUCA : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20.15).

IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : rulează la Cinemateca
(sala Union) : (orele 10: 12: 14)
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PROGRAMUL I

• 17,30 Emisiune în limba ma
ghiară • 18,00 Miră 18,05 Film 
serial ,,Aventură în munți“ (IX) 
Urmărirea @ 18,35 Mult e dulce 
și frumoasă (Momente de cultiva
re a limbii) — emisiune realizată 
de Ion Coteanu ® 19,00 Telejur
nalul de seară ® 19,20 Prim plan: 
Academicianul Octav Onicescu • 
19,50 Reflector ® 20,00 Festival 
Beethoven. Concert al Orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii (par
tea I) Dirijor Iosif Conta ® 20,50 
Seară de teatru „Samy“ de Kean 
Hughes. (Interpretează Adrian 
Georgescu, Regia Cornel Todea) 
© 22,15 Telejurnalul de noapte q 
22,25 Avanpremiera • 22,40 Fan
tezie (Film muzical cu Hanja 
Pazeltova).

PROGRAMUL II ’

• 20,00 Festival Beethoven. Con
cert al orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii ® 20,50 Arte fru
moase ® Idealul Unirii în arta 
plastică Telereportaj — în ate
lierul pictorului Eugen Ispir • 
21,10 Film serial „Răzbunătorii*1.. 
Reluarea episodului „Dragoste la 
prima vedere**.

FESTIVALUL 
„CĂLUȘARUL"

Prima fază a acestui’ original 
festival . «folcloric — inițiat în 
scopul de a valorifica frumu
sețea și autenticitatea străve
chiului dans — s-a , desfășu
rat recent la Căminul cul
tural din Geoagiu, județul Hune
doara. Pe scenă au evoluat cele 
mai bune formații de călușari 
din țara Orăștiei, unde dansul 
cunoaște o largă răspîndire. Prin
tre participant! s-au numărat e- 
chipe ale școlilor și căminelor 
culturale din Balșa, Romos și 
Geoagiu. Cea mai tânără și valo
roasă formație va primi un pre
miu din partea comitetului jude
țean al U.T.C,

AL. BALGRĂDEAN

Dintre orașele țării, 
cel mai bogat în a- 
mintiri privitoare la 
unirea Moldovei și a 
Țării Românești, este 
fără îndoială orașul 
Focșani. Aceasta se ex
plică în primul rînd 
prin situația specială 
a acestui oraș, așezat 
la fostul hotar, care 
îl tăia în două părți, 
fapt care mai apoi a 
și determinat pe re
prezentanții celox’ șap
te puteri europene, 
adunați la conferința 
ținută la Paris în lu
nile mai-august 1858, 
ca să stabilească la 
Focșani sediul pentru 
„Comisiunea mixtă 
centrală**, ce avea mi
siunea de a pregăti 
legile comune celor 
două țări. Tot aci a 
fost și Curtea de Ca
sație, comună ambe
lor principate. Toate 
acestea au lăsat aci 
urme, amintiri și clă
diri ce mai există 
îjică

Astfel, pe „strada 
Comisiei Centrale** se 
află în ființă localul 
ce a adăpostit aceas
tă comisiune, în care 
acum este „Muzeul 
Unirii**. Pe str. Cuza 
Vodă se află o casă 
mare, clădită- J:ntr-un 
stil ce era la modă în 
secolul al XIX-lea, ou 
turnulețe ' crenelate. • 
— urme ale feudaliSr 
mului apus de mult, 
în această casă s-a 
semnat Actul Unirii, 
după dubla alegere a 
lui Cuza ca domn în 
amîndouă Principate
le. Acum, aci este in
stalată secția chirur
gicală a Spitalului U- 
nificat Focșani

La 5 februarie 1858 
noul domnitor, denu
mit „Alexandru loan 
I", a trecut prin Foc
șani în primul său 
drum la București. 
Ajuns la hotar unde 
încă se mai aflau la 
posturile lor grănice
rii munteni și moldo
veni, Cuza s-a dus la 
pichetul de graniță ce 
purta nr. 47 și le-a 
spus grănicerilor :

— ,,Dați-vă mîinile 
și sărutați-vă, căci de 
azi înainte nu mai 
sînteți nici moldoveni 
și nici munteni, ci 
români**.

în acest loc, ce se 
află în fața Consiliu
lui popular orășenesc, 
se înaltă acum un 
mic monument, for
mat dintr-o coloană

pătrată de piatră. îm
podobit cu stemele 
Moldovei, Tării Ro
mânești și a orașului 
Focșani avînd urmă
toarea inscripție :

„în acest loc era 
odinioară pichetul de 
graniță Nr. 47 la 
hotarul Milcovului ca
re despărțea cele 
două țări surori : 
Moldova și Tara Ro
mân cască**.

Pe localul Secției fi
nanciare a județului

este pusă o placă de 
bronz avînd următo
rul text : „Pe aici era 
odinioară hotarul din
tre Moldova și Țara 
Românească. S-a așe
zat această placă pe 
locul unde a fost 
vama, la care a slujit 
și poetul Gr. Alexan- 
drescu“.

O altă placă arătând 
locul vechiului hotar 
este pusă pe localul 
poștei, o clădire ve
che, de pe vremea u-- 
nirii. Amîndouă a- 
ceste plăci sînt lumi
nate noaptea de către 
o lampă electrică, lu
crată artistic în fier 
forjat, așezată deasu
pra, astfel ca să se 
poată citi inscripțiile.

Mulțumită tuturor 
acestor amintiri ma
rele act al unirii 
Principatelor s-a păs
trat viu în spiritul 
focșenenilor și de a- 
ceea și stema orașului 
lor reprezintă dquă 
femei îmbrăcate în, 
costume naționale, 
purtând fiecare cîte 
un steag, dîndu-și 
mîna și simbollzînd 
cele două țări surori, 
avînd scrisă deviza 
„Unirea face puterea**.

Acest spirit se răs- 
frînge și în textul in
scripției de pe coloa
na din fața Consiliu
lui Popular, în care 
se spune. rcă „Cetățe
nii orașului Unirei 
Principatelor au ridi
cat acest semn de a- 
mintire a unui trecut 
de credință birui
toare**.

Astfel, cel ce vine 
în Focșani îhtîlhește 
la tot pasul ur
me ale luptelor îna
intașilor noștri pen
tru unire, care a- 
cum, după trecerea a 
111 ani de la marele 
act, capătă o deosebi
tă însemnătate în per
spectiva istoriei de 
lupte a poporului nos
tru.

POMPILIU 
VOICULET — 

LEMENY

Ediîura tineretului
Sebastian Costin : „Femios", lei 2,75 ; lulia Murnu : „Povestea 

sirenelor", lei 2,00; E. Bogdan : „Domnița Ruxandra", lei 16,00. 
Editura pentru literatură

T. Constantinescu : „Numărătoarea", lei 7,25; D. Caracos- 
tea: „Poezia tradițională română" vol. I—II, lei 33,00; J. J. 
Rousseau: „Confesiuni" vol. I—II—III lei 24,00.
Editura Mihail Eminescu

Marin Sorescu : „Teoria sferelor de influență", lei 7,75.
Editura pentru literatură universală

I. S Turgheniev: „în ajun", lei 5,00; Teocrit: „Idile , 
lei 9,75.
Editura militară

Gh. Bejancu, I. Ceaușescu : „Asalt la redute", lei 19,00 (Eroi 
ai războiului pentru independență 1877—1878); B. P. Hașdeu : 
„Ion Vodă cel Cumplit", lei 6,75.

FILATELICĂ
Comitetul municipal Baia 

Mare al U.T.C„ Casa pionie
rilor din localitate și Casa 
de cultură au organizat în 
holul cinematografului „Da
cia", o expoziție filatelică a 
elevilor. Pe 19 panouri cu 
peste 80 file de clasor, 16 
elevi expun cîteva sute ■ de 
mărci reprezentînd emisi
uni consacrate cosmosului, 
industriei. picturii, perso
nalităților de seamă, campio
natelor sportive, faunei, flo
rei, drumeției etc.

Expoziția, a treia în ulti
mul timp, constituie un me
rit deosebit al prof. Iosif 
Pajer, animatorul mișcării 
filatelice în rîndul tineretu
lui maramureșean,

V. MOINEAGU

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE : 
rulează la Miorița (orele 9.45: 12: 
15.15; 17,30; 20)

ORAȘUL VISURILOR : rulea- 
ză la Lumina (orele 9—15.45 în 
continuare ; 18,15 20,45).

LUCIA : rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 14,30: 17.30; 20,30), Pro
gram pentru copii orele 9—10.

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

TAINA LEULUI : rulează la
Grivița (orele 9.15; 11,30; 16: 18.15;
20.30) , Flamura (orele 9: 11,15: 16: 
18,15; 20.30)

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la în
frățirea între popoare (orele 15.15: 
17,45; 20)

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Buzești (orele 15,30—19 în 
continuare)

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Bucegi (orele 9.30: 12: 15,30; 18;
20.30) . Floreasca (orele 9: 11.45; 
14,30; 17,30; 20.15)

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Unirea (o- 
rele 15.30; 18) LINIȘTE ȘI STRI
GAT (ora 20,15)

ÎN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : 'rulează la Lira (orele 
15.30; 18), COLINA (ora 20,30).

MĂRTURIA : rulează la Dru
mul Sării (orele 15; 17.30; 20).

OMUL. ORGOLIUL. VENDE
TA : rulează la Ferentari (orele 
15J0; 18; 20,15).

PRIETENI FĂRĂ GRAI ru
lează la Giulești (orele 15.30; 18.
20.30) , Flacăra (orele 15,30; 18;
20.30) .

BECKET : rulează la Cotroceni 
(orele 15,30—19).
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Opera Română : FRUMOASA 
DIN PĂDUREA ADORMITA — 
ora 19.30 ; Teatrul Național .,1. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : IDIO
TUL — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
O FEMEIE CU BANI — ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie : DISPARI
ȚIA LUI GALY GAY — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE — ora 18,00 ; (Sala Studio) : 
PUNICELE IN URECHE — ora
20.30 ; Teatrul Mic : PREȚUL — 
ora 20 ; Teatrul Giulești • COME
DIE CU OLTENI — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : VIJELIE IN CREN
GILE DE SASSAFRAS — ora
19.30 ; (Sala Studio) : CE SCURTĂ
E VARA — ora 20 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : FLOAREA DE
CACTUS - ora 19,30 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : RĂZBUNAREA 
SUFLERULUI — ora 19,30 ; Stu
dioul I.A.T.C. : JEDERMMAN — 
ora 20 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
REGELE CERB — ora 18,30 ; Tea
trul Țăndărică (Calea Victoriei) : 
MIU COBIUL — ora 17.00 ; NOC
TURN I — ora 21,30; (Str. Aca
demiei) : BANDIȚII DIN KAR- 
DEMMONE — ora 17; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy)’: VARIE
TĂȚI — ora 19,30 ; (Calea Victo
riei) : NICUTĂ LA... TĂNASE — 
ora 19,30 ; Ansamblul U.G.S. : 
BALADA OMULUI — ora 20,00 ; 
Circul de stat : RAPSODIA SUE
DEZĂ — ora 19,30.

(Urmare din pag. I)

o cămăruță cu două paturi, soba 
Si o căldare cu apă. Două salte
le și două pături dăruite de fer
ma din localitate. Aceeași fermă 
care, din cînd in cînd, le mai dă
dea și cîte o pline, Costică mîn- 
case azi. Ca și-n alte dăți, o ve
cină ti adusese o strachină cu ce 
putuse. Ceilalți ? Ioana, nu se 
știe bine; o luase, se pare — 
n-am reușit să aflăm nimic pre
cis — cu o zi mai înainte, cu a- 
sentimentul unui sătean, un in
giner de prin București să-i în
grijească de copil. Ștefana, Fio- 
rea și Maria se aflau „dincolo", 
la Budeni. Nu mai putuseră răb
da. Din cînd în cînd, chiar și a- 
cum, iarna, străbat cei 10 km. 
să-și vadă mama, să mai mănîn- 
ce cîte ceva, pînă cînd sînt a- 
lungați, înapoi, acasă.

In sfîrșit, al șaselea, Gheor
ghe, de 21 ani, singurul major, 
este tînărul care ne-a scris. Sin
gurul care ar putea să facă ceva 
pentru cei mici, pentru a-i hrăni 
și îngriji, singurul care ar putea 
să suplinească pentru aceștia o- 
crotirea de mamă — fatal le-a 
murit în urmă cu 3 ani — dacă 
el însuși, orfan, nu ar simți, poa
te, nevoia unei mame.

Dar mama ? Ce face mama ?
Petra Dragnea, căci femeia cu 

acest nume a dat naștere celor 
6 copii (nepotrivirea de nume se 
datorește faptului că prima căs
nicie n-a îmbrăcat, o formă lega
lă) rămasă văcluvă, a pornit 
„să-și refacă" viața: la 46 de ani 
s-a aciuit pe lîngă un moșneag 
de 70 de ani, lîngă care își gă
sește mai ușor, potrivit propriei 
expresii, un codru de pîine și-o

noastre într-o permisie, a refuzat. 
s-o vadă.

★
Sînt luni de zile de cînd dăi

nuie drama celor cinci copii din 
Mogoșești. Și ar fi dăinuit în 
tăcere, s-ar fi consumat cu con
secințe greu de prevăzut, dacă 
strigătul îndurerat al fratelui mai 
mare nu ar fi aflat ecou. Și nu 
poți, în aceste condiții, în con
dițiile în care atîtea alte exem-

facă acest lucru ? Să declanșeze, 
să pună în mișcare măcar unul 
din mecanismele capabile să a- 
sigure acestor copii, în cadrul 
legal, în cadrul atît de generos 
față de vîrsta lor, condiții nor
male de dezvoltare și formare ? 
întrebările, atunci cînd nu se 
izbesc de niște suflete împietri
te, rămîn suspendate în gol. Pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție. Ion Rusu, declară, și

NAUFRAGI A
sticlă de vin. Copiii ? Nu-i pasă. 
Nu i-a păsat, de fapt, niciodată. 
Jalnica înfățișare a casei, pe 
care am descris-o, e una din do
vezi. Petrei nu i-a plăcut nicio
dată să muncească. Ceea ce o- 
menește se cheamă dorință, nă
zuință, răspundere chiar — pen
tru ea nu a însemnat niciodată 
nimic.- Totul a căzut în fața unui 
pahar cu vin.

Copiii, cei cinci, n-o judecă. 
Nu pot s-o judece. Cel mare, 
însă, venit în urma intervenției

ple te conving că societatea 
noastră găsește totdeauna solu
ții și pentru asemenea eventuale 
drame, să nu-ți pui mai multe 
întrebări. Trăiau acești copii în
tr-o pădure ? Trăim undeva 
nevăzuți și neștiuți de nimeni ? 
Ne punem aceste întrebări, chiar 
dacă unii vecini le-au mai dat 
uneori de mîncare; căci nu este 
vorba de a asigura o existență 
de pe o zi pe alta, de un întîm- 
plător gest caritabil, ci de o so
luție cu adevărat omenească, 
trainică, definitivă. A încercat 
cineva din această comună să

nu știm ce să credem, că situa
ția îi era, pînă la discuția cu noi, 
complet necunoscută! Brigadie
rul Gheorghe C. Stan, chiar din 
Mogoșești, cunoștea cazul, dar 
nu s-a simțit dator să sesizeze. 
La fel, școala, care a înregis
trat, impasibilă, dispariția din 
catalog a patru din elevii săi și 
nu s-a sinchisit cu nimic că unul, 
al cincilea, urmează cursurile cu 
sacrificii impresionante, scriin- 
du-și lecțiile cu mîinile înghețate 
și venind la școală flămînd. În
trebăm în stingă, întrebăm în 
dreapta; aceleași răspunsuri. Se

ÎN 18 JUDEȚE S-AU CONSTITUIT 

CONSILIILE PENTRU MUNCA 
In rîndul elevilor

După ce, cu aproape două săptămîni în urmă, am consemnat 
evenimentul constituirii Consiliului pentru munca in rîndul 
elevilor de pe lingă C.C. al U.T.C., astăzi informăm cititorii că, 
potrivit Hotărîrii plenarei C.C. al U.T.C. din octombrie 1969, au 
avut loc ședințe de constituire a consiliilor la nivel județean.

în prezența a numeroși oaspeți — din partea organelor locale 
de partid, a organelor de învățămînt, activiști U.T.C., cadre di
dactice, reprezentanți ai consiliilor pionierești și ai organelor 
sindicale și sportive, și evident, a numeroși elevi, in 18 județe 
ale țării : municipiul București, Ilfov, Teleorman, Timiș, Pra
hova, Dîmbovița, Buzău, Cluj, Bihor, Alba, Bacău, Constanța, 
Mureș, Covasna, Satu Mare, Vîlcea, Vaslui, Galați — consiliile 
care vor activa, ca organe consultative ale U.T.C., în rîndul ele
vilor au fost constituite și și-au început activitatea prin discu
tarea programelor de1 lucru pe care acestea și le-au propus.

Piuă în 31 ianuarie, în toate județele țării vor fi constituite 
asemenea consilii — la nivel de județ, municipiu, școli, comune.

Totodată, zilele acestea au loc plenare ale activelor U.T.C. din 
școli, care analizează activitatea de organizație in primul tri
mestru stabilind, concomitent, programele de activitate pentru 
trimestrul in care ne aflăm.

„PLĂCUT IMPRESIONAT 
DE CINEMATOGRAFIA 

ROMÂNEASCĂ»
declară regizorul W. LANDVOGT (R.D.G.)

Timp de o săptămînă ne-a 
vizitat țara, la invitația ACIN-u- 
lui. un grup de cineaști din 
R.D.G. Din delegație a făcut 
parte și regizorul Wolfgang 
Landvogt —. secretarul lucră
torilor de film și televiziune 
din R.D.G.

Cu puțin timp înainte de ple
care l-am întîlnit în holui. ho
telului ,,Lido“ pe regizorul 
WOLFGANG LANDVOGT care: 
a avut amabilitatea să ne acor
de un scurt interviu.

— Ce impresie v-a produs ci
nematografia românească ?

— Am fost plăcut impresio
nați de realizările cinematogra
fiei românești, ea ocupînd un 
loc important în viața culturală 
a poporului român. Am vizio
nat un număr mare de filme 
românești. Mi-au atras atenția 
în special filmele care abordea
ză subiecte istorice legate de 
dezvoltarea poporului român 
(Columna, Dacii, Războiul 
domnițelor). O puternică impre
sie, a produs asupra noastră 
producția multilaterală a filme
lor documentare realizate de 
Studioul „Sahia", în. special a- 
cele filme documentare care se 
referă la problemele contempo
raneității. De pildă, filmele 
„Cînd bărbații .devin... tați" în 
regia lui Alexandru Boiangiu, 
„Adolescenții" și ;,Eliberarea".

— Despre actori ce aveți de 
spus?

— Am reținut impunătoarea 
interpretare a lui Ilarion Cio- 
banu în rolul lui Gerula din 
„Columna", ca și cea din „Răz
boiul domnițelor" și excepțio
nala performanță actoricească a

celor doi interpreți tineri din 
filmul „Reconstituirea". Cu ațît 
mai mult, cu cit am aflat că nu 
sînt actori profesioniști, ci stu- 
denți.

— Iar în ceea ce privește pu
blicul ?

— Am fost impresionat de nu
mărul mare al spectatorilor pe 
care filmul românesc îi are. 
Spectatorii români solicită mult 
filmul, iar această solicitare 
este multilaterală și interesantă. 
M-a bucurat foarte mult că 
același public numeros și exi
gent a acordat o atenție deo
sebită filmelor noastre cu oca
zia prezentării Ia Cinematecă a 
„Retrospectivei filmului ger
man".

După ce ne-a vorbit despre 
realizări ale cinematografiei 
germane, despre perspectivele 
ei actuale, interlocutorul nos
tru ne-a declarat :

— Sînt pentru a treia oară 
în România Am vizitat-o din 
10 în 10 ani și mă bucură mi
nunatele transformări produse 
aici. Am văzut-o cu ochi dt 
turist, dar și cu ochi de regi
zor. Personal mi-aș dori să reu
șesc să transpun pe ecran pro
blemele reale ale vieții ce se 
desfășoară în cadrul ambelor 
țări și să particip alături de 
cineaștii români la discuții crea
toare cu privire la concepția 
realizării filmice.

MARIA MÎNCIU

,A
IA START - CARTINGLRI

Șl „DACIA IIOO S"
Duminică, 25 ianuarie a.c., începînd de la ora 10 va avea Ioc 

în Capitală, pe platoul de lîngă Con siliul popular al sectorului 8, pri
mul concurs automobilistic al anului. EI va consta într-o demon
strație de „cart** efectuată de cercul Liceului „Ion Neculce** și o 
întrecere de îndemînare, la care poate participa orice membru al 
A.C.R. S-au înscris deja o serie de piloți cunoscuți pe „Dac-ia 
1100 S“. O parte din membrii lotului A.C.R. va participa pe Renault 
8 Gordini. Cu acest prilej au fost invitați la un schimb de expe
riență elevi d’in ultimele clase ai liceelor bucurcștene, ca și nu
meroși profesori. Ei vor avea prilejul să viziteze sălile și atelierele 
cercului auto al Liceului „Ion Neculce** și să se informeze asupra 
experienței dobîndite aici în practicarea cart-ingului.

Reluarea unor
Departamentul transporturilor 

auto, navale și aeriene â dispus 
reluarea tuturor curselor deservi
te de navele fluviale ale 
NAVROM pe rutele Brăila—01- 
tina, Mărașu—Brăila, Piatra Fre- 
căței — Brăila, Brăila—Galați — 
Tulcea—Sulina Călărași—Ostrov, 
Tr. Severin—Ostrovul Mare, pre
cum și pe brațele Chilia și Sf. 
Gheorghe. Cursele navelor rapi
de de pasageri sînt, în continua
re suspendate.

curse fluviale
Trecerile cu bacul pentru au

tovehiculele de toate categoriile 
se efectuează în zonele Giur- 
geni—Vadul Oii și Brăila—Smîr- 
danul Nou. Temporar, între Ga
lați și comuna 23 August se 
desfășoară numai traficul de că
lători. Punctul de trecere pentru 
autovehicule de la Călărași— 
Ostrov continuă să rămînă în
chis.

(Agerpres)

cretarul consiliului popular co
munal, Gheorghe Paraschiv, „știa 
și el ceva“. Le făcuse celor cinci 
copii chiar cîteva vizite. Dar și 
el, cunoscător și executor al le
gii, ba mai mult, învrednicit cu 
răspunderi precise pentru rezol
varea unor asemenea situații i-a 
compătimit doar, a încercai să 
discute cu mama — si s-a oprit 
aici. Știe ce ar fi trebuit, ce s-ar 
fi putut face chiar înainte, cînd

T11
copiii rămăseseră orfani doar 
de un părinte, cînd mama lor nu 
depunea nici măcar un minim e- 
fort pentru a le asigura o exis
tență omenească, mai ales acum, 
de 8 luni de zile, de cînd aceas
ta, cu o iresponsabilitate de ne
crezut, i-a abandonat total. Au
toritatea tutelară ar fi trebuit, să 
intervină prompt și eficace. Co
dul familiei conține prevederi 
clare în această privință. Cum 
însuși secretarul consiliului popu
lar, subliniază, măsura în acest caz 
nu putea fi decît una singură:

decăderea din drepturile părin
tești ă celei ce nu se arată dem
nă de a fi numită marnă șt în
credințarea copiilor ’mei 'nstitu 
ții de ocrotire. Aceasta sau alte 
le, posibilitățile existau. Nimeni 
n-a încercat, însă, nimic, nu s-a 
simțit dator să pună măcar un 
deget pentru a urni lucrurile din 
acest trist impas. Cei cinci copii 
naufragiau parcă pe o insulă a 
nepăsării.

★
Trista poveste a celor cinci 

orfani eu mamă în viață nu s-a 
sfîrșit încă. Sînt.em încredințați, 
însă, că nu ca mai dura mult. 
Chiar de la început, intervenția 
noastră s-a bucurat de un larg 
sprijin. Liceul din Călugăreai, 
Inspectoratul școlar județean s-au 
Oferit să contribuie la soluționa
rea situației. Chiar și organele 
locale — cooperativa agricolă de 
producție și consiliul popular — 
au început să-și intre în atribuții. 
Adoptarea celei mai bune solu
ții trebuie să fie o chestiune de 
o zi, două. Și Sensul ei nu poate 
fi decît unul: cei cinci minori să 
aibă — și ne exprimăm convin
gerea fermă că vor avea l — toa
te condițiile să trăiască, să înve
țe și să crească în rînd cu toți 
cei de-o vîrstă cu ei.
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IN REPARTIZAREA
EFORTULUI DE STUDIU

Educația estetică este fără 
îndoială un factor esențial în 
formarea tineretului, 
ea se realizează în cadrul dis
ciplinelor umaniste, 
cestea ne vom referi numai 
desffi, răspunzînd implicit invi- 

ziarului Scinteia tineretu- 
a dezbate această ches- 

Intervenția mea constă 
serie de observații, unele 
caracter concret, pe care, 

le-am desprins din

în școală

Dintre a-
la

tației 
lui de 
tiune. 
într-o 
cu un 
evident, 
munca de zi cu zi în calitate de 
profesor de desen. Am avut po
sibilitatea să constat însă* la ore
le de curs ca și la cele din ca
drul cercului plastic, existent în 
liceul unde-mi desfășor activita
tea didactică, o afecțiune deose
bită a elevilor față de desen, 
disciplină care Ie oferă — dincolo 
de cunoștințe — posibilitatea, 
satisfacția de a crea. Mi se în
tâmplă frecvent- în special la 
cursurile claselor V—VIII, unde 
se face desen ■ artistic, ea elevii 
să continue lucrul în timpul re
creației, ora devenind insuficien
tă. Interesul deosebit este trezit, 
cred ou, tocmai din această ne
cesitate de exteriorizare creatoa
re. specifică vîrstei. în schimb 
orele de istorie a artelor la ace
leași clase suscită un foarte slab 
interes, la aceasta jucînd- fără 
îndoială, un rol important și fap
tul că nu întotdeauna înțeleg a-' 
decvat 
plicate, 
tîmplă

XII, unde interesul pentru orele 
de Istorie a artelor este foarte 
mare, real, interes pe care din 
păcate nu-l putem satisface. 
Sîntem puși — profesorii de de
sen — în mare încurcătură, a- 
tunci cînd trebuie să răspundem 
elevilor acestor clase de ce nu 
se studiază sistematic istoria ar
telor. Orele afectate sînt insufi
ciente iar volumul de cunoștințe

de structura elevu- 
Dar aceste 12 con- 

: satisface exhaustiv 
tinerilor de a se in-

general, ci și 
lui de astăzi. 
ferințe nu pot 
setea 
forma, nu pot rezolva toate ca
rențele ivite în însușirea acestei 
discipline încă din școală. Fap
tul că elevii frecventează o școa
lă de cultură generală — cum 
este liceul teoretic — impune 
educatorilor și organelor de con-

au trebuit să găsească, poate nu 
întotdeauna în chipul cel mai 
fericit, mijloace de completare a 
lipsurilor programelor. Consider 
necesară o reexaminare a pro
gramelor actuale mai ales din 
perspectiva însușirii acestei dis
cipline în raport cu cerințele vie
ții societății contemporane.

La clasele IX—XII desenul
artistic decorativ și desenul li-

și exact fenomenele ex- 
Nu același lucru se în- 

cu elevii claselor IX—

inevitabil redus și în dezacord 
cantitativ și calitativ atît cu po
sibilitățile lor cît și cu nivelul la 
cafe S;au obișnuit să primească 
cunoștințe în cadrul celorlalte 
discipline. Ideea muzeului de 
artă al R.
ganiza un ciclu de 12 conferințe 
referitor la cîteva etape mar
cante din istoria artelor plasti
ce a fost primită cu entuziasm 
de elevii claselor IX—XII. A- 
ceștia frecventează în număr 
mare aceste conferințe din do
rința sinceră, neforțată, de a se 
instrui, de a cunoaște, fapt foar
te normal, ținînd seama nu nu
mai de caracteristicile vîrstei în

în cadrul celorlalte

S. România de a or-

ducere în drept să aibă în vede
re pregătirea lor adecvată, per
fect echilibrată din punct de 
vedere științific, literar și artis
tic. Numărul redus de ore la 
clasele a IX-a și a X-a și inexis
tent la clasele XI—XII, cit și 
conținutul programelor analitice 
în vigoare vădesc un dezechili
bru serios în repartizarea efor
tului de studiu. Faptul că pro
gramele de învățămînt au oscilat 
și nul corespund întotdeauna ce
rințelor de pregătire și particula
rităților de vîrstă ale elevilor, nu 
a putut micșora interesul acesto
ra pentru desen dar a stînjenit 
în mod serios pe profesorii care

Copleșitoarele monumente ar
hitectonice' ale vechiului impe
riu și mai cu seamă, cele de la 
Gizeh : piramidele lui Keops, 
Kefren și Micherinos, Sfinxul 
și mastabalele din preajma lor ; 
apoi cele din zona tebană, opere 
ale Noului imperiu, templele 
de la Karnak, LuxO'r, celebrul 
templu de la Abu-Simbcl sau 
monumentele funerare din Va
lea regilor, sînt atît de -puternic 
și definitiv imprimate în-conști
ința noastră, incit au ajuns 
pentru mulți să reprezinte ex
clusiv miracolul străvechii arte 
egiptene. Fenomenul pare că se 
prelungește și în sculptură tinde 
colosalul, înzestrat cu virtuțile 
operei de artă, impresionează 
atît de puternic incit ajunge să 
se constituie drept factor co
mun ; la prima încercare de 
evocare reprezentarea ne e de- 

- terminată îndeobște de cunos
cuta statuie a regelui Kefren, 

Je capul colosal al lui Ouserkaf, 
granit aflat în muzeul din Cairo, 
de impresionantul chip în gra
nit al lui Sesostris al III-lea, din 
variantele aflate la Cairo, Lou
vre și la British Museum și al
tele asemenea lor. Egiptul însă 
a dat omenirii și opere din ace
lea care în mic cuprind o lume, 
creații de valoare excepțională, 
— surprinzătoare unele, altele 
chiar tulburătoare și azi, după ce 
au, trecut milenii de la săvîrși- 
rea lor, capodopere nemuritoare 
de o forță unică, inegalabilă. Ar
ta Egiptului antic are realizări re
marcabile nu numai în dome-, 
niul monumental, ea se . înscrie 
cu opere excepționale în aproape 
toate modalitățile artelor plas
tice și cu foarte diferite semnifi
cații. Chiar dacă în vechiul 
Egipt sculptorul, era socotit 
drept omul hărăzit să-i mențină 
vii pe cei cărora le făcea chi
pul sau statuia și era răsplătit 
generos, artistul l-a depășit de 
multe cri pe meșteșugar și re
zultatul l-au prezentat opere 
de artă, unele binecuvîntate 
cu calitatea de-a fi capodopere. 
Printre ele aceea a Scribului, 
aflat astăzi în Muzeul Louvre..

Capodopera aparține vechiului 
imperiu .datează din jurul anu
lui 2400 înainte de era noastră, 
este din calcar pictat și «nu e 
unica sculptură ,din acea peri
oadă, reprezentînd scribi — în
deletnicire onorată și de preț. La 
Cairo, în celebrul muzeu de 
artă egipteană poate fi întîl- 
nit un alt scrib, din calcar, de 
asemenea, într-o atitudine obiș
nuită pentru profesiune, cu o 
privire pe care comentatorii o 
găsesc de o frumusețe. întru- 
cîtva misterioasă, expresie par
că a unui gînd numai lui știut. 
Este c lucrare care s-ar putea 
crede că a pregătit capodopera 
aflată la Louvre sau care cel 
puțin o explică.

Scribul de aici, statuie, mai 
mult de cit modestă în dimen
siunile ei, reprezentînd un om 
așezat după moda Orientală și 
avînd în față, sprijinite pe par
tea de sus a picioarelor, cele 
trebuincioase scrisului nu lasă 
vizitatorul să treacă mai de
parte. îl oprește mai înainte de 
toate privirea de extraordinară 
vioiciune și expresivitate. Pri
virea aceasta de neuitat este 
vie și de o ascuțită inteligență, 
fizionomia lasă să se deducă 
echilibrul interior și exprimă o 
rară capacitate de participare. 
Viu încă, oprit pentru un mo
ment din lucru, așteaptă parcă 
de la cineva cuvîntul pe care 
să-1 scrie în continuare. Chipul 
literalmente, seînteiază, impune 
vizitatorului să mediteze la nive
lul cu care a debutat sculptura 
egipteană. Se știe, de altfel, că o 
vreme unii cercetători au so
cotit această statuie, ca apar- 
ținînd perioadei Noului impe
riu, tocmai datorită extraordi
narei Ipr expresivități care 
presupunea îndelungată experi
ență.

de VIRGIL

BRĂDĂȚEANU

In-

nebănuite și ajutat de sistemul 
acela al încrustării ochilor ni 
l-a redat viu. inteligent, chiar 

‘ spiritual și, după cit se pare, 
bun. Operă de finețe excepți
onală, creație a unui mare ar
tist, vorbește peste milenii des
pre marea taină a simplității 
în artă. Nimic mai simplu decît 
a ciopli această față lată, ș-ar

Scribul, aflat la Louvre 
cîntă prin proporții și ritmuri, 
prin culoarea folosită spre îm- 
pliniri și sublinieri care între- „ „„„„ 
gesc și întăresc impresia aceea ’ putea spune! Poate.' Dar cum a 
extraordinară de viață. Se poate - ________
vorbi, intr-adevăr, despre sur- ,puțut fl insuflețlta cu nemurire 
prinzătoarea putere a artiștilor . este tot atît de greu de spus 
egipteni de a dinamiza staticul, precum i-a fost sculptorului s-o

niar în special devine o necesita
te obiectivă, în dorința de pre
gătire pentru o carieră în care 
desenul este element de bază. 
Este vorba de Institutul Politeh
nic cu toate facultățile sale. In
stitutul de arhitectură și Insti
tutul de arte plastice, care ab
sorb un procent însemnat din 
rîndurile- absolvenților liceului 
teoretic care intră în învățămîn- 
tul superior.

Nouă, educatorilor, ne revine- 
sarcina de a veni în sprijinul e- 
levilor cu cele mai potrivite ra
muri ale desenului, ținînd seama 
de vîrstă, psihologie- interesul 
manifestat de ei și, trebuie să 
mărturisim, este foarte greu, 
dacă nu imposibil, ca în timpul 
predării disciplinei să putem a- 
vea în față niște necesități preci
se care nu ne-au fost formulate 
cu claritate.

în clasele V—VIII, cînd inte
resul pentru desenul din imagi
nație scade (interes puternic ma
nifestat în clasele I—IV) este 
necesar să introducem ore de de
sen după natură, care să-i invite 
să observe, să cunoască și să 
reprezinte natura în imagini. Să 
căutăm ca desenul după natură 
să fie dozat într-o anumită ordi
ne pornindu-se de la cele mai 
simple obiecte ca formă, pînă la

cele mai complicate și să ne pre
ocupe și corelația dintre ele. Pa
ralel cu desenul după natură tre
buie studiat și desenul decorativi 
dar, cred, corelat cu cerințele 
unor ramuri ale activității practi
ce, în industrie, în tehnica mo
dernă.

Desenul decorativ este prezent 
în aranjarea interioarelor, a spa
țiilor libere, în aranjarea parcu
rilor, orașelor< în procesul de 
fabricare al diferitelor țesă
turi, al lenjeriei, al covoarelor, Q 
al ceramicii etc. Nu trebuie să 
scăpăm prilejul de a realiza 
ducație estetică, în primul 
vizuală, de a cultiva gustul 
vilor, care nu vor fi cu 
neapărat artiști plastici.

Datorită vîrstei- factorilor 
hologici și de instrucție, pasiu
nea pentru desenul după natură 
și decorativ rămîne unui număr 
foarte mic de elevi și desenul 
liniar cuprinde masa mare a ele
vilor. Pasiunea este dublată și 
de interesul pentru viitoarea ca
rieră în care desenul liniar este, 
în extrem de multe cazuri com
ponentă indispensabilă.

Faptul că, de cîțiva 
se mai studiază desenul 
le a XI-a și a XII-a a 
depărate proteste în 
elevilor și părinților 
care trebuie să plătească din bu
zunar scump pregătirea copiilor, 
ce se îndreaptă spre ramurile 
citate.

în Consiliul profesoral al Li
ceului „Mihai Viteazul" din 9.1. A 
1970 tovarășii diriginți au ridi- ™ 
cat problema desenului la cla
sele a Xl-a și a XII-a. problemă A 
dezbătută la ședințele cu părin- 
ții elevilor — care cer intro

o e- 
rînd 
ele- 
totii

psi-

„SCRIBUL" și

15 ȘEIK EL BELED"
calitate întîlnită îndeobște și 
mai ales la acele opere care îl 
prezintă pe om cu amîndouă 
tălpile pe pămînt, dar arătîn- 
du-1 fără nici un dubiu în mers 
sau mai larg în mișcare. Este ca
zul celebrei statui în. lemn, su
pranumită Șeik el Beled, adică 
primarul satului, așa cum au nu
mit lucrătorii care în vremuri
le moderne au scos la lumină 
statuia unui preot din anticul 
Egipt cu care semăna primarul 
satului lor.

Șeik el Beled, datează din 
jurul anului 2400, așadar tot 
operă a Vechiului imperiu și 
rămine printre cele mai fru
moase creațiuni artistice ale 
epocii.

Reprezentînd un personaj im
portant, cu trup îngreunat nu 
atît de ani cît de o viață seden
tară și îmbelșugată, statuia în 
lemn are fața de o luminoasă 
expresivitate, în ciuda faptului 
că apare mai mult decît rotun
jită de grăsime.

Sculptorul i-a descoperit lem
nului taine de expresivitate

facă sau poate chiar mai greu, 
de vreme ce încă încercăm să 
ne explicăm misterul seninătă
ții suverane și atît de bogate în 
nuanțe a lemnului devenit fiin
ță, a chipului care atrage cu 
farmecul frumosului artistic, a- 
flat cînd este autentic, oriunde, 
chiar în ceea ce viața ne-a o- 
bișnuit să socotim urît sau ne
interesant. Ființa pe care o re
prezintă numai frumoasă n-a 
fost ca apariție și nici prima
rul, Seik el Beled este însă una 
dintre cele' mai frumoase opere 
de artă ale anticului Egipt.

Sînt capodopere care duc că
tre excepționala creațiune înfăp
tuită peste un mileniu, către 
tulburătoarea splendoare care 
se numește Nefertiti, minune 
a plasticii din toate timpurile. 
Dar despre Nefertiti, femeia 
aflată într-una dintre cele mai 
frumoase și mai bogate înțe
lesuri întruchipări artistice din 
cite cunoaște lumea, despre zîm- 
betul ei care stă să se ivească 
pentru toți, dar înflorește numai 
pentru unii peste puțină vreme.

claritate neverosimile, invada
toare. Fascinația nu vine însă 
din ceea ce „ipoteza de lucru" 
inventează pe lingă ori împotri
va realității și nici din lumina
rea unei părți invizibile a ei ci 
din însăși capacitatea artificialu
lui de a se adapta unui regim 
natural de viață. în mod sur
prinzător convenționalul se do
vedește un natural neconfirmat 
ori 
ia. 
nei 
tul 
nă
de _ ----  — ....
artificial, din neverosimil un fel 
de memorie a naturalului ori un 
stimulent al acestuia. Această 
demonstrație, în roman, nu este 
ilustrată ci mărturisită ca o ex
periență. însuși faptul de a fi 
luat ca ipoteză „cazul" omului

“ Romanul lui Petru Popescu 
se sprijină pe o situație „ne-

• verosimilă" folosită ca ipoteză 
de lucru. Un inginer în jurul a 
treizeci de ani e sortit morții 
de o boală fără remediu. Are 
mai întîi niște stări stranii de 
încremenire care prevestesc 
existența ciudatei boli, medicii 
îi dau de trăit mai puțin de un 
an. Romanul este, formal vor
bind, viața personajului în acest 
scurt timp înainte de o dispa
riție așteptată. Ne dăm 'însă re
pede seama că ținta prozato
rului este alta, că artificiul, 
„ipoteza de lucru" nu urmărește 
să dezvăluie comportarea unui 
om care știe că va muri ci 
să sugereze implicațiile în real 
ale unui raport mai general în
tre artificialul și naturalul natu
rii umane.

El nu face romanul unui caz- 
limită — poate fi și acesta ! — 
ci avansează un punct de vede
re asupra posibilităților de a 
cunoaște mai adecvat natura 
umană. Cum se comportă o 
realitate naturală în fața arti
ficialului, stînjenește acesta din 
urmă manifestarea naturii uma
ne ori, dimpotrivă, o stimulea
ză și, mai mult, îi oferă șanse 
unice de divulgare ? Iată între
bări care apar imediat ce ne 
dăm seama că autorul n-a 
„creat" romanul agoniei unui 
om ci o naturărtimană pusă sub 
regimul „neverosimilltății". 
Ce este mai neverosimil, mai 
artificial, decît viața unui om 
care știe cît mai are de trăit'? 
Ipoteza scriitorului presupune 
deci o realitate și un sistem de 
reacții umane, cărora observa
ția _ „naturală" singură nu le 
mai poate face față. Situație 
extrem de semnificativă. Lite
ratura își revizuiește în chip ne
cesar instrumentele dar nu în 
sensul unei renunțări la cele 
vechi cît mai cu seamă în di
recția acordării lor la noile rea
lități ale spiritului uman: Ea

ani, nu 
în clase- ~ 
stirnit a- V 
rîndurile 
acestora

ducerea desenului la clasele a A își poate crea mijloace „artifi- 
XI și a XII-a. W Ciale" pentru a atinge straturi

S-a propus chiar un număr de zffș, 
două ore săptămînal și o pro- “ 
gramă care să țină seama, să fie 
deci corelată, de cerințele de la A 
aceste institute de învățămînt 
superior. De asemenea s-a mai 
propus studiul organizat al Is- A 
toriei Artelor Plastice „în fieca- w 
re clasă și paralel cu evul din 
istorie studiat la clasa respec- 
tivă".

Profesorii de desen, în Cercul 
Pedagogic pe Capitală, au, făcut @ 
propuneri concrete 
studiului 
nerală și 
zultatele.

desenului 
în liceu.

în privința 
în școala ge- 
Așteptăm re-

nală cuprinde în sine ideea de 
neverosimil și, întrucît concep
tul tradițional de realism se 
sprijină, cum se știe, pe vero
similitate, sîntem tentați să sus
pectăm o astfel de scriere de 
nerealism 1 Omul are însă re
zerve interne care depășesc 
ceea ce poate el exprima prin 
verosimilitate. Aceasta este ținta 
demonstrației intelectuale pe 
care o experimentează Mircea 
Eliade creînd un tip de litera
tură aflată 
acest punct ..
azi, nefiind străină de astfel de 
preocupări, 
toare, mai

încă la început. Din 
de vedere proza de
este mai conserva- 

___ , ___ indecisă, mai dori
toare de terenul ferm al unui 
natural tradițional, neobservînd 
poate în măsură suficientă că, 
raportat Ia om, artificialul este, 
ori trebuie să fie făcut tot atît 
de.„ natural. Natura umană și

chiar un substitut al acestu- 
Funcția lui este similară u- 
memorii care cheamă trecu- 
la realitate. Mai adine uma- 
este deci capacitatea aceasta 
a face din convențional, din

PETRU PRINS ’

POPESCU: Ș

natura în general nu se exprimă 
ori dezvăluie spontan. Ele tre
buie forțate, provocate printr-o 
experimentare artificială. Res- 
tituția umanului din om, a na
turalului din natură poate fi 
foarte bine efectul unei acțiuni 
convenționale.

în fine, să mai spunem că poe
ții, mai sensibili decît s-ar cre
de la solicitările naturii „arti
ficiale", „construite" a omului 
modern, sînt în avangarda aces
tei întreprinderi tulburătoare de 
exprimare a omului în structuri 
..convenționale" de o noutate 
fundamentală. Artificialul, în 
acest caz, sporește și modifică 
umanitatea omului, oferă un soi 
de limbaj în care esențe ignora
te ori mute din natura umană 
ies la suprafață, se comunică 
și se înțeleg. „Necuvinteîe" lui 
Nichita Stănescu, „ultrasenti- 
mentele" Iui Adrian Păunescu, 
„tainele" Anei Blandiana, „pus
tia” lui Ion Alexandru „mona
da" lui Cezar Baltag și, în ge
neral, anumite elemente ale 
structurilor lirice care pot fi 
măcar imaginate și în cazul al
tor poeți exprimă, ca tendință 
marcată ori numai ca o tensiune 
specială. nostalgia dezlegării 
dacă nu asediul zonelor mute 
ale naturii umane (Din această 
cauză multora poezia „tînără" 
le pare artificială, convențională, 
ba unui respectat critic chiar 
„barocă" și „prețioasă", ignorîn- 
du-se însă tocmai ceea Ce o 
face îndreptățit să fie așa I)

Notînd toate acestea n-am 
vrut decît să sugerăm univer
sul de preocupări în care 
înscrie Petru Popescu cu 
mânui ~ ___ ;
bil pasionat de literatura 
Mircea Eliade) își pune 
roul într-o situație 
rosimilă" pentru care 
pregătește In chip L„___
Aceasta însă contaminează chiar 
realitatea romanului dîndu-i o 
adîncime neașteptată. Un caz 
luat ca ipoteză de lucru face re
alitatea cu care se confruntă 
mai vie și mai adîncă, mai fru
moasă și. mai urîtă, într-un cu- 
vînt, mai reală decît o putem 
percepe cu simțurile și dispozi
ția naturală Modifică reacțiile 
„cazului" realitatea, îi defor
mează semnificațiile ori îi strim- 
bă proporțiile ? Dimpotrivă, re
alul dobîndește o creștere și o

care moare reprezintă o alianță 
a convenționalului cu naturalul, 
incompatibilitate aparentă care 
definește însă natura umană. 
Scriitorul s-a lipsit aproape to
tal de invenție dovedindu-se am
bițios dar și conștient de difi
cultatea întreprinderii. Roma
nul este o curgere aproape în- 
tîmplătoare — „convențional" 
întimplătoare I — a zilelor și 
nopților, n-are un subiect care 
să pună, cum se spune, ideea în 
valoare, personajele nu se în* 
tîlnesc cu necesitate ci, „așa ca 
în viață", pe o stradă, într-un 
oraș, pe o plajă etc. Personajul 
este prins nu în moartea sa cît 
în realitatea prin care merge 
spre sfîrșitul inevitabil dar pe 
care o trăiește, neconvențional. 
Absența cu care se dă vieții îi 
sporește-mental prezența morții. 
Dar moartea este o dramă pe 
care adevărații adversari, sim
țurile, nu o realizează fiind. în
să, curios, dramatică într-o zonă 
pe care n-o poate ucide : în 
conștiință. Deci, însăși trăirea 
dramei trebuie să fie convenți
onală, pentru că sediul dramei 
este inatacabil. Personajul căr
ții nu trăiește de fapt drama 
morții Iminente — schemă lite
rară tradițională — ci își pune 
problema, teoretic insolubilă, a 
acestei incompatibilități. Auto
rul n-a „creat" o moarte sau o 
viață ci le-a făcut să fie, pe rînd, 
convenționale și naturale. Aces
tei situații de disponibilitate ab
solută îi datorează realitatea 
cărții tonul miraculos. La Petru 
Popescu miraculosul nu este in
ventat în prelungirea ori în sub
teranele realului ci este o stare 
„naturală" a acestuia. Realul a- 
re o anume inocență 
grație căreia poate fi 
fel de ușor natural sau 
țional. Realitatea pare a 
o stare adamică a lumii. ___
bilă viziunilor care urmează să 
o structureze. Din această cau
ză scriitorul n-are nevoie să a- 
peieze Ia procedeele halucinării 
realului ci îl surprinde în starea 
amintită (ii datorăm. în acest 
sens, lui Petru Popescu poate cej 
mai fascinant și mai disponibil 
București literar !).

Prin noutatea tonului și caii- ’ 
tatea intelectuală a problemelor. 
Prins este. în contextul literar 
de azi, un roman memorabil.

C. STĂNESCU

nebănuite ale naturii umane. 
Mircea Eliade este primul scrii
tor român care, după Camil Pe
trescu, nu — 
o tensiune 
tre „natura 
artificială" 
tului uman dar a și propus pri
mele procedee, mijloace de a 
surprinde această tensiune. 
Scriitorul nu se mulțumește cu 
ceea ce îi dă personajul din 
simpla lui observare ci exercită 
asupra Iui o provocare conven
țională^ îi conferă o existență 
„artificială" la care acesta tre
buie să răspundă „natural”. 
Poate individul să fie „natu
ral" într-o împrejurare „artifi
cială" ? în „La țigănci" de e- 

• xemplu, modul natural de de
scriere pare incompatibil cu na
tura convențională a subiectului, 

• dar nuvela nu este mai puțin
„realistă". Situația convențio-

numai că a simțit 
specială Ivită in- 
naturală" și „natura 
ca realitate a spiri-

Prof.
ELEONORA CRACIUNOIU

Liceul „Mthai Viteazul" — Bucu
rești

BUNELE INTENȚII
(Urmare din pag. I) 

samblu folcloric, medicul Ilie 
Vasilescu, a organizat expuneri 
pe diverse teme medicale care 
sînt urmărite cu interes de 
către numeroși săteni la cămi
nul cultural. Fie că instruiesc 
o formație artistică, fie că țin 
o conferință la căminul cultural 
sau organizează o seară de 
poezie la bibliotecă, ei înțeleg 

culturală a 
datorie so- 

i ca
prezența în viața i 
satului și ca pe o 
cială dar o simt și 
bold interior.

„Nu te poți izola 
viața lui spirituală, „ 
Gheorghe Dima, directorul șco
lii generale din comună. Să zi
cem că vrei numai să citești 
sau să stai seară de seară la 
televizor ; mai de vreme ori 
mai tîrziu vei simți nevoia să 
faci și altceva și acest „altceva" 
poate fi chiar organizarea unor 
activități la căminul cultural; 
satisfacțiile, vă mărturisesc în 
cunoștință de cauză, nu sînt cu 
nimic mai prejos".

Și totuși, prezența tinerilor 
intelectuali nu se manifestă pe 
măsura posibilităților și efec
tul unei atari situații se reflec- 

de 
cul- 

de

un im-

de 
ne

sat, de 
spunea

tă în caracterul oarecum 
provizorat al activităților 
turale. Fenomenul acesta 
neaderență deplină la viața cul
turală a satului, de interferare 
oarecum incidentală cu ea a 
preocupărilor unor ' intelectuali 
de aici, se cere examinat mai 
îndeaproape pentru a descoperi 
cîteva din cauzele acestui feno
men.

Ni se vorbea de faptul că 
multe dintre cadrele didactice 
primesc responsabilități prea 
multe pentru a mai avea tim
pul și energia necesare unei ac
tivități susținute la căminul cul
tural (unii sînt membri în trei, 
cite odată în patru comisii — 
de la comisia autorității tute
lare pînă la comisia de ampla
sare a locuințelor). Cînd ești cu
prins în atîtea comitete și co

misii mai poate fi vorba de a 
te ocupa și de altceva așa cum 
trebuie ? E adevărat însă 
că și această situație are avan- 
'tajele ei, cei care o ilustrează 
fiind la curent cu problemele să
tenilor, cu viața lor, cu univer
sul lor de preocupări.

Foarte mulți dintre interlo
cutorii noștri ne mărturiseau că 
unul din motivele pentru care 
nu desfășoară activități cultu
rale e lipsa de experiență și 
pricepere. „In liceele și insti
tutele pedagogice nu am fost 
pregătiți prea bine pentru a- 
ceastă latură a activității noas
tre, ne spune tovarășul direc
tor Dima Gheorghe. Mă, gîn- 
desc la aspectul metodologic : 
nu ni s-au format deprinderile 
necesare unei munci culturale, 
în ce mă privește, am ca avan
taj față de colegii mei faptul 
că am lucrat cîțiva ani la un 
comitet de cultură și artă și 
deci am experiența necesară. 
Pentru că altminteri, ce poate 
face un absolvent de liceu pe
dagogic numai cu ceea ce a în
vățat la școală, conform pro
gramei ? Poate dirija un cor, 
dar nu-1 poate închega așa cum 
trebuie, poate eventual cînta la 
vioară, dar nu știe să instru
iască o echipă de dansuri. Ab
solventul de institut pedagogic 
este adeseori pus în situația de 
a ține o conferință la căminul 
cultură! dar el nu posedă încă 
secretul abordării publicului 
matur. Eu cred că și aceasta 
ar putea fi una din cauzele 
neintegrării rapide a intelectua
lului tînăr în viața culturală a 
satului. Tînărul absolvent vine 
de multe ori cu intenția de a 
face „lucruri mari", dar lip- 
sindu-i instrumentul necesar se 
descurajează repede și în cu- 
rînd, cu tot atîta „convingere" 
trece în extrema cealaltă".

Desigur, acestea sînt explica
țiile care ni s-au oferit și în

cea mai mare parte ele sînt 
adevărate. Nu mai puțin ade
vărate sînt însă și explicațiile 
pe care ni Ie sugerează realita
tea concretă a comunei de aici. 
Credem că principala cauză a 
neparticipării majorității tine
rilor intelectuali la viața cul
turală a comunei " -*’•
în lipsa dc dirijare a 
tui proces de către 
nizația U.T.C. din comună. 
Organizația U.T.C nu a găsit 
forța necesară să-și atragă pro
priii săi membri Ia inițierea 
unor acțiuni nici măcar pentru 
tineri Secretarul comitetului 
comunal, tovarășul Pavel Ion 
se arăta dezinteresat de aceste 
aspecte ale activității organiza
ției U.T.C și apreciază că „s-a 
lucrat", deși răsfoind dările de 
seamă și procesele verbale ale 
adunărilor U.T.C., am întâlnit 
frecvente aprecieri, deloc mă
gulitoare, făcute la adresa ac
tivității culturale de chiar co
mitetul U.T.C. Cu .atît mai ciu
dată e pasivitatea organizației 
U.T.C. de la Școala generală 
din Tătaru care ar fi putut să 
devină nufcleul și animatorul 
vieții spirituale a celor peste 
1 200 de tineri care locuiesc în 
comună Pentru aceasta tre
buie să existe însă o emulație, 
spiritul inițiativei. Tovarășa 
Giurcă Anișoara, secretara or
ganizației, nu ne-a putut vorbi 
despre prea multe inițiative 

z pornite de Ia organizație, ini
țiative care, în mod normal ar 
fi trebuit să îmbunătățească ac
tivitatea culturală din comună, 
în ultimul timp s-a luat hotă- 
rîrea de a se constitui o bri
gadă științifică din cadre didac
tice de diferite profesii care să 
conferențieze în cadrul unui 
program bine întocmit și finali
zat în cicluri la căminul cultu
ral. Deși cam tardivă, ideea ' 
aceasta sperăm să fie începutul 
de drum spre o participare ac
tivă a tinerilor intelectuali la 
viața culturală a comunei.

se află 
aces- 
orga-

se 
, ro-

„Prins". Scriitorul (posi- 
............. i lui

e- 
„neve- 

nu-1 
special.

primară 
făcut la 
conven- 
rcflecta 

disponi-

GIGANTUL
(Utmare din pag. I)

Himerele, invenții extraor
dinare ale fanteziei artistu
lui -r- viziuni teribile ale 
singurătății sale — a creat 
la începutul carierei de ar
tist opere de extraordinară 
monumentalitate, străbătind 
toată sculptura cu acel suflu 
eroic pe care-1 dă pietrei 
devenită ființă Gigantul, 
acest clocot de mușchi viitor 
a fost un moment de echili
bru nerepetat în cariera ar
tistului. Spun echilibru gin- 
dindu-mă la puterea de stă- 
pînire a energiilor, la acel 
punct de vîrf în care ener
giile se echilibrează pentru 
a da impresia statică a for
ței.

Paciurea a gindit Gigantul 
pornind de la o viziune pli
nă dc măreție, această temă 
era ca o obsesie care tre
buia neapărat exteriorizată 
Un sentiment eroic al artis
tului, un bărbătesc elan l-a 
însuflețit și |-a făcut să știe 
cum va arăta monumentul 
gigantului, al bărbatului, al 
puterii și locul precis în 
care el va sta.

Indiferent că este soare 
fierbinte, că plouă sau că 
ninge cutremurător de alb, 
această minunată statuie a 
orașului nostru rămine ca 
un clocot luminos de piatră 
vie care conține — pe lingă 
sentimente — și forma ciu
dată a cuvinteloi de piatră 
care o alcătuiesc.

I (Urmare din pag. I)

pun o difirențiere între studenții 
buni și cei mai slabi".

Iată ce ne declara. imediat 
după încheierea termenului de 
înscriere pentru parțiale, conf. 
univ. dr. Petre Bomboe, decanul 
facultății de geologie tehnică din 
I.P.G.G. : „în învățămîntul teh
nic, forma de verificare parția
lă a cunoștințelor s-a practicat 
aproape 
mulțumiți

a
în

maticii duce implicit și la o a- 
naliză mai serioasă a capacități
lor de asimilare a studenților. 
Din păcate pînă în prezent a- 
ceastă formă este utilizată exclu
siv de studenții buni. Sesiunea 
din iarnă, cuprinzînd doar 2 e- 
xamene, facilitează considerabil

Conf. univ. dr. V. Olariu, pro
decan al Facultății de matema
tică — JJniversitatea București, 
sublinia faptul că «,în contextul 
sporirii gradului de dificultate 
al procesului de învățămînt for
ma de examinare parțială vine 
în întîmpinarea dorinței majori-

In finalul sondajului nostru 
fulger, ne-a răspuns tovarășul șef 
de lucrări A. Percek, Facultatea 
de medicină generală din I.M.F. 
București. „Examenele parțiale 
s-au introdus în primii 4 ani de 
studiu, unde programa analitică 
prevede materii cu o durată de

Sîntem 
această moda- 

ea 
caz exempli- 
de o serie

permanent, 
că 
fost legiferată, 
orice 

anterior

PLE
litate 
fiind 
ficată 
de rezultate pozitive. Gradul de 
dificultate al unor discipline fus- 
tifică din plin forma examenu
lui parțial. în același timp acest 
examen permite și o investigare 
pe verticală a pregătirii profe
sionale. Raza restrînsă a proble-

D O A R 1 E
abordarea de 
cit mai mare 
țialelor, care 
ficultățile pregătirii în asalt 
unui volum mare de cursuri pen
tru sesiunea din vară. Am susți
nut orientarea preferențială la 
înscrierea pentru parțiale, pentru 
discipline mai dificile".

către un număr 
de studenți a par- 
reduc astfel și di-

a

tății studenților de a se pregăti 
optim pe plan profesional. însă 
avîndu-se în vedere faptul că 
acest examen este benevol, stu
denții nu solicită această formă 
proporțional cu importanța ei 
în echilibrarea programului de 
pregătire pentru sesiunile din iar
nă și din vară.

2 semestre. Datorită materialului 
foarte vast existent la unele ma
terii și datorită factorului clima
tic (iarna se învață mai bine 
decît vara) măsura a fost primi
tă cu entuziasm de către toți stu
denții. Confirmarea acestui en
tuziasm o vom avea însă numai 
după terminarea sesiunii de

parțiale. Pînă acum programele 
analitice ji-au reuși! să egalizeze 
judicios sesiunile de examene. 
Parțialele vin însă ca un sprijin 
efectiv în echilibrarea sesiunilor, 
fapt de care poate beneficia ori
ce student indiferent de pregă
tire Această măsură nu poate 
avea efecte negative asupra pro. 
cesului de formare profesională, 
deoarece sînt de neconceput hia* 
tușurile dintre diferite părți ale 
materiei studiate în decursul unui 
an".

Sperăm că aceste argumente 
avizate în favoarea parțialelor 
vor determina majoritatea stu
denților in abordarea unei forme 
de examen menită în primul rînd 
să faciliteze pregătirea și să a- 
ducă o mai justă repartizare a 
eforturilor depuse în vederea 
pregătirii optime a tuturor exa
menelor.
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CHEMAREA
Organizației de partid 

a județului Brașov către 

toate organizațiile județene

CHEMAREA
Organizației județene 

de partid Timiș către 

Partidului Comunist Român,

către toți oamenii muncii
(Urmare din pag. I) (Urmare din pag. I)

UZINA DE ȚEVI ROMAN LANSEAZĂ
UN APEL INSISTENT FURNIZORILOR SĂI:

— 1100 tone hîrtie și celu
loză

— 35 000 mp țesături de lină 
și bumbac, precum și cantități 
Însemnate de încălțăminte și 
alte bunuri de larg consum.

— depășirea planului de ex
port cu 70 milioane lei, îndeo
sebi prin diversificarea și spo
rirea numărului de produse și 
creșterea competitivității lor. 
— sporirea eficienței economi
ce a exportului, prin creșterea 
ponderii produselor cu grad ri
dicat de prelucrare și calitate 
superioară, adaptarea în mai 
mare măsură a activității de 
producție și de comerț exterior 
ia cerințele pieții externe.

— Se vor livra suplimentar la 
fondul pieții produse în valoa
re de 40 milioane lei.

— Reducerea cu 50 milioane 
lei a importurilor de materii 
prime, materiale și utilaje.

— Prin reproiectarea unor 
produse, îmbunătățirea tehnolo
giilor de fabricație, extinderea 
utilizării oțelurilor cu calități 
superioare, precum și prin folo
sirea în mai mare măsură a în
locuitorilor vom reduce consu
murile specifice planificate, ob- 
ținîndu-se economii de :

— 1 800 tone metal
— 6 000 mc material lemnos
— 1 400 tone ciment și altele. 
Se vor realiza economii la

prețul de cost în valoare de 60 
milioane lei.

— Prin creșterea randamentu
lui de utilizare a combustibililor, 
raționalizarea consumului de e- 
nergie electrică și mai buna va
lorificare a resurselor secunda
re de energie se va realiza o 
economie față de plan de 6 000 
tone combustibil convențional și 
2,5 milioane kwh energie elec
trică.

— Creșterea gradului de utili
zare a capacităților de produc
ție prin mărirea coeficientului 
de schimburi la mașini unelte 
în secțiile de bază la 2,2 și 
realizarea unui grad de utilizare 
a fondului de timp disponibil de 
75 la sută.

— Sporirea productivității 
muncii planificate cu 1 200 lei 
pe salariat, prin organizarea 
mai bună a producției, crește
rea gradului de mecanizare și 
automatizare, întărirea discipli
nei în muncă, utilizarea comple
tă a fondului de timp de lucru. 
Sporul de producție ce se va ob
ține față de anul 1969 se va rea
liza în cea mai mare parte pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

— Obținerea peste plan a 80 
milioane lei beneficii prin spo
rirea eficienței activității eco
nomice a fiecărei unități prin- 
tr-o mai bună gospodărire a fon
durilor materiale și bănești și 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție.

— Ridicarea nivelului calitativ 
al produselor și diversificarea 
sortimentelor, _ perfecționarea 
continuă a mașinilor și utila
jelor :

— realizarea peste plan a 70. 
produse și articole noi.

— reproiectarea și moderni
zarea unui număr de 27 sorti
mente în afara celor prevăzute 
în plan.

— scurtarea duratei de asi
milare în fabricație cu 1—6 luni 
la 55 produse și articole între 
care modelul funcțional al mo
torului Diesel cu patru cilindri 
de 50 C.P., suflantele de aer, cu 
motor de distribuție S.R.D.-20 
și S.R.D.-40, noi tipuri de radia
toare. rulmenți și scule.

— Realizarea înainte de ter
men a parametrilor tehnico-eco- 
nomici proiectați la următoare
le obiective :

— Secția de tratamente ter
mice și acoperiri galvanice la 
uzina de autocamioane cu două 
luni.

— Hala tractor de. 40 C.P. cu 
șase luni.

— Creșterea capacității Fa
bricii de scule din Rîșnov, cu 
1 400 tone scule anual, cu șase 
luni.

— Instalația „Frigofen" de la 
Combinatul chimic Făgăraș cu 
trei luni.

— Dezvoltarea capacități de 
încălțăminte cu 600 000 perechi 
pe an, cu trei luni.

— Dezvoltarea capacității de 
sistematice pentru pregătirea și 
perfecționarea cadrelor califica
te necesare noilor obiective 
dezvoltării unităților economice, 
utilizării complete a capacități
lor de producție și exploatării 
raționale a utilajelor și instala
țiilor de înaltă tehnicitate.

în sectorul 
de investițli-construcții

Pregătirea condițiilor optime 
pentru desfășurarea activității 

CONTRAPUNCT
AȘTEPTĂM SĂ VĂ VEDEM 

LA LUCRU ÎN ACEST AN
Succinta retrospectivă la Combinatul chimic Craiova.
Comitetul U.T.C. pe combinat a fost organizatorul unor mul

tiple acțiuni menite să sporească gradul de pregătire și înțe
legere a celor peste 2 000 de uteciști. Circa 20 de concursuri și 
olimpiade pe meserii, numeroase consfătuiri și dezbateri la 
masa rotundă cu cei mai buni ingineri, maiștri și secretari ai 
organizației în vederea găsirii celor mai potrivite forme și 
metode pentru ridicarea cunoștințelor profesionale ale tineretu
lui, înființarea clubului inginerilor și tehnicienilor, urmărirea 
permanentă a prezenței și a disciplinei în producție. Sînt acțiuni 
din cadrul programului de activități întreprinse numai anul 
trecut. Așteptăm să vedem la lucru organizațiile U.T.C. din com
binat în sprijinul îndeplinirii sarcinilor anului 1970. Succes !

V. R.

PE CÎND MĂSURI PREVENTIVE ?
într-o discuție cu tovarășul inginer Ion Moș, directorul cu 

probleme de fabricație al Uzinei de vagoane Arad, ni se spunea 
„Intîmpinăm greutăți îndeosebi din rîndul tinerilor, care con
stituie majoritatea angajaților : sînt nestatornici, fac cele mai 
multe absențe nemotivate“.

Ajunși la această problemă ne-am interesat asupra felului în 
care comitetul U.T.C. pe uzină se preocupă ca prin activitățile 
organizate să elimine neajunsurile semnalate. Iată ce ne spune 
tovarășul Dionisie Nedea, secretarul comitetului : „Ceea Ce am 
făcut pînă acum, organizarea de dezbateri colective și în grup 
sau discuțiile personale cu/ cei mai recalcitranți tineri, n-au dat 
întotdeauna rezultatele scontate. Ne-am propus, de aceea ca 
încă din primele zile ale anului, pe lingă intensificarea formelor 
știute să găsim altele. Așa, de exemplu, în fiecare secție există 
deja un reflector al tineretului în care sînt consemnate și cri
ticate abaterile tinerilor iar în următoarele cîteva zile va apare 
în curtea uzinei un fel de panou rotativ portabil unde vom 
populariza cazurile de abateri cele mai grave".

Rezultă deci că se preconizează măsuri. O privire mai atentă 
asupra lor ne demonstrează însă că în continuare aceste măsuri 
intervin cînd deficiențele s-au manifestat deja. Ceea ce ne face 
să ne întrebăm : pe cînd măsuri eficiente cu caracter preventiv ?

I. D.

de investiții : asigurarea din 
timp , a documentațiilor de 
execuție și a amplasamentelor, 
procurarea utilajelor tehnologi
ce la termene corespunzătoare 
programului de montaj și de 
punere în funcțiune a obiecti
velor, astfel îneît să realizăm 
încă din primul semestru 50 la 
sută din sarcina anuală de in
vestiții.

Perfecționarea activităților 
de construcții și montaj pentru 
execuția lucrărilor potrivit gra
ficelor și la un nivel calitativ 
ridicat, prin pregătirea din timp 
a acestora, aprovizionarea ritmi
că cu materiale de construcții, 
folosirea rațională a forței de 
muncă, a utilajelor și a mijloa
celor de transport.

— Reducerea duratei de exe
cuție și punere în funcțiune cu 
20—90 zile mai devreme a 39 
capacități de producție indus
triale și agrozootehnice plani
ficate în acest an.

între aceste obiective se află :
— Hala de piese de schimb a 

uzinei de material rulant.
— Instalațiile pentru colo- 

ranți de la Uzina Colorom Co- 
dlea.

— Instalația de termigen de la 
Fabrica Răsăritul.

— Hala de confecții metali
ce a industriei locale.

— Darea în folosință cu 20 de 
zile mai devreme a 1500 de a- 
partamente.

— Reducerea costurilor lu
crărilor de investiții cu 35 mi
lioane lei prin îmbunătățirea 
soluțiilor de proiectare, folo
sirea în mai mare măsură a 
proiectelor tip, realizarea de 
lucrări cu suprafețe și volume 
dimensionate în strictă concor
danță cu necesitățile reale.

Depășirea cu 400 lei a pro
ductivității muncii pe salariat 
în construcții-montaj prin ex
tinderea industrializării lu
crărilor, folosirea soluțiilor cu 
grad înalt de prefabricare, pro
gramarea și organizarea rațio
nală a execuției lucrărilor și 
utilizarea integrală a fondului 
de timp de lucru.

Se vor realiza prin autodota- 
re, 1 000 mașini, utilaje și in
stalații în valoare de circa 130 
milioane lei.

Tn transporturi

— îmbunătățirea utilizării 
mijloacelor de transport, prin 
reducerea imobilizării vagoane
lor la operațiile de încărcare- 
descărcare din întreprinderi, 
prin mecanizarea operațiilor, 
extinderea paletizării și contai- 
nerizării mărfurilor.

— Sporirea față de realiză
rile anului 1969 cu 5 la sută a 
coeficientului de utilizare a 
locomotivelor Diesel și electri
ce.

— Creșterea cu 5,5 la sută 
peste plan a indicilor de utili
zare a parcului de autotractoare 
și semiremorci.

— Satisfacerea integrală a ne
voilor de transport feroviar și 
auto în condiții de siguranță 
deplină și regularitate a circu
lației.

★
Organele și organizațiile de 

partid, conducerile întreprin
derilor, centralelor, combinate
lor, grupurilor industriale, a 
celorlalte unități economice vor 
stabili cele mai eficiente măsuri 
menite să asigure realizarea 
planului și a angajamen
telor luate cu ocazia adună
rilor lor de dezbateri a 
sarcinilor de plan pe 1970, vor 
mobiliza toți oamenii muncii în 
vederea descoperirii de noi re
zerve de sporire a producției și 
a eficienței activității economi
ce

înfăptuirea exemplară a pla
nului și a angajamentelor lu
ate va conduce la valorificarea 
la un nivel și mai înalt a po
tențialului economic material și 
uman al județului nostru, va 
constitui o nouă dovadă a ade
ziunii comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din jiidețul 
Brașov, a întregului popor la 
politica științifică a partidului 
nostru.

Asigurăm conducerea parti
dului, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că vom de
pune toată capacitatea noastră 
de muncă pentru înfăptuirea 
și depășirea angajamentelor 
luate, pentru sporirea aportului 
județului nostru la dezvoltarea 
economiei naționale, la înflori
rea scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România.

țațele obținute în 1969 și ținind seama de posibilitățile existente 
în unitățile agricole de stat și cooperatiste, dînd expresie hotă- 
rîrii comuniștilor, țărănimii, mecanizatorilor, specialiștilor din 
agricultura județului de a-și intensifica eforturile pentru ridi
carea continuă a producției agricole, adresează din nou organi
zațiilor județene de partid, tuturor oamenilor muncii din agri
cultură o înflăcărată chemare la întrecere pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor în agricultură pe anul 1970.

In acest scop ne propunem să realizăm următoarele :
— Creșterea peste prevederile 

planului a producției totale cu 
7 600 tone grîu, 5 500 tone po
rumb, 1 400 tone floarea-soare- 
lui, 4 400 tone sfeclă de zahăr, 
printr-un spor de producție pes
te plan la hectar ; la grîu cu 
50 kg atît în întreprinderile a- 
gricole de stat, cît și în coope
rativele agricole de producție, 
la porumb cu 50 kg în întreprin
derile agricole de stat și cu 
30 kg în cooperativele agricole 
de producție, la floarea-soarelui 
cu 30 kg, iar la sfecla de zahăr 
cu 300 kg; pentru aceasta se 
vor executa lucrările agroteh
nice la timp și de calitate supe
rioară, se vor extinde soiurile 
de semințe și materialul săditor 
de mare productivitate, se va 
realiza o strînsă legătură între u- 
nitățile de cercetare și cele pro 
ductive.

— Față de suprafața planifi
cată, producția de legume va fi 
extinsă pe încă 100 ha ; se va 
depăși cu 5 520 tone producția 
totală de legume prevăzută, din 
care 3 000 tone vor fi livrate 
Ia export. în acest scop vor 
intra în producție încă 19 ha 
sere industriale și 90 ha sere 
solarii' construite de către aso
ciațiile intercooperatiste, astfel 
îneît la sfîrșitul anului coope
rativele agricole vor dispune de 
39 ha sere industriale și 221 ha 
solarii ; va continua acțiunea de 
profilare și specializare a unor 
unități în producția de legume, 
vor spori suprafețele irigate cu 
apă din pînza freatică.

— în zootehnie, față de sar
cinile planificate, efectivele de 
animale matcă vor crește cu 
4 000 vaci și juninci în coopera
tivele agricole de producție si 
cu 450 în întreprinderile agri
cole de stat, ajungîndu-se astfel 
la un efectiv de 78 600 vaci și

C.A.P. I.A.S. Total

Griu tone 5 000 2 600 7 600
Porumb tone 3 000 2 500 5 500
Floarea-soarelui tone 600 800 1 400
Sfeclă de zahăr tone 4 400 'iV 4 400
Legume tone 5 370 150 5 520
Carne total tone 500 700 1 200

din care de porc tone 400 400 800
Lapte în hl 2 000 3 600 5 600
Ouă bucăți 500 000 500 000

— Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din cele 29 de între
prinderi agricole de stat își pro
pun să perfecționeze în conti
nuare formele de organizare și 
conducere a producției, să spo
rească eficiența economică ast
fel îneît să depășească 
prevederile de plan la benefi
cii cu 3,5 milioane lei și să re
ducă suplimentar cheltuielile 
de producție cu 1,8 la sută.

— Colectivele de muncă din 
cele 17 întreprinderi de meca
nizare a agriculturii se angajea
ză să depășească planul de ve
nituri cu 2,6 milioane lei și să 
sporească timpul anual de func
ționare a tractoarelor cu 7 ia 
sută, paralel cu efectuarea unor 
lucrări diversificate și la un ni
vel calitativ superior.

— în anul 1970 suprafața ara
bilă a județului va spori cu 
500 ha prin îngustarea și des
ființarea unor drumuri, defri
șări de arboret, organizarea ju
dicioasă a centrelor gospodă
rești și sectoarelor zootehnice ; 
prin largi acțiuni intercoopera
tiste și muncă patriotică a ce
tățenilor vor fi executate lucrări 
de desecare și îndiguiri pe o su
prafață de 7 500 ha mai mult 
față de plan.

— Comitetul județean de par
tid, organele județene agricole 
vor acorda un sprijin direct, 
sistematic și calificat tuturor 
cooperativelor agricole de pro
ducție pentru aplicarea cu ma
ximum de eficiență a hotărîri- 
lor Plenarei Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, privind 
îmbunătățirea organizării pro
ducției, normării și retribuirii 
muncii, întărirea disciplinei. 
Cooperativele slab dezvoltate 

juninci, din care 58 000 în 
C.A.P., și la 62 300 scroafe de 
prăsilă, din care 30 000 în unită
țile cooperatiste. Pentru aceas
ta, în cooperativele agricole se 
vor obține peste plan 5 viței la 
fiecare sută de vaci, iar numărul 
purceilor înțărcați pe scroafă va 
fi cu 10 la sută peste media pla
nificată.. într-un număr de 8 coo
perative agricole vor intra în 
funcțiune complexe de creștere 
și îngrășare a porcilor a cîte 
5 000 capete fiecare, 3 complexe 
intercooperatiste — unul pen
tru 30 000 porci, unul pen
tru creșterea a peste 41 000 pă
sări și altul pentru îngrășarea 
a 10 000 miei. Va continua ac
țiunea de dezvoltare și îmbu
nătățire calitativă a structurii 
bazei furajere în toate unități
le agricole și se vor întreprin
de noi măsuri pentru folosirea 
economică a acestora.

— Aplicînd măsuri agroteh
nice corespunzătoare, folosind 
noile mijloace tehnice puse la 
dispoziție de către industrie, 
unitățile agricole vor spori pro
ducția peste plan cu 1000 tone 
la struguri și 500 tone la fructe.

— Va fi asigurată dezvoltarea 
în continuare a sericiculturii, 
producția de gogoși de mătase 
din aceeași cantitate de sămînță 
urmînd să sporească la 73 tone, 
cu 5 la sută mai mult ca în 
1969 ; se vor iniția noi acțiuni 
pentru extinderea acestei ra
muri cu deosebire în cooperati
vele agricole și în gospodăriile 
țărănești, extinzîndu-se plan
tațiile de duzi în masiv și pe 
noi suprafețe.

— Depășirile de plan pe care 
unitățile agricole și le propun 
vor permite să se livreze la 
fondul central, peste sarcinile 
stabilite, următoarele cantități 
de produse ;

vor primi un ajutor permanent 
din partea unor colective de spe
cialiști care vor studia și solu
ționa la fața locului probleme
le consolidării lor economice și 
organizatorice. în satele necoo- 
perativizate, organizațiile de 
partid vor îndruma gospodării
le țărănești individuale pentru 
realizarea unor producții sporite 
la hectar și pe fiecare animal, 
precum și pentru creșterea li
vrărilor pe bază de contract la 
fondul central al statului.

Angajîndu-ne în numele co
muniștilor. al tuturor oamenilor 
muncii din județul Timiș — 
români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități — 
să îndeplinim aceste obiective, 
chemînd la întrecere organiza
țiile de partid județene, pe toți 
cei ce lucrează în agricultură, 
sîntem convinși că țărănimea 
cooperatistă, mecanizatorii și 
specialiștii vor pune tot mai 
mult în valoare marile posibili
tăți de care dispune agricultura 
de stat și cooperatistă, unități
le de cercetare pentru îndepli
nirea hotărîrilor Congresului al 
X-lea a Partidului Comunist 
Român și a prevederilor Pla
nului de stat pe anul 1970, pen
tru creșterea bunăstării între
gului popor și înflorirea Repu
blicii Socialiste România.

★
Aceste chemări au fost lan

sate de plenarele Comitetelor 
județene de partid Brașov și 
Timiș, care au analizat rezul
tatele obținute în îndeplinirea 
planului și a angajamentelor în 
întrecerea socialistă pe anul 
1969 și au dezbătut sarcinile ce 
revin județelor respective din 
Planul de Stat pe anul în curs.

La începutul trimestrului II va 
trebui să intre în probe tehno
logice unul din cele mai impor
tante obiective din planul de in
vestiții din acest an din Moldo
va, laminorul de țevi de 6 țoii 
din Roman. La ora actuală sta
diul lucrărilor pe șantier sînt la o 
cotă îngrijorătoare care indică o 
întârziere de cel puțin două hmi 
de zile. Vinovați nu sînt con
structorii — I.C.S.M. din orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej — cu care s-a 
contractat lucrarea și nici uzina 
de țevi, beneficiara noului lami
nor, ci a treia parte contractantă 
— Uzina constructoare de mașini 
din Reșița, furnizoarea utilajului 
tehnologic.

La Comitetul județean Neamț 
al P.C.R. a avut loc zilele trecu
te o amplă analiză împreună cu 
factorii de răspundere a modului 
în care se desfășoară lucrările 
de investiții pe șantierele județu
lui. Laminorului de la Roman i 
s-a consacrat atenție maximă. Cu 
numai o zi mai înainte pe ace
lași șantier sosise o delegație de 
specialiști de la Ministerul Indu
striei Metalurgice condusă de un 
adjunct al ministrului pentru a 
hotărî la fața locului măsurile 
care să asigure recuperarea res
tanțelor și încadrarea constructo
rilor în termenul stabilit. Proble
ma laminorului a declanșat, așa
dar, o stare de alertă la toate ni
velele. Și totuși, pe șantierul cu 
pricina, în aceste zile presante 
de început de an este liniște. Pa
radoxal, dar constructorii aproa
pe nu au ce face. Inginerul lor 
șef, tov. Ștefan Cruceru, este ex
trem de agitat.

„Mă zbat ca peștele pe uscat, 
spune el, în imposibilitate de 
a acționa".

Să privim retrospectiv situația. 
Uzina constructoare de mașini 
din Reșița avea obligația să li
vreze principalele utilaje ale la
minorului în cursul anului tre
cut. N-a reușit. A solicitat întoc
mirea unui nou grafic cu noi ter
mene de livrare. Beneficiarul nu 
a avut încotro. A acceptat. Con
structorul și-a reconsiderat din 
nou planul de bătaie. Iată însă 
că reșițenii nu și-au respectat 
nici de data aceasta termenele. 
Agregatul perforator trebuia să 
înceapă a fi livrat la 20 iulie 1969 
și să se termine la 10 noiembrie. 
Primele piese au început însă să 
sosească la jumătatea lunii au
gust, iar ultimele au intrat pe șan
tier de-abia în 11 noiembrie. Cu

La Fabrica de sticlărie București — cea mai mare unitate de acest gen din țara noastră. Panoul general de comandă. Foto: AGERPRES

Desigur, consacrările festive își 
au rolul lor, dar nu reprezintă 
singurul mod de transmitere a 
ceea ce este exemplar. De altfel, 
înseși meritele care s-ar cuveni 
remarcate public cunosc o în
treagă scară a importanțelor și 
este firesc, la urma urmei, ca 
pentru un anumit succes să fie 
suficientă doar strîngerea de mînă 
și un „Bravo 1“ rostit de secre
tarul organizației, iar pentru al
tul sala de festivități, florile, pre
miile și urcarea la tribună. în 
orice caz, susținem consacrarea 
oricărui comportament, atitudi
ne care la un moment dat pre
zintă interes educativ, fără a aș
tepta realizări „epocale" cărora 
să li se acorde aceste recompen
se morale. Astfel, înțelegem de 
ce n-a fost nevoie de aprecieri 
publice ale strădaniei uteciștilor 
de la Uzina de pompe, care ur
mează liceul la seral, lucrînd și 
în schimbul III. Sînt mulți, și 
nu numai acolo, ci și în alte 
locuri unde condițiile n-au per
mis pentru toți elevii înlesnirea 
de a lucra pe două schimburi. 
Dar cînd aflăm că, în Institutul 
de proiectări pentru laminoare, 
la cursurile de limbi străine, 
destinate cu precădere tinerilor, 
perseverează tot cei în vîrstă de 
peste 30 de ani, și numai cîțiva 
uteciști, considerăm că pe aceștia 
puținii, comitetul organizației 
U.T.C. trebuie să-î afirme ca 
exemple.

— Oricărui tânăr îi place să 
fie apreciat, lăudat, pentru ceea 
ce realizează. Se cuvine să fo
losim în toate împrejurările acest 
sentiment firesc — arăta tov. Ion 
Terzi, inginer șef adjunct con
cepție la întreprinderea de con
strucții metalice și aparataje. Să-i 
acordăm felicitările pe care le 
merită, deoarece nu o dată suc
cesele vin după îndelungi stră
danii, fiind investite în ele multă 
inteligență, muncă, ceasuri de 
studiu, pasiune. Lucrez cu mulți 
tineri, și ingineri stagiari, și am 

întârziere deci de 2 luni de zile. 
Agregatul „duo" avea ca termen 
de livrare 10 septembrie—30 oc
tombrie. Unele din subansamble- 
le sale mai veneau însă și în de
cembrie. Agregatul netezitor tre
buia livrat în întregime în ultima 
lună a anului trecut. Dar la 10 
ianuarie el era încă incomplet. 
Același termen fusese prevăzut 
pentru mașina de îndreptat și 
presa de probat. Tovarășul ingi
ner Onofrei Parascan, directorul 
tehnic al uzinei din Roman, a- 
firma însă că la 20 decembrie, cînd

U.C.M. REȘIJA 
TRECI 

PE RECEPȚIE!
Uteciștii de la Uzinele constructoare 

de mașini Reșița sînt chemați să susțină, 

prin efortul lor, realizarea obligațiilor 

contractuale ale întreprinderii

se afla la Reșița, aceste utilaje 
nici nu erau intrate în prelucra
re. Este deci vorba despre uti
lajele de bază, fără de care nu se 
poate produce țeavă. Le-am nu
mit pe poziții, așa cum le-a re
clamat în discuțiile noastre di
rectorul general al uzinei din Ro
man pentru ca reșițenii să și le 
reamintească în aceeași ordine. Și 
mai ales să facă turul necesar de 
forță pentru a se achita de a- 
ceste obligații întârziate „pînă cel 
mai târziu la 30 ianuarie" — 
spuneau destinatarii. La rîndul 
lor, constructorii sînt hotărîți să 
găsească resursele necesare pen
tru mărirea ritmului și a produc

observat cît interes afirmă unii 
față de noutățile în domeniul 
specialității, pentru a-și completa 
cunoștințele. Le-am sugerat la 
trei dintre aceștia să urmeze și 
a doua facultate. S-au «înscris, 
au început să învețe dar după 
un timp au renunțat. Găsesc că 
o mare vină are în acest caz co
mitetul organizației U.T.C. Acei 
tineri trebuiau încurajați, chiar 
felicitați pentru hotărîrea lor, 

Aveți o 
„CARTE DE 
ONOARE" ?

dîndu-i ca exemplu celor din jur. 
S-ar fi simțit datori să perseve
reze mai energic, cu siguranță 
și alții i-ar fi urmat pe calea de- 
săvîrșirii studiilor.

O discuție aparte, mai detalia
tă, ar merita fără îndoială mij
loacele, modalitățile concrete de 
propagare a modelelor de viață. 
Atrage atenția uneori diminuarea 
pînă la anulare a forței de in
fluențare prin inactualizare. De 
exemplu, frecvent, panourile de 
onoare, ca și alte mijloace vizua
le rămîn anuale, ca ediții festive, 
în preajma unor mari aniversări. 
Evident, schimbate lunar, sau 
trimestrial — în școli mai ales — 
forța lor agitatorică ar crește, 
stimulînd la întrecere pentru o- 
cuparea sau păstrarea unui loo 
printre fruntași. în școlile vizi
tate de noi, fotografiile sînt în- 

tivității pe șantier în aceste zile 
și nopți de iarnă, astfel ca terme
nul scadent de punere în func
țiune a obiectivelor să rămînă 
un termen ferm. Pentru aceasta 
ei trebuie într-adevăr să realize
ze în prunul trimestru 41 la sută 
din volumul lucrărilor de con- 
strucție-montaj planificat pentru 
anul în curs. Fără îndoială, un 
efort deosebit dar care nu poate 
fi ocolit. în ședința de lucru de la 
comitetul județean de partid de 
care vorbeam și în analiza cu bri
gada de specialiști ai ministeru

lui s-a elaborat de altfel un plan 
de acțiuni care va asigura recu
perarea restanțelor. Sînt prevăzu
te printre altele organizarea acti
vității constructorilor pe trei 
schimburi și un ajutor substan
țial cu forță de muncă în specia
litate din partea uzinei de țevi. 
Numeroși maiștri și ingineri ai 
uzinei, numiți ca diriginți pe șan
tiere, lucrează deja cot la cot cu 
tehnicieni-constructori la lucră
rile de instalații și montaj. Uzina 
va executa apoi în atelierele pro
prii, fără să.fie profilate pe ase
menea producție, circa 700 tone 
de utilaje pentru noul laminor și 
1400 tone construcții metalice.

soțite de așa-zise portrete — de 
banală concizie și generalitate ca 
text, deși ar putea oferi ima
gini foarte complexe, stimulative 
despre preocupările, opiniile, 
succesele și activitatea în organi
zație a fruntașilor la învăță
tură.

De altfel, tov. Zenovia Angliei, 
secretar al Comitetului munici
pal București al U.T.C. — ne 
spunea : Sînt folosite pentru evi

dențierea unor elevi și emisiu
nile stațiilor de radioamplificare, 
citarea în fața careului, rubrici 
ale revistelor școlare. Dar exem
plul celor mai buni este afirmat 
foarte rar în cadrul grupelor 
U.T.C., cînd fruntașii să fie soli
citați să vorbească despre felul 
cum își organizează timpul, des
pre metodele de studiu. La adu
nările uteciștilor consacrarea ce
lor mai valoroși colegi se face, 
de obicei, în mod școlăresc, cu 
citări de nume pentru notele 
mari obținute, sau pentru pre
miile cucerite la diferite compe
tiții. Prea puțin se are în vedere 
consacrarea premianților ca ute
ciști, pentru contribuția lor la ac
tivitatea organizației U.T.C., la 
realizarea unor inițiative organi
zatorice.

Metodic, varietatea nelimitată 

Un ajutor și o colaborare exem
plară. Eforturile conjugate ale 
constructorilor și beneficiarului 
vor fi încununate însă de succes 
dacă dv., constructorii de mașini 
de la Reșița, veți urgenta livrarea 
utilajelor în termenul limită pe 
care îl reamintea beneficiarul 
adică pînă la 30 luna aceasta.

Admirabil apare în acest con
text angajamentul laminoriștiloi 
de la Roman de a se depăși pe 
ei înșiși, dublînd producția de țevi 
de 6 țoii planificată pe anul a- 
cesta, dacă se va reuși ca lami
norul respectiv să intre în pro
bele de rodaj la cald în termenul 
stabilit. El are de altfel un su
port solid. Forța de muncă care 
va deservi noul obiectiv din ca
drul uzinei a fost pregătită din 
timp la un nivel înalt. Tovară
șul Constantin Axente, secretarul 
comitetului U.T.C., ne relatează 
faptul că peste 100 de tineri, a- 
lături de muncitori și tehnicieni 
mai în vîrstă, au fost selecționați 
și trimiși pentru specializare la 
uzina de țevi Republica din 
București.

După specializarea din Bucu
rești, tinerii își continuă pregăti
rea în uzina lor. Ei studiază, aju
tați de specialiști, procesul tehno
logic conceput pentru laminorul 
de 6 țoii, modul de funcționare 
a utilajelor și agregatelor, tehno
logia oțelului cu care vor lucra. 
O bună parte din timpul afec
tat acestor cursuri, tinerii și-l pe
trec pe șantier participînd ne
mijlocit la montarea și probarea 
unor instalații care vor reveni 
nu peste mult timp în mîinile 
lor. La intrarea în funcțiune a 
laminorului nu va mai fi nevoie 
de nici o perioadă de acomodare. 
Se va produce din plin djn pri
mele zile. în această organizare 
anticipată rezidă certitudinea 
realizării angajamentului de care 
ne vorbea directorul general al 
uzinei, tov. inginer Vasile Sav. 
Și un asemenea angajament în
drăzneț merită să fie susținut 
fără rezerve și de către dv., con
structori ai I.C.S.M., și dv. furni
zori ai utilajelor.

Cum acționează uteciștii de Ia 
U.C.M. Reșița la apelul lansat 
de beneficiarii produselor lor 
din Roman ? Coloanele ziarului 
Ie rămân la dispoziție pentru a 
reproduce răspunsul formulat de 
ei.

ROMULUS LAL

a repertoriului folosit presupune 
în orice caz realizarea intensită
ții afective. Nimic nu este mai 
dăunător decît ratarea acestor 
momente sub aspectul efectului 
emoțional. „Cadrului, creat mai 
mult ori mai puțin festiv, nu-s 
poate lipsi tinerețea, frumusețea, 
căldura umană — spunea pe 
bună dreptate tovarășul Ion Po
pa, prim-secretar al Comitetului 
U.T.C. al sectorului 3. Să nu 
fim zgîrciți la flori, la zîmbete 
și urări calde atunci cînd felici
tăm, căci trebuie să pătrundem 
la sufletul omului,".

A evita șablonul și rigiditatea, 
ca deziderat permanent, în
seamnă apoi și răspîndirea largă 
a bunului obicei — ce dacă îl 
au și pionierii ! — de a constitui 
„cărți de onoare", „jurnale", „al
bume" ale organizațiilor. Acestea, 
să treacă*moștenire de la un an 
la altul, o dată cu evenimentele, 
bucuriile și succesele pe care 
le-au consemnat, ca memorie fi
delă a colectivității respective. 
De altfel, toți cei cu care am 
stat de vorbă au apreciat va
loarea unor asemenea-întreprin
deri.

In sfîrșit, vom nota că inter
locutorii noștri au fost unanimi 
în a susține că de fapt toate obli
gațiile fundamentale în educație 
— formarea concepției despre 
lume, a reprezentărilor, sentimen
telor, convingerilor social-politice 
și ideologice, înzestrarea tinerilor 
cu acele cunoștințe și instru
mente de cunoaștere prin care 
să înțeleagă cît mai exact lumea 
înconjurătoare, locul lor în socie
tate și într-un anume colectiv — 
nu se pot realiza fără a face per
manent apel la model, la exem
plu de conduită profesională, 
etică, cetățenească. Iar acelea ale 
celor mai buni tineri din fiecare 
organizație stau permanent la în-, 
demînă, reale, depășibile.

ION TRONAC
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Practica, rezultatele de pînă 
acum din activitatea sportivă de 
mase organizată la sate, eviden
țiază constatarea că fără exis
tența unei strinse legături între 
organizația U.T.C. și asociația 
sportivă din comună, nu poate 

'fi vorba despre rezultate viabile, 
de durată, în atragerea tinerilor 
săteni pe terenurile de sport. 
Pentru că, în ultimă instanță, în- 
tr-o diversitate de forme* în 
funcție de preferințe, posibilități 
și — mai ales — pricepere orga
nizatorică, se urmărește numai a- 
cest scop. Acolo unde există 
preocupare și tragere de inimă, 
tineri cu simțul răspunderii și cu 
puterea de a înțelege foloasele 
pe care le aduce sportul tinere
tului de la sate, eforturile, ini
țiativa și priceperea organizatori
că au aooperire în fapte și reali
zări demne de lauda tuturor. 
Cine sînt acești tineri organiza
tori, într-o comună, în mîna că
rora se află „cheia" ? Președin
tele asociației sportive ? Secreta
rul comitetului U.T.C. ? Sarcini
le și atribuțiile lor sînt paralele ?

Am răsfoit împreună cu cîțiva 
președinți de asociații sportive 
din județul Brăila, instrucțiunile 
comune ale C.C. al U.T.C. și 
C.N.E.F.S. cu privire la organi
zarea și desfășurarea activității 
sportive la sate, cu ocazia unei 
instruiri, gîndindu-ne ca după 
reamintirea cadrului oficial al 
acestei activități să confruntăm 
împreună rezultatele lor practice, 
cu prevederile.

— V-aș propune să procedăm 
invers — a fost de părerere pro
fesorul (de istorie 1 — n.n.) .
Cornel Necula, președintele aso- 

-«*:iâției sportive din comuna Ză- 
voaia. Cred că acolo unde angre
najul „organizației U.T.C.-asocia-

ție sportivă" funcționează fără 
greșeală se poate descifra, în re
zultate, chiar litera instrucțiuni
lor. Sînt mai
de cînd am fost repartizat la 
Zăvoaia. Am aflat acolo un mic 
colectiv de entuziaști care iubeau 
cu pasiune sportul. Totul a în
ceput la proporții reduse: cînd 
și cînd, cite un meci de volei, 
fotbal, cite o dată, duminica, și 
chiar lupte, ca demonstrație — 
marea pasiune a unui coleg de-a! 
meu. ...S-a înfiripat apoi echipa 
de volei formată numai din

bine de cinci ani

Primăvara lut 1970 va însemna 
pentru noi și mult doritul teren 
de baschet.

Micul nostru grup care cu ani 
în urmă juca volei „în cerc", în 
curtea școlii, este acum o asocia
ție sportivă puternică, cu un 
larg concurs din partea consiliu
lui popular comunal, al C.A.P.- 
ului, al organizației de partid. A 
fost firesc să fim ajutați. Faptul 
acesta l-au înțeles toți factorii 
constituiți, fără să ne dăm sea
ma, intr-un comitet de sprijinire, 

omit aportul colegului meu

entuziaști, o organizație U.T.C. 
puternică, un comitet de spriji
nire activ, cadre didactice care 
iubesc sportul, preferințele tine
rilor cooperatori — respectate ! 
Spun, cumva, altceva instrucțiu
nile ?...

— Angrenajul U.T.C.-asociația 
sportivă, îl văd „porrtit" numai 
după impulsul unor prime re
zultate — este părerea profeso
rului de educație fizică Roman 
Buzoianu, președintele asociației 
sportive din comuna Movila Mi
resei. Așa cuțn demarorul pune

ORGANIZAȚIA U.T.C
SOCIAȚIA SPORTIVA

membri cooperatori care astăzi, 
au antrenamente zilnice! Organi
zația U.T.C., ce] mai prețios aju
tor al asociației noastre, s-a preo
cupat de baza sportivă a cărei 
lipsă — datorită numărului tot 
mai mare de sportivi ai comunei 
— am început să o resimțim. 
Rînd pe rînd. și îndeosebi anul 
trecut, acțiunile de muncă patrio
tică organizate de comitetul 
comunal U.T.C. au început să 
rodească : trei terenuri de volei, 
două de handbal, unul de fotbal.

A COMUNEI
Nicolae Pătlăgică, profesorul 
educație fizică* director alde

Căminului cultural. Veți înțelege 
că a fost posibil ca handbaliștii 
să se antreneze și iarna, că ne 
gîndim chiar la o secție de gim
nastică. Căminul cultural ne-a 
pus la dispoziție o spațioasă sală..

Să recapitulăm : un nucleu de

în mișcare întregul motor. Co
laborarea celor doi factori trebuie 
să fie perfectă, cu precădere la 
organizarea primelor acțiuni. E- 
chipa de volei* apoi cea de fotbal 
— aici a fost cel mai ușor de 
început — s-au făcut cunoscute 
printre comunele învecinate. 
Dacă asta „a prins" cel mai bine

la Movila Miresei, pe asta „am g 
mers" ! Am intrat, cu eforturi g 
cu ambele echipe în campionatul 8 
județean și iată că cele două 
C.A.P.-uri (milionare) ale comu
nei s-au oferit să ne ajute. La 
sediul asociației sportive a apă
rut destul de repede o vitrină 
cu trofee: medaliile, <’ ‘ 
fanioanele, cupele au început să 
se strîngă. Comuna avea acum 
un prestigiu sportiv ce trebui? 
apărat și cu cît au înțeles mai 
repede toți factorii comunei a- 
ceasta, cu atît am cîștigat mai 
mult. N-am separat niciodată, 
sarcinile organizației U.T.C. de 
cele ale asociației sportive. Ra 
mai mult, ne-am gîndit că dacă 
vizăm sporirea numărului de 
discipline sportive, atunci să 
„s trecurăm" atletismul, disciplina 
fără de care nu se poate face ni
mic Atletismul a depășit însă 
orice așteptări fiindcă, în numai 
doi ani, am format trei campioni 
județeni între care Matei Ureche 
(500 m plat) și Gheorghe Golită 
(lungime și suliță) se află în cla
samentul primilor patru juniori 
mici pe țară 1

Nu poate fi vorba deci de ac
țiuni izolate* de acțiuni de unul 
singur. Acolo unde angrenajul 
despre care aminteam nu func
ționează, truda unui președinte 
de asociație, singur, nu valorează 
aproape nimic.' Fără să oblig pe 
cineva să accepte soluția noastră 
— aceea a primelor rezultate — 
cred în ea, fiindcă practica mi-a 
confirmat-o. Ori, unde, în orice 
asociație sportivă sătească, oricît 
de „anemică", aș proceda la fel 
nu înainte de a mă fi asigurat 
că am, alături, întreaga organi
zație U.T.C.

o vitrină I 
diplomele, I 
încenut să ■
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RETURULUI CAMPIONATULUI 1969

DIVIZIA NAȚIONALA A
Etapa XVI-a 

din 8 martie 1970
Jiul Petroșani — Dinamo Bucu

rești ; A.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. 
Cluj ; Crișul Oradea — F. C. Ar
geș Pitești ; Farul Constanța — 
Steagul Roșu Brașov ; Dinamo 
Bacău — U. T. Arad ; Steaua 
București — Petrolul Ploiești ; 
Universitatea Cluj — Universita
tea Craiova : Rapid București — 
Politehnica Iași.

Etapa XVII-a 
din 15 martie 1970

Universitatea Craiova — Crișul 
Oradea ; Dinamo București — 
Un ’ersitatea Cluj; Politehnica 
lat — Farul Constanța ; U. T. 
Ara* ,Z — Steaua București ; 
C.F.R. Cluj — Jiul Petroșani ; 
F. C. Argeș Pitești — A.S.A. 
Tg. Mureș ; Petrolul Ploiești — 
Rapid București : Steagul Roșu 
Brașov — Dinamo Bacău .

Etapa XVIII-a 
din 22 martie 1970

Rapid București — F. *C. Ar
geș Pitești ; Crișul Oradea — 
U. T. Arad ; Dinamo Bacău — 
Dinamo București ; Universita
tea Cluj — Politehnica Iași ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul 
Ploiești ; Jiul Petroșani — Stea
gul Roșu Brașov ; Steaua Bucu
rești — C.F.R. Cluj ; Farul Con
stanța — Universitatea Craiova.

Etapa XlX-a 
din 29 martie 1970

Politehnica Iași — Dinamo 
Bacău ; Steagul Roșu Brașov — 
Rapid București ; F. C. Argeș 
Pitești — Universitatea Cluj ; 
Petrolul Ploiești — Farul Con
stanța ; Dinamo București — 
Steaua București ; C.F.R. Cluj 
— Crișul Oradea ; Universita
tea Craiova — A.S.A. Tg. Mu
reș ; U. T. Arad — Jiul Petro
șani.

Rapid București ; Petrolul Plo
iești — U. T. Arad ; A.S.A. Tg. 
Mureș — Jiul Petroșani.

Etapa XXIV-a 
din 28 iunie 1970

C.F.R. Cluj — F. C. Argeș Pi
tești ; Steaua București — Stea
gul Roșu Brașov ; A.S.A. Tg. 
Mureș — Dinamo Bacău ; Di
namo București — Farul Con
stanța : Politehnica Iași — Pe
trolul Ploiești ; Crișul Oradea — 
Universitatea Cluj ; Jiul Petro
șani — Rapid București ; U. T. 
Arad — Universitatea Craiova.

■ Etapa XXV-a 
din 1 iulie 1970

U.T. Arad — Dinamo Bucu
rești ; F. C. Argeș Pitești — Po
litehnica Iași : Steagul Roșu 
Brașov — Crișu] Oradea ; Ra
pid București — A.S.A. Tg. Mu
reș : Universitatea Craiova — 
Jiul Petroșani ; Dinamo Bacău
— Farul Constanța ; Universita
tea Cluj — Steaua București ; 
Petrolul Ploiești — C.F.R. Cluj.

Etapa XXVI-a 
din 5 iulie 1970

Farul Constanța — Universita
tea Cluj ; Dinamo-Bacău — Pe
trolul Ploiești ; Steaua București
— Universitatea Craiova ; CFR
Cluj — St. Roșu Brașov ; Dina
mo București — F.C. Argeș Pi
tești ; Politehnica Iași — Jiul 
Petroșani ; A.S.A. Tg. Mureș — 
U. T. Arad : Crișul Oradea — 
Rapid București. ,

Etapa XXVII-a 
din 8 iulie 1970

Steagul Roșu Brașov — A.S.A.
— Mureș ; Jiul Petroșani —

; Universitatea 
___ _ Bacău ; Rapid 
București — Dinamo București ; 
Politehnica Iași — Crișul Ora
dea ; F. C. Argeș Pitești — 
Steaua București ; Petrolul Plo
iești — Universitatea Craiova ; 
U. T. Arad — C.F.R.-Cluj.

Etapa XXVIII-a 
din 12 iulie 1970

Crișul Oradea — Petrolul Plo
iești ; C. F. .R.-GJuj — Dinam» 
București; F.C. Argeș Pitești—I 
U. T. Arad ; Jiul Petroșani —■ 
Dinamo Bacău ; Rapid Bucu
rești — Universitatea Cluj ; U- 
niversitatea Craiova — Steagul 
Roșu Brașov ; A.S.A. Tg. Mureș
— Politehnica Iași ; Steaua Buc.
— Farul Constanța.

Etapa XXIX-a 
din 15 iulie 1970

Dinamo Bacău — Steaua Buc.; 
Crișul Oradea — Jiul Petroșani; 
Farul Constanța — Rapid Bucu
rești ; Universitatea Craiova — 
C.F.R. Cluj; Dinamo București — Metalul
— Politehnica Iași ; Universita- 
tea Cluj — A.S.A. Tg. Mureș : 
Petrolul Ploiești — F.C. Argeș 
Pitești ; U. T. Arad — Steagul 
Roșu Brașov.

Etapa XXX-a 
din 19 iulie 1970

Farul Constanța 
Cluj — Dinamo

Tg.

F. C. Argeș Pitești — Univer
sitatea Craiova ; C. F. R.-Cluj — 
Farul Constanța ; Steaua Bucu
rești — Crișul Oradea ; Politeh
nica Iași — U. T. Arad ; Ra
pid București — Dinamo Ba
cău ; Steagul Roșu Brașov—Pe
trolul Ploiești ; a.S.A. Tg. Mu
reș — Dinamo București ; Jiul 
Petroșani — Universitatea Cluj.

DIVIZIA NAȚIONALA B

Sportul care se impune tot mai mult în a- 
ceste zile atenției opiniei sportive mon
diale este, indiscutabil, handbalul. Și e 

firesc : ne mai desparte o iună de marea con
fruntare din Franța. Echipa noastră reprezen
tativă, dublă campioană mondială, antrenorii 
ei au intrat în uliima perioadă a pregătirilor. 
Trăind cu fiecare zi iot mai intens evenimentul, 
iubitorii handbalului se întreabă la această 
oră, ^i pe bună dreptate, dacă reprezentanții 
noștri — după eșuarea tentativei la ediția a VI 
din 1967, din Suedia — vor reuși marea perfor
manță — cucerirea pentru a treia oară a titlu
lui mondial ? Comportarea băieților în întîlni- 
rile și turneele internaționale care au avut loc 
în uhimii ani, restructurările calitative, reconsi
derarea metodicii de instruire și pregătire a 
echipei, axată pe tehnică și sporirea capacității 
de efort ca și infuzia de tinerețe în echipa na
țională, sînt tot atîtea motive de speranță în-

tr-o evoluție de natură să plaseze din nou 
handbalul românesc in virful piramidei mon
diale.

Profitînd de atmosfera favorabilă care se 
creează in jurul handbalului, de faptul că la a- 
ceastă oră există deja un proces efervescent 
de pronosticuri, de cintărire a șanselor echipei 
noastre la apropiatul turneu final din Franța 
(28 februarie—8 martie) care va reuni 16 echi
pe, ziarul nostru inițiază rubrica „Dialogurile 
sportive ale redacției", care va găzdui, sub 
forma unor convorbiri cu specialiști, jucători, 
antrenori și chiar simpli iubitori ai acestui sport, 
opinii despre handbalul românesc în preajma 
marii „ofensive franceze".

Primul nostru interlocutor — scriitorul CON
STANTIN CHIUITĂ, recunoscut și apreciat sus
ținător al handbalului, care nu și-a trădat nici o 
clipa dragostea lui mare pentru acest sport. 
Deci...

înaintea marii confruntări din franța

subiect actual și preferat

HANDBALUL
Redactorul : Ca un om care 

iubește handbalul și-l apreciază 
foarte mult nu mi-a scăpat fap
tul că într-o suită de articole 
disparate, apărute de-a lungul 
timpului într-o serie de ziare, 
ați făcut o analiză competentă a 
handbalului nostru, o caracteri
zare a lui. V-am regăsit în mul
te articole de etică sportivă, 
chiar și la noi în ziar, în care 
vorbeați, prin comparație, des
pre frumusețea și realizările 
acestui sport. E legitimă, deci,

mea : ce afinități 
acest sport sau, mai

1970

Etapa XX-a 
din 5 aprilie 1970

A.S.A. Tg. Mureș — Steaua 
București ; Jiul Petroșani — 
F. C. Argeș Pitești ; Rapid Bucu
rești — U. T. Arad ; Politehni
ca Iași — C. F. R. Cluj ; Di
namo Bacău — Universitatea 
Craiova ; Dinamo București — 
Steagul Roșu Brașov ; E'arul 
Constanța — Crișul Oradea ; U- 
niversitatea Cluj — Petrolul 
Ploiești.

Etapa XXI-a 
din 12 aprilie 1970

Steagul Roșu Brașov — Uni
versitatea Cluj ; Universitatea 
Craiova — Politehnica Iași; Cri
șul Oradea — A.S.A. Tg. Mu
reș ; U. T. Arad — Farul Con
stanța ; C.F.R. Cluj — Rapid 
București ; F. C. Argeș Pitești
— Dinamo Bacău ; Petrolul Plo
iești — Dinamo București 1 
Steaua București — Jiul Petro
șani.

Etapa XXII-a 
din 19 aprilie 1970

Jiul Petroșani — Petrolul Plo
iești ; Dinamo Bacău — C.F.R. 
Cluj ; Politehnica Iași — Steaua 
București ; Rapid București — 
Universitatea Craiova ; Univer
sitatea Cluj — U. T. Arad ; Fa
rul Constanța — A.S.A. Tg. Mu
reș ; F. C. Argeș Pitești — Stea
gul Roșu Brașov ; Dinamo Bucu
rești — Crișul Oradea.

Etapa XXIII-a 
din 21 iunie 1970

Steagul Roșu Brașov — Poli
tehnica Iași ; Farul Constanța — 
F. C. Argeș Pitești ; C.F.R. Cluj
— Universitatea Cluj ; Universi
tatea Craiova — Dinamo Bucu
rești ; Dinamo Bacău — Crișul 
Oradea ; Steaua București —

SERIA I
Etapa XVI-a 

din 15 martie 1970
Progresul Brăila — Metalul 

București ; Gloria Bîrlad — Po
litehnica Galați ; Metrom Bra
șov — Poiana Cîmpina ; Cea
hlăul Piatra Neamț — Portul 
Constanța ; Dunărea Giurgiu — 
Flacăra Moreni ; Sportul Stu
dențesc Buc. — Chimia Sucea
va ; Oțelul Galați — Metalul 
Tirgoviște ; Progresul Buc. — 
Știința Bacău.

Etapa XVII-a 
din 22 martie 1970

Flacăra Moreni — Metrom 
Brașov ; Metalul București — 
Oțelul Galați ; Metalul Tîrgo- 
viște — Gloria Bîrlad ; Portul 
Constanța — Sportul Studențesc 
Buc.; Politehnica Galați — 
Ceahlăul P. Neamț; Poiana 
Cîmpina — Progresul București; 
Chimia Suceava — Dunărea 
Giurgiu ; Știința Bacău — Pro
gresul Brăila.

Etapa XVIII-a 
din 29 martie 1970

Oțelul Galați — Dunărea 
Giurgiu ; Știința Bacău — Po
iana Cîmpina ; Metrom Brașov
— Metalul București ; Flacăra 
Moreni — Gloria Bîrlad ; Me
talul Tirgoviște — Chimia Su
ceava ; Sportul Studențesc Buc.
— Ceahlăul P. Neamț ; Progre
sul Brăila — Politehnica Galați; 
Progresul București — Portul 
Constanța.

Etapa XlX-a 
din 5 aprilie 1970

Ceahlăul P. Neamț — Știința 
Bacău ; Gloria Bîrlad — Me
trom Brașov ; Oțelul Galați — 
Progresul București ; Portul 
Constanța — Chimia Suceava; 
Metalul București — Sp. Stu-

dențesc București ; Progresul 
Brăila — Metalul Tirgoviște ; 
Poiana Cîmpina — Flacăra 
Moreni ; Dunărea Giurgiu — 
Politehnica Galați.

ETAPA XX-a 
din 12 aprilie 1970

Politehnica Galați — Sp. Stu
dențesc București ; Metalul 
Tirgoviște — Dunărea Giurgiu; 
Poiana Cîmpina — Progresul 
Brăila ; Metalul București — 
Flacăra Moreni ; Știința Bacău
— Portul Constanța ; Metrom 
Brașov — Ceahlăul P. Neamț ; 
Progresul București — Gloria 
Bîrlad; Chimia Suceava — Oțe
lul Galați.

Etapa XXI-a 
din 19 aprilie 1970'

Gloria Bîrlad — Poiana Cîm
pina ; Sp. Studențesc București
— Metrom Brașov; Portul Con
stanța — Oțelul Galați ; Pro
gresul Brăila — Dunărea Giur
giu ; Chimia Suceava — Pro
gresul București ; Politehnica 
Galați — Știința Bacău ; Fla
căra Moreni — Metalul Tîrgo- 
viște ; Ceahlăul P. Neamț — 
Metalul București.

Etapa XXII-a 
din 26 aprilie 1970

Progresul București — Pro
gresul Brăila ; Oțelul Galați — 
Gloria Bîrlad ; Știința Bacău — 
Sp. Studențesc București ; Po
iana Cîmpina — Politehnica 
Galați ; Ceahlăul P. Neamț — 
Flacăra Moreni ; Metalul Bucu
rești — Metalul Tirgoviște ; 
Dunărea Giurgiu — Portul Con
stanța ; Metrom Brașov — Chi
mia Suceava.

Metalul 
Brașov ;

Suceava.
Etapa XXIII-a 

din 3 mai 1970
Tirgoviște — Metrom
Chimia Suceava —

Poiana Cîmpina : Portul Con
stanța — Gloria Bîrlad ; Sp. 
Studențesc București — Pro
gresul București ; Progresul 
Brăila — Ceahlăul P. Neamț ; 
Politehnica Galați — Oțelul 
Galați ; Dunărea Giurgiu — 
Metalul București ; Flacăra 
Moreni — Știința Bacău.

Etapa XXIV-a 
din

Flacăra 
Constanța ; 
Progresul 
nica Galați 
Metalul București 
Cîmpina ; Știința Bacău — Oțe
lul Galați ; Ceahlăul P. Neamț
— Metalul Tirgoviște ; Gloria 
Bîrlad — Progresul Brăila ; Sp. 
Studențesc București — Dună
rea Giurgiu.

Etapa XXV-a 
din 17 mai 1970

Metrom Brașov — Dunărea 
Giurgiu ; Portul Constanța — 
Progresul Brăila; Gloria Birlad 

1 București : Oțelul 
Galați — Flacăra Moreni ; Pro
gresul , București — Ceahlăul 
P. Neamț ; Metalul Tirgoviște
— Politehnica Galați ; Poiana 
Cîmpina — Sp. Studențesc 
București ; Chimia Suceava — 
Știința Bacău.

Etapa XXVI-a 
din 24 mai 1970

Progresul Brăila — Chimia 
Suceava ; Sp. Studențesc Bucu
rești — Oțelul Galați ; Ceah
lăul P. Neamț — Poiana Cîm
pina ; Metalul București — Ști
ința Bacău; Politehnica 
Galați — Metrom Brașov ; Fla
căra Moreni — Progresul Bucu
rești ; Portul Constanța — Me- ♦ 
talul Tirgoviște ; Dunărea Giur
giu — Gloria Bîrlad.

Etapa XXVI!-a 
din 31 mai 1970

Politehnica Galați — Portul 
Constanța ; Chimia Suceava — 
Ceahlăul P. Neamț : Progresul 
București — Metalul București: 
Dunărea Giurgiu — Poiana 
Cîmpina ; Metalul Tirgoviște — 
Sp. Studențesc București ; Me
trom Brașov — Oțelul Galați : 
Știința Bacău — Gloria Bîrlad ; 
Progresul Brăila — Flacăra 
Moreni.

Etapa XXVIII-a 
din 7 iunie 1970

Ceahlăul P. Neamț — Dună
rea Giurgiu ; Sp. Studențesc 
București — Flacăra Moreni ; 
Gloria Bîrlad — Chimia Sucea
va ; Progresul București — Po
litehnica Galați ; Oțelul Galați
— Progresul Brăila ; Poiana 
Cîmpina — Metalul Tirgoviște: 
Portul Constanța — Metalul 
București ; Știința Bacău — 
Metrom Brașov.

Etapa XXIX-a 
din 14 iunie 1970

Metalul București — Chimia 
Suceava; Oțelul Galați — Po
iana Cîmpina : Portul Constan
ța — Metrom Brașov; Progresul 
Brăila — Sp. Studențesc Bucu
rești ; Metalul Tirgoviște — 
Știința Bacău ; Flacăra Moreni
— Politehnica Galați ; Dunărea 
Giurgiu — Progresul București: 
Gloria Bîrlad — Ceahlăul 
P. Neamț.

Etapa XXX-a 
din 21 iunie 197C

Ceahlăul P. Neamț — Oțelul 
Galați; Sp. Studențesc Bucu
rești — Gloria Bîrlad ; Știința 
Bacău — Dunărea Giurgiu ; 
Progresul București — Metalul 
Tirgoviște ; Poiana Cîmpina — 
Portul Constanța ; Metrom 
Brașov — Progresul Brăila : 
Politehnica Galați — Metalul 
București; Chimia Suceava — 
Flacăra Moreni.

10 mai 1970
Moreni — Portul 
Metrom Brașov — 
Blicurești ; Politeh- 
— Chimia Suceava;

Poiana

SERIA l!-a

Etapa XVî-a 
din 15 martie 1970

Minerul Baia Mare — Poli
tehnica Timișoara ; C.S.M. Re
șița — C.F.R. Arad ; Metalur
gistul Cugir — Olimpia Oradea; 
Metalul Tr. Severin — Minierul 
Anina : Chimia Rm. Vîlcea — 
C.S.M. Sibiu ; Electroputere 
Craiova — Olimpia Satu Mare ; 
Vagonul Arad — Metalul Hu
nedoara ; C.F.R. Timișoara — 
Gaz Metan Mediaș.

Etapa XVII-a 
din 22 martie 1970

Olimpia 
Arad : < ___
Chimia Rm. Vîlcea ; 
Anina - 
Olimpia 
Timișoara ;
— Metalul Tr. Severin ;
tehnica Timișoara ■ 
șița ; C.S.M. Sibiu __
gistul Cugir ; C.F.R. Arad 
lectroputere Craiova.

Etapa XVIII-a 
din 29 martie 1970

Metalurgistul Cug=r — Meta
lul Hunedoara ; Olimpia Satu 
Mare — Minierul Anina : C.F.R. 
Arad — Politehnica Timișoara : 
C.S.M. Reșița — Metalul Tr. Se
verin ; C.F.R. Timișoara — O- 
limpia Oradea ; C.S.M. Sibiu — 
Vagonul Arad ; Electroputere 
Craiova — Chimia Rm. Vîlcea ; 
Minierul Baia Mare — Gaz Me
tan Mediaș.

Etapa X!X-a 
din 5 aprilie 1970

Chimia Rm. Vîlcea — C.F.R. 
Arad ; Olimpia Oradea — Mi
nierul Baia Mare ; Metalul Hu
nedoara — C.S.M. Reșița ; Va
gonul Arad — C.F.R. Timișoara; 
Minierul Anina — C.S.M. Sibiu; 
Gaz Metan Mediaș — Olimpia 
Satu Mare ; Politehnica Timi
șoara — Metalurgistul Cugir ; 
Metalul Tr. Severin — Electro
putere Craiova.

Etapa XX-a 
din 12 aprilie 1970

C.S.M. Sibiu — C.S.M. Reșița; 
Metalul Tr. Severin — Politeh
nica Timișoara ; Minierul Baia 
Mare — Metalurgistul Cugir ; 
Chimia Rm. Vîlcea — Metalul 
Hunedoara ; Vagonul Arad •- 
Olimpia Satu Mare ; C.F.R. Ti
mișoara — C.F.R. Arad ; Elec
troputere Craiova — Minierul 
Anina ; Gaz Metan Mediaș — 
Olimpia Oradea.

Etapa XXI-a 
din 19 aprilie 1970

Minierul Baia Mare — Elec
troputere Craiova ; Metalur
gistul Cugir — Chimia Rm. Vîl
cea ; Politehnica Timișoara — 
Vagonul Arad ; C.F.R. Arad — 
Metalul Tr. Severin ; Metalul 
Hunedoara — Olimpia Oradea ; 
Minierul Anina — Gaz Metan 
Mediaș ; C.S.M. Reșița — C.F.R. 
Timișoara ; Olimpia Satu Mare
— C.S.M. Sibiu.

Etapa XXII-a 
din 26 aprilie 1970

Metalul Tr. Severin — Olim
pia Satu Mare ; C.F.R. Timișoa
ra — Minierul Baia Mare : Gaz 
Metan Mediaș — C.S.M. Sibiu ; 
Chimia Rm. Vîlcea — Minierul 
Anina ; Electroputere Craiova
— Metalurgistul Cugir ; Metalul 
Hunedoara — C.F.R. Arad : Va
gonul Arad — C.S.M. Reșița : 
Olimpia Oradea — Politehnica 
Timișoara.

Etapa XXIII-a 
din 3 mai 1970

Olimpia Oradea — Chimia 
Rm. Vîlcea ; C.S.M. Reșița — 
Minierul Anina ; Vagonul Arad
— C.F.R. Arad ; C.S.M. Sibiu —

Oradea — Vagonul 
Gaz Metan Mediaș — 

. ".’Z--- ; Minierul
Minierul Baia Mare ; 
Satu Mare — C.F.R. 

Metalul Hunedoara 
Poli- 

C.S.M. Re- 
- Metalur- 

E-

C.F.R. Timișoara — O-

Metalul Hunedoara ;CtF.R. Ti
mișoara — Politehnica Timișoa
ra ; Minierul Baia Mare — Me
talul Tr. Severin ; Olimpia Satu 
Mare — Metalurgistul Cugir : 
Electroputere Craiova 
Metan Mediaș

Etapa XXIV-a 
din 10 mai 1970

Minierul Anina — C.F.R. Ti
mișoara ; Gaz Metan Mediaș — 
Vagonul Arad : C.S.M. 
Minierul Baia Mare 
Rm. Vîlcea — Metalul 
verin ; C.F.R. Arad — Olimpia 
Oradea ; Metalurgistul Cugir — 
C.S.M. Reșița ; Metalul Hune
doara — Electroputere Craiova: 

. Politehnica Timișoara —Olim
pia Satu „Mare.

Etapa XXV-a 
din 17 mai 1970

C.S.M. Reșița — Olimpia O- 
radea ; Electroputere Craiova 
— Politehnica Timișoara ; Meta
lul Hunedoara — Minierul Ani
na ; C.F.R. Timișoara — C.S.M. 
Sibiu ; Olimpia Satu Mare — 
Chimia Rm. Vîlcea ; Metalul 
Tr. Severin — Gaz Metan Me
diaș ; Metalurgistul Cugir — 
C.F.R. Arad ; Vagonul Arad — 
Minierul Baia Mare.

Etapa XXVI-a 
din 24 mai 1970

Politehnica Timișoara — Me
talul Hunedoara ; Metalul Tr. 
Severin — Metalurgistul Cugir ! 
Chimia Rm. Vîlcea — C.F.R. 
Timișoara ; C.F.R. .Arad — Gaz 
Metan Mediaș ; Minierul Anina 
— Vagomil Arad : Olimpia Ora
dea — 
Baia 
Mare ; 
putere

Ga/

Sibiu — 
;Chimia 
Tr. Se-

C.S.M. Sibiu ;Minierul 
Mare — Olimpia Satu 
C.S.M. Reșița — Electro- 
Craiova.

Etapa XXVII-a 
din 31 mai 1970

Olimpia Satu Mare — C.F.R. 
Arad ; Minierul Anina — Olim
pia Oradea ; Vagonul Arad — 
Metalurgistul Cugir ; C.S.M. Si
biu — Electroputere Craiova ; 
Chimia Rm. Vîlcea — C.S.M. 
Reșița : Gaz Metan Mediaș — 
Politehnica Timișoara ; — C.F.R. 
Timișoara — Metalul Tr. Seve
rin ; Minierul Baia Mare — Me
talul Hunedoara.

Etapa XXVIII-a 
din 7 iunie 1970

Metalul Hunedoara — C.F.R. 
Timișoara : Metalul Tr. Severin
— C.S.M. Sibiu ; Politehnica 
Timișoara — Chimia Rm. Vîl
cea ; Metalurgistul Cugir — Gaz 
Metan Mediaș ; C.F.R. Arad — 
Minierul Anina ; C.S.M. Reșița
— Minierul Baia Mare ; Electro
putere Craiova — Vagonul A- 
rad; Olimpia Oradea — Olim
pia Satu Mare.

Etapa XXIX-a 
din 14 iunie 1970

Vagonul Arad — Chimia Rm. 
Vîlcea ; Metalul Hunedoara — 
Gaz Metan Mediaș ; Olimpia 
Oradea — Metalul Tr. Severin; 
Minierul Baia Mare — C.F.R. 
Arad ; C.S.M. Reșița — Olimpia 
Satu Mare ; C.S.M. Sibiu — Po
litehnica Timișoara ; Minierul 
Anina — Metalurgistul Cugir î 
C.F.R. Timișoara — Electropu
tere Craiova.

XXX-a 
inie 1970

Gaz Metan Mediaș — C.S.M. 
Reșița ; Electroputere Craiova
— Olimpia Oradea ; 
Arad — C.S.M. Sibiu ; 
nica Timișoara — Minierul A- 
nina ; Metalul Tr. Severin — 
Vagonul Arad ; Metalurgistul 
Cugir — C.F.R. Timișoara ; Chi
mia Rm. Vîlcea — Minierul 
Baia Mare ; Olimpia Satu Mare
— Metalul Hunedoara.

C.F.R. 
Politeh-

întrebarea 
aveți cu 
exact, ce v-a atras spre el, ce 
v-a stîrnit pasiunea și admirația 
pentru handbal ?

Const. Chiriță. în primul rînd 
calitatea handbalului românesc 
chiar și atunci cînd se juca nu
mai în II. Poate și faptul că 
am jucat handbal, fără însă să 
fi ajuns vedetă pentru că altele 
erau preocupările mele- Sigur, 
poate există și unele explicații 
de ordin particular cum ar fi 
prietenia cu unii jucători deve- 
niți apoi antrenori de mare re
nume. Fapt este c-am rămas , _ __r__
fidel acestui sport, ba poate că beam au făcut atîtea lucruri 
pe măsura trecerii 
m-am apropiat și mai :

R : Ați fost primul care a fo
losit termenul de ,,șțoală româ
nească de handbal", și asta cînd 
încă nu ajunsesem la marile 
performanțe. De aici — două 
întrebări: prima, care ar fi ca
racteristicile acestei școli ? — 
și a doua, cum explicați apari
ția și afirmarea acestei școli a 
handbalului românesc care s-a 
impus prestigios pe plan mon
dial ?

C. C.: Poate că ar fi bine să 
inversez răspunsurile la între
bare. Adică, să începem cu cea 
de a doua întrebare. E adevă
rat că am simțit mai devreme

Echipele și jocul lor au fost ho- 
tărîte, dirijate și însuflețite de 
antrenori, adică de specialiști și 
sportivi adevărați și nu de dile- 
tanți, de afaceriști, de atotștiu
tori despre care nu știu cum 
ajung de-acolo, din tribună, 
unde huiduie și urlă. în fruntea 
nu știu căror secții sau, pur și 
simplu, obțin puterea de a de
cide și hotărî în sport.

R: înțeleg direcția acestei 
propoziții: probabil, cîndva,
fotbalul...

C. C. ; Exact. Handbalul s-a 
dezvoltat mai liniștit, mai fru
mos și oamenii despre care vor-

CONSTANTIN

face

Invitatul nostru 
scriitorul

CHIRIȚA
handbalul românesc va 

școală și încă școală mare. Bine
înțeles că această credință are 
un suport obiectiv și anume : 
practicarea acestui sport de 
foarte mulți tineri și afirmarea 
cîtorva centre de tradiție hand
balistică. citind în primul rînd 
Banatul și sudul ~ 
Dar trebuie să 
diat cele spuse, 
existența unor 
per-clasă apăruți 
a practicanților 
deveniți și mai 
nori, oameni 
echipe, orașe și regiuni în hand
bal și care s-au legat de echi
pele, orașele și regiunile lor ne- 
lăsîndu-se ademeniți de cine știe 
ce atracții sonore, colorate și 
slujind prin aceasta handbalul 
ca sport : Popescu Colibași, loan 
Kunst-Ghermănescu, Oprea Vla- 
se, Constantin Lache, Bebe Zu- 
grăvescu, Francisc Spier, Nicolae 
îfoJLS Lucian Grigorescu, ca 

cîțiva. Și 
precizez, fiecare din ei 
să facă singur valoarea 
unui handbal național, 
paradoxal, o „carență" 
ajutat : nefiind multă

Transilvaniei, 
completez ime- 
cu altă idee : 
jucători de su- 
din masa mare 
acestui sport, 

străluciți antre- 
care au crescut

pentru care felicitările, oricît de 
călduroase, nu reprezintă decît 
foarte puțin. Și iată că ne-am 
trezit, spre surprinderea unora, 
cu titluri de campioni mondiali 
și europeni în 11 la început, 
apoi, în 7. Probabil că s-a ma
nifestat imediat după aceste re
zultate o încercare de tirani
zare din partea spectatorilor 
prin „reprezentanții" 
edificiul handbalului 
era deja realizat și cu 
foarte solidă și foarte 
cutremurat și viciat.

R-: Sper că luîndu-ne cu 
vorba, n-ați uitat că mai aveți 
de răspuns la o întrebare...

C.C. : Răspunsul nu mi se pare 
greu și nici nu va fi lung. Românii 
au dat handbalului în primul 
rînd spectaculozitate, eleganță, 
suplețe, surpriză, transformînd 
acest sport, de fapt, așa cum am 
spus mereu, într-o adevărată 
artă. Și fără nici o falsă modes
tie trebuie să afirmăm că dadă 
astăzi se joacă handbal frumos 
în lume, cu spectatorii lui, cu 
pasionații lui, cu îndrăgostiții 
de el, noi, românii avem un me
rit deosebit. Iată că și lucrurile 
frumoase sînt molipsitoare și 
spun aceasta chiar gîndindu-mă 
că echipele noastre pot fi în
vinse uneori de echipe din alte 
țări folosind și poate aplicînd 
mai fidel chiar elementele școlii 
românești de handbal. Iată în- 
fringeri sportive care pot aduce 
și satisfacții. Dar cred că asta 
ține de condiția umană pentru 
că în ciuda unor aparențe, mae
strul simte o bucurie profundă, 
poate prin lacrimi, atunci cînd 
este întrecut de fostul Iui uce
nic. N-aș spune adevărul întreg 
dacă n-aș afirma că tineretul 
nostru este foarte dotat pentru 
a face acest sport și, de aseme
nea, aș ocoli realitatea dacă n-aș 
recunoaște că apariția unor ju
cători de excepție a contribuit 
foarte mult la găsirea și perfec
ționarea aceloi elemente ale șco- 

despre care vor- 
amintim pe Mozer. 
handbalului, unul 
sportivi care mi-au 

perfecțiunii. Mi

lor, dar 
ca sport, 
o temelie 
greu de

lii românești 
beam. Să ni-1 
acest zeu al 
dintre putinii 
dat impresia 
se părea că mai mult decît el 
nu se poate în acest sport. Dar 

fiind 
gîn-

Nedef,
să amintesc numai 
vreau să 
ar putea 
și gloria 
Și-acum, 
care a...
vreme foarte, foarte popular în 
relațiile cu spectatorii, handbalul 
a scăpat de tirania tribunelor, a 
spectatorului și mai ales de tira
nia și subiectivismul unor așa 
ziși reprezentanți ai spectatori
lor și iubitorilor acestui sport 
care pot să fie conducători de 
cluburi, de secții, diferiți respon
sabili etc. Deci handbalul s-a 
dezvoltat firesc, evoluînd și 
atingînd tot ce se poate înțelege 
mai frumos prin termenul de 
sport. Cu alte cuvinte a devenit 
SPORT prin excelență ; adică 
sinceritate, dăruire. respect, 
demnitate în ciuda unor teribile 
rivalități dintre mari echipe cum 
ar fi Dinamo, Steaua, Știința 
Timișoara. Eu nu susțip că lu
crurile au fost mereu perfecte, 
dar ideea frumoasă și sănătoasă 
de sport, a predominat aici.

iată că apar alții, care 
foarte tineri te fac să te 
dești Ia egalarea geniilor. Din 
relațiile lor cu handbalul, din 
încadrarea unor astfel de jucă
tori în echipă, din crearea unei 
armonii între ei și restul echipei, 
handbalul a cîștigat enorm, cu
cerind stea după stea, ajungînd 
la ceea ce este. Bineînțeles, că 
trebuie menționat în acest caz 
și „geniul" antrenorului care a 
știut să fondeze echipa și s-o 
transforme în unitate, în armo
nie.

: Și, ca să încheiem pri
mul nostru dialog despre hand
bal, aș vrea să vă întreb dacă 
credeți în steaua" echipei Ro
mâniei, la apropiatul Turneu 
final al C. M. din Franța ?

C. C.: Cred foarte mult în 
„steaua" echipei noastre la aceas
tă confruntare a elitei mondiale 
a handbalului, dar mai presus 
de orice, cred într-un joc foarte 
frumos al „tricolorilor" și cred 
că e bine sa crezi mai întîi în 
joc (adică în unitatea dintre ti
nerețe. experiență, tradiție, ele
ganță. virtuozitate) pentru că de 
cele mai multe ori (nu obliga
toriu, însă întrucît. uneori in
tervin și accidente în sport și 
întîmplări nefericite) un rezultat 
mare este determinat de un joc 
mare, pe care nu-1 poate face 
decît o echipă mare. Iar echipa 
de handbal a României este o 
echipă mare 1

VASILE CABULEA



Zeci de obiective militare 

atacate de patrioții 

sud-vietnamezi
Marți noaptea și miercuri di

mineața patrioții sud-vietna
mezi au atacat cu rachete și 
mortiere 51 de obiective mili
tare americano-saigoneze, a 
anunțat un purtător de cuvînt 
al comandamentului S.U.A. de 
la Saigon, care a precizat că 
aceste atacuri sînt cele mai 
puternice de la începutul anu
lui.

Paralel cu bombardarea in
stalațiilor și bazelor militare 
s-a semnalat o recrudescență 
a angajamentelor directe în 
provinciile Tay Ninh. Binb 
Long, Phuoc Long.

Deși sursele americane nu 
au dezvăluit rezultatele,- a- 
cestor atacuri, la Saigon s-a 
precizat că cea mai afectată a 
fost baza americană de Ta 
Phnag Rang, la 29 km. nord- 
est de capitala sud-vietname- 
ză, care a fost bombardată de 
patru ori în cursul nopții de

marți. De asemenea, cartierul 
general al primei divizii de 
infanterie aeropurtate ameri
cane de la Phuoc Vinh a fost 
ținta unui atac puternic în pe
rimetrul taberei, situată la 
100 km nord-est de Saigon, 
explodînd 75 de rachete și 25 
de obuze de artilerie.

în provinciile Tay Ninh și 
Binh Long, unde unitățile Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud au angajat lupte 
violente cu trupele americano- 
saigoneze, aviația S.U.A. a in
tervenit în repetate rînduri 
pentru a slăbi presiunea la 
care erau supuse forțele sale. 
Potrivit declarației unui pur
tător de cuvînt al comanda
mentului S.U.A., ' citat de a- 
genția France Presse, în 
timpul acestor lupte s-au în
registrat pierderi.

R. S. F. IUGOSLAVIA. — Aspect do pe șantierul hidroenergetic și de navigație de la Porțile de 
Fier (văzut de pe malul iugoslav), obiectiv aflat, după cum se știe, în construcție în comun cu 

țara noastră
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Amerieii
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de DARIE

NOVACEANU

Confruntări la Washington
pe marginea adoptării bugetului destinat sănătății,

educației și bunăstării
Senatul Statelor Unite,, igno- 

rînd amenințarea unui veto pre
zidențial, a votat în favoarea
proiectului de lege, adoptat 
deja de Camera Reprezentanți- l 
lor, privind alocațiile destinate J 
Ministerului. Sănătății, 'Educați- * 
ei și Bunăstării, care depășesc 
cu peste un miliard de dolari 
propunerile Administrației. ;
Congresul, dominat de demo- ■ 
erați, a declanșat astfel, după" 
cum scrie agenția Reuter, prima 
mare bătălie cu Administrația 
republicană din acest an elec
toral (în noiembrie, în Statele 
Unite vor avea loc alegeri le
gislative)

încă în decembrie anul trecut, 
după suplimentarea de către 
Camera Reprezentanților cu 
peste un miliard de dolari a

Accente noi 
în m,

„Politica de apartheid este 
moralmente de nesusținut,- 
politicește periculoasă și 
echivalează în perspectivă 
cu sinuciderea economică". 
Aceasta este fraza-cheie, 
sinteză a raportului stisținut 
de liderul partidului progre
sist din R.S.A., Jan Steytler 
la recentul congres al aces
tui partid. Congresul prin
cipalului partid sud-african 
de opoziție, desfășurat la 
Johannesburg sub semnul 
pregătirilor pentru alegerile 
parlamentare din aprilie, a 
fost dominat de ideea nece
sității renunțării la legisla
ția draconică segregaționis- 
tă și, în primul rînd, la așa 
numitul „Joh Reservation" 
(regulament care interzice 
accesul populației de culoare 
în munci calificate în „zo
nele albe" care cuprind, de 
fapt, principalele centre 
economice din R.S.A.). Re
prezentat actualmente prin- 
tr-un singur deputat în 
parlamentul de la Pretoria, 
partidul progresist și-a în
tărit, în ultimul timp, influ
ența în rîndul electoratului 
alb și, ceea ce este de remar
cat, se bucură de un sprijin 
mereu mai masiv din partea 
unui important sector al 
cercurilor economice. E sem
nificativă, în acest sens, 
prezența la Congresul de la 
Johannesburg a unuia dintre 
cei mai influenți oameni de 
afaceri din Republica Sud- 
Africană, Harry Oppenhei
mer. într-o amplă alocuțiu
ne în fața celor 400 de dele
gați la Congres, Oppenhei
mer a subliniat că „orice 
analiză onestă și realistă 
arată că structurile tradițio
nale (apartheidul — n.n.) 
condamnă virtualmente so
cietatea sud-africană la un 
fel de sinucidere economică 
treptată. Nu poate fi viabilă 
pe termen lung o economie 
care implică bariere rasiale 
pentru o majoritate a popu
lației și în cadrul căreia 80 
la sută din forța de muncă 
nu se poate califica și nu 
poate fi folosită în mod nor
mal, rațional".

Atît Oppenheimer cît și 
Ralph Nader,, liderul puter
nicei uniuni sindicale „Trade 
Unions Council of South 
Africa" au cerut ca lupta 
împotriva lui „Job Reser
vation" să figureze ca unul 
din principalele „cuvinte de 
ordine" in campania electo
rală a lui „Progresive Party" 
(partid care, la apropiatele 
alegeri va prezenta candi
dați în 20 de circumscripții).

Evident, aceste noi accen
te ce se fac auzite pe scena 
politică sud-africană tre
buie apreciate cu limitele 
inerente și rezervele care se 
impun. Se conturează, însă, 
constatarea că politica ana
cronică a „barierelor de cu
loare" și apartheidului (mai 
precis pericolul ce derivă 
din această politică) îngrijo
rează mereu mai mult sec
toare influente ale populației 
albe din Republica Sud-Afri- 
cană.

E. R.

propunerilor Administrației, pre
ședintele Nixon a declarat că se 
va folosi de dreptul său de veto, 
deoarece efectul acestei majo
rări asupra bugetului este de 
natură inflaționistă. Democrații 
afirmă însă că suma suplimen
tară nu va afecta bugetul, fiind 
egală cu reducerea operată în 
programul de ajutor american 
destinat străinătății.

înainte de vot a avut loc o 
întrunire cu ușile închise a se
natorilor democrați la încheie
rea căreia Mike Mansfield, 
liderul democrat din Senat, 
a acuzat Administrația că a- 
cordă o atenție insuficientă 
problemelor educației, asigu
rărilor sociale, cercetărilor în 
domeniul medical și poluării. 
El a declarat că votul din 
Senat va constitui un prilej 
de a exercita, ceea ce el a de
numit, responsabilitatea Congre
sului de a aduce corective po
liticii Administrației. Mansfield 
a adăugat că acest vot „trebuie 
să afirme insistența democrați
lor din Senat asupra necesită
ții ca Administrația republicană 
să realizeze o distribuire mai 
bună a fondurilor naționale în
tre necesitățile interne urgen
te, cheltuielile legate de politi
ca externă și cererile inepuiza
bile în numele securității mili
tare".

Această declarație. mențio
nează agenția Reuter, pare să 
confirme că inflația și proble
mele de politică internă vor 
domina dezbaterile din acest 
an din Congresul american.

Potrivit știrilor sosite la 
Ciudad de Mexico, orașul 
Durango, capitala statului cu 
același nume, se află, începînd 
de marți, sub controlul arma
tei după ce 3 000 de stu
dent! au ocupat minele de la 
„Cerro de Mercado". Studen
ții au inițiat această acțiune 
pentru a exprima protestul 
lor față de guvernatorul sta
tului, Alejandro Paez Vrquidi, 
pe care-l acuză de a fi de
turnat fondurile destinate ex
ploatării minereului de fier. 
S-a anunțat că guvernatorul 
Vrquidi a predat conducerea 
orașului în mîinile generalului 
Rangel Medina, comandantul 
celei de-a 10-a zone militare. 
La Durango au sosit batalioa
nele 20 și 58 de infanterie, 
precum și trupe de parașu- 
tiști. Poliția orașului Durango 
a trecut sub jurisdicția mili
tară. Pe străzi patrulează 
grupuri de soldați înarmați și 
vehicule militare.

Tulburările din Durango 
au început încă de la 10 ia
nuarie cînd studenții au ocu
pat palatul guvernatorului și 
nu i-au permis lui Paez Vr
quidi să intre în birourile 
sale.

• DUPĂ cum transmite a- 
genția M.T.X., între reprezentanți 
ai Ministerului Finanțelor din
R. P. Ungară și ai instituțiilor 
bancare americane, reprezentîpd 
persoanele interesate din S.U.A., 
a fost semnat un acord referitor
Ia reglementarea creanțelor co
merciale rămase neachitate Ia 
începutul Celui de-al doilea răz
boi mondial. In acest fel au fost
satisfăcute toate pretențiile băn- 

1 cilor americane față de debitorii 
unguri, în legătură cu datoriile 
antebelice.

LUPTE ÎNTRE TRUPELE
ISRAELIENE SI IORDANIENEi

Intr-o declarație radiodifu
zată, un purtător de cuvînt 
militar iordanian a anunțat că 
marți seara și miercuri dimi
neața, în regiunea Safi, la sud 
de Marea Moartă, au avut loc 
lupte între unități ale armatei 
iordaniene și forțe militare is- 
raeliene, relatează agenția 
France Presse. El a precizat 
că unități ale infanteriei israe- 
liene, sprijinite de artilerie și 
tancuri, au traversat linia de 
încetare a focului și au anga
jat lupte cu forțele armate 
iordaniene. Simultan cu acea
stă acțiune terestră, avioane 
israeliene au efectuat raiduri 
în același sector. în urma in
tervenției forțelor iordaniene 
unitățile militare și avioanele 
israeliene au fost obligate să 
se retragă

Un purtător de cuvînt mili
tar israelian a anunțat că în 
cursul nopții de marți spre 
miercuri, forțele israeliene au 
supus unui atac terestru și ae
rian bazele forțelor palestinie
ne de comando situate pe te
ritoriul Iordaniei în regiunea 
Safi, la sud de Marea Moartă 
— informează agenția Reuter, 
Ulterior, el a comunicat că 
forțele israliene, care au parti
cipat la acest atac, s-au îna
poiat la bazele lor, fără să fi 
suferit pierderi.

Purtătorul |de cuvînt, a pre
cizat, totodată, că această ac
țiune constituie un răspuns la 
repetatele atacuri lansate de 
pe teritoriul iordanian de că
tre forțele palestiniene de 
guerilă asupra unei fabrici is
raeliene de potasă.

Tentativă de lovitură
de stat

Postul de radio Bagdad și-a 
întrerupt miercuri emisiunea 
cotidiană pentru a anunța că în 
noaptea de 20 spre 21 ianuarie 
1970 a avut loc în Irak o ten
tativă eșuată de lovitură de stat. 
Fără să dea alte amănunte, pos
tul de radio a menționat că 
toți conspiratorii au fost ares
tați.

în urma acestei tentative, la 
Bagdad a avut loc miercuri di
mineața o reuniune de urgența 
a Consiliului Comandamentului 
revoluției, cea mai înaltă auto-

■ ■■■■■■■
C. L. Sulzberger, 

nume cu rezonanță în 
gazetăria americană, 
își îngăduie în IN
TERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE o 
profeție: „Una din
victimele anilor ’70 va 
fi aproape sigur alian
ța SEATO". De altfel, 
despre această alianță 
ziaristul american afir
mă fără echivoc că „nu 
a existat niciodată". Și, 
totuși, defunctul John 
Foster Dulles nu și-a 
cruțat eforturile pentru 
a construi edificiul ei. 
Nu vom aminti dis
cursurile vremii. Secre
tarul de stat, abando- 
nînd linearitatea obiș
nuită a intervențiilor 
sale, trecuse la demon
strații oratorice ce tre
buiau să smulgă din 
apatie pe membrii 
Congresului. Franța 
abia gustase din paha
rul înfrîngerii de la 
Dien Bien Phu. Pre
zența ei în Asia de 
sud-est părea un capi
tol încheiat. Cînd îna
inte de Dien Bien Phu 
diplomația franceză în
cercase să obțină spri
jinul „aliaților" ei. 
Washingtonul a refu
zat să subscrie unei o- 
perațiuni ce i se părea 
compromițătoare. Fran

ța a jucat ultima carte 
asiatică și a pierdut. 
Locul pe care l-a lă
sat liber a fost grabnic 
ocupat de S.U.A.

Sulzberger își amin
tește că Dulles îi ex
plica în februarie 1955 
rațiunea de a fi a pac
tului SEATO: „Pre
ședintele nu avea au
toritatea necesară din 
partea Congresului

angajat într-o zonă în 
care Franța suferise un 
eșec răsunător iar Ma
rea Britanie preferase 
o retragere treptată, 
lipsită de glorie dar, 
oricum, mai sigură. 
Prețul angajării ame
ricane este cunoscut.

Al doilea obiectiv — 
cîștigarea de aliați — 
n-a putut fi atins. încă 
o dată s-a dovedit că

ALIANȚĂ
FĂRĂ VIITOR

pentru a interveni (cu 
trupe în Asia n. n.) ți 
nu existau asigurări că 
am avea vreun alial 
dacă am acționa... Tra
tatul ne asigură aliați 
aici". Deci, două o- 
biective: intervenția
directă și obținerea de 
aliați. Primul obiectiv 
a fost atins. în numele 
unei primejdii imagi
nare, pe baza a ceea 
ce Sulzberger denumea 
„un cec în alb al Con
gresului"» S.U.A. s-au

niște semnături pe un 
petec de hîrtie rămîn 
fără valoare dacă po
poarele constată că in
teresele lor reale sînl 
lezate. Washingtonul a 
obținut semnături. Dar 
„aliații" din SEATO 
s-au dovedit șovăiel
nici și refuză destul de 
deschis să se alinieze 
la o politică pe care o 
suspectează a fi străină 
de necesitățile Asiei. 
Franța și Pakistanul 
sînt acuzate de „dezer

tare" fățișă, Anglia s-a 
refugiat într-o pasivi
tate exasperantă pen
tru Washington, Tai- 
landa are propriile ne
cazuri, iar Filipinele 
„aliatul cel mai fidel" 
dă semne de nervozi
tate. La Manilla se 
vorbește despre revi
zuiri în materie de o- 
rientare externă iar 
antiamericanismul face 
carieră politică. Co
mandanții americani 
examinînd prezențele 
pe cîmpul de luptă pot 
remarca doar carnea 
de tun livrată de Seul. 
Pentru a obține pe mi
litarii sud-coreeni nu 
era, însă, nevoie de 
SEATO, mai ales că 
Seulul nici nu face 
parte din acest pact 
falimentar.

Dulles fusese mîn- 
dru că tratatul privind 
nașterea SEATO a 
fost votat cu cea mai 
mare majoritate din 
istoria senatorială : 86 
pentru, 1 contra. Dar 
timpul a spulberat ilu
ziile iar Sulzberger își 
permite să privească 
viitorul apropiat afir- 
mînd că „SEATO este 
sortit dispariției în teo
rie, așa cum a dispă
rut deja în practică".

E. O.

ritate a țării, sub conducerea 
președintelui irakian Ahmed 
Hassan el Bakr.

în cadrul reuniunii a fost ho- 
tărîtă crearea unui tribunal 
special, pentru a-i judeca pe 
autorii complotului, sub preșe
dinția lui Taha al Jazraoui, 
membru al Consiliului Comanda
mentului revoluției.

Lucrările tribunalului special 
au început miercuri la ora 14 și 
ș-au încheiat în seara aceleiași 
zile, cînd această instanță a 
pronunțat pedeapsa capitală 
pentru 12 persoane (dintre care 
11 militari), acuzate de a se fi 
făcut „purtătorii de cuvînt ai 
unor interese străine, încercînd 
să răstoarne actualul guvern și 
să sustragă țara de la îndeplini
rea îndatoririlor sale față de 
lupta palestiniană".

Sentința a fost executată în 
seara zilei de miercuri și, după 
cum menționează agenția France 
Presse, nu este exclus ca să mai 
fie anunțate noi condamnări la 
moarte urmate de execuții ime
diate.

în acest timp. Bagdadul, ca
pitala țării, și-a păstrat aspec
tul normal, deși au fost luate 
măsuri speciale de securitate. 
Pe șoseaua care duce spre ae
rodrom au fost plasate, din loc 
în loc dispozitive de control, iar 
edificiile publice precum și clă
direa radiodifuziunii au fost 
înconjurate de un zid protector 
de blindate.

Asociația de prietenie Japonia- 
România a oferit miercuri sea
ra un dineu în onoarea noului 
ambasador al Republicii So
cialiste România în Japonia, 
Iosif Gheorghiu. Au participat 
președintele Asociației, Hisao 
Kuroda, deputat socialist, vice
președinții Asociației, Korehito 
Kurahara, membru al Prezidiu
lui C. C. al p. C. din Japonia, 
și I. Kubo, Shiroo Suzuki, se
cretarul general al Asociației, 
oameni de artă și cultură, zia
riști japonezi și străini.

Cu această ocazie, ambasado
rul român a făcut o scurtă ex
punere consacrată relațiilor ex
terne ale țării noastre și mai 
ales stadiului actual și perspec
tivelor relațiilor româno-japo- 
neze.

Orașul în care 
funcționează

o singură umbră
O fără fără popor, un popor 

fără țară. Definiția nu-i para
doxală și nici simetrică. N-am 
crezut, în toată călătoria mea, 
că voi ajunge aici. Și-acum, ia- 
tâ-mâ oarecum delincvent, îm
preună cu doi prieteni, un ve- 
nezolan și un peruan, delincvenți 
ca și mine, am străbătut Caile 
15 de Agosto, am luat o cafea 
în 14 de Mayo, am privit Casa 
de la Independence, ne-am 
potrivit ceasurile după orolo
giul Catedralei și, pe Calle Es
trella ne îndreptăm spre Pan- 
teeno Nacional De Los Heroes.

Străzile, într-un oraș sînt to
tul. Sînt niște biografii spirituale 
și materiale, sînt calendare de 
trecuturi suprapuse, ghiduri de 
obiceiuri și de legi. Pentru mine 
mai sînt încă a treia natură : 
mi-au plăcut întotdeauna șose
le lungi, desfășurate pe kilome
tri și kilometri, șoselele peste 
care să treacă umbra copacilor 
și să plutească mireasma cîmpu- 
lui. Mi-au plăcut șerpuirile de 
poteci printre munți, ancorate 
peste prăpăstii, bătute cu liniște 
și albastru înalt. A trebuit să 
bat însă străzi, în toate părțile 
pe unde-am trecut și m-am o- 
bișnuit cu lectura aceasta a u- 
nor cărți cu litere vorbite.

Și-acum sînt deconcertat, cea
sul arată orele șase după amia
ză, străzile sînt frumoase, au, 
pe margine, pînă și arbori, ar
bori indisciplinați, ca orice ve
getație de tropice, dar sînt 
străzi fără sunet, literele de ca
re am nevoie se aud rar, le 
deslușesc cu greu.

Orașul, la această oră, ar tre
bui să se „miște", străzile ar 
trebui să se transforme în flu
vii de trupuri verticale, în tropot 
de cai mecanici, în strigăte, în 
culoare. Și nu se transformă. Li
terele pe care le-aud unesc cu
vinte care nu s-au născut aici, 
unele vin tocmai din Japonia, 
altele aparțin, deopotrivă, lui 
Shakespeare și lui Armstrong, 
altele sînt derivații din partea 
de nord a familiei indoeurope- 
ne. Rar, vocalele au acea sua
vitate plutită din guarani, rar, 
cuvintele încep prin deschide
rea acelui e spaniol, căruia 
lingviștii îi zic, prin calcul medi
cinal, „proteză". Acest e, des
pre care aș fi în stare să scriu 
o carte de aventuri științifice, 
care m-a atras si m-a obligat, 
încetul cu încetul, să-l consider 
drept o putere magică.

Nemișcarea aceasta o obser
vă și prietenii mei, să le spu
nem Carlos și Pedro, daf, desi
gur, ei cunosc mai bine decît 
mine, orașul cu lume puțină, al
cătuită mai mult din străini tem
porari. Ar trebui să ne grăbim, 
de fapt, dar printr-un acord ta
cit, copiem ritmul celor din ju
rul nostru și privim, mai des de
cît ei, ceasurile. Ideea a fost a 
mea, simt de aceea, o oarecare 
jenă față de ei, dar am început 
să ne cunoaștem și să ne în
țelegem. Ne mișcăm, deci, în
cet, părem absenți, dăm ocol 
prin părculețul din partea stin
gă a străzii și la fel de încet, 
de absenți, cercetăm tăcerea 
din jurul Oratorului de la Vir
gen, aici lingă Panteon, punct 
în care decidem reîntoarcerea 
spre aeroport. Trebuie să păs
trăm același ritm, aceeași ne
păsare. Altfel prezența noastră 
ar fi ușor de sesizat și nici u- 
nul nu știm prea bine dacă am 
săvîrșit o ilegalitate, aflîndu-ne 
numai în tranzit, cînd am ur
cat în primul taxi și pronunțînd 
scurt „al centro" adică „în cen
tru", ne-am îngăduit această e- 
scapadă în necunoscut, influen
țați încă de știrile care, cine mai 
știe cum, vorbesc mereu despre 
acest oraș ca despre un terito
riu interzis.

Știu, de pildă, că un scriitor al 
acestei țări, Gabriel Casaccia, 
a străbătut doar de două ori, 
în treizeci de ani, străzile de 
aici : o dată, asemeni lui Ulise,

deghizat în cerșetor, a trecut 
prin fața casei unde-a locuit 
cîndva si s-a retras, spre sea
ră, în afară, pentru a se strecu
ra peste Alto Parana, în Posa
das, oraș dincolo de frontiera 
țării sale. A doua oară el a ve
nit ca invitat al oficialităților 
culturale și politice, la un con
gres, unde mai toți l-au între
bat de ce pictează în culori a- 
tît de sumbre, în cărțile sale, 
tocmai țara sa. „Nu-i vina mea 
— a răspuns el. Schimbați-le și 
voi scrie altfel".

Mai știu că, după unele statis
tici, unele chiar oficiale, numă
rul locuitorilor țării care trăiesc 
în afara ei întrece cu aproape 
de două ori pe cel al populației 
rămasă între frontierele națio
nale. Și, desigur, la acest nu
măr mic din interior, s-au soco

tit și deținuții din închisori (una 
din acestea are un nume foar
te straniu, i se spune Pena Her
mosa — Stînca frumoasă...), 
precum și triburile sălbatice, 
macaes, de exemplu, expuse 
prin multe vitrine, ca o invitație 
la turism riscant.

Ne retragem din această vi
zită, riscantă și ea, fără să fi 
văzut prea mult, fără să știm 
mai mult decît am știut înainte. 
Absența aceasta a sunetului, a 
mișcării, ne va urmări însă mult 
timp și, uneori, dintr-un oraș, 
nici nu-i bine să-ți rămînă a- 
mintiri prea multe. II rugăm, to
tuși, pe noul taxist să ne oco
lească mai întîi prin fața Pala
tului Guvernamental (un u fru
mos, alb, cu două nivele, partea 
din mijloc cu o intrare majes- 
toasă, alcătuite din șase coloa
ne care sprijină, deasupra, un 
triunghi de templu grecesc, da
le de bazalt și marmură, în
tr-un joc de romburi, înconjura
te de parcul îngrijit în geome
trii rotunde), apoi mai întîrziem 
cîteva clipe la intrarea în aero
port și, odată pătrunși înlăun- 
tru, facem cumpărături ieftine, 
atenți la „alta voz", difuzorul, 
care va anunța decolarea noas
tră.

E plăcut interiorul acesta — 
nu l-am văzut prea bine la so
sire —, cu pereți de culoarea 
cerului, cu coloane... vai, roșieti- 
ce, cu magazine în care se vînd 
obiecte din piele, coșuri de iar
bă, broderii, fileuri, sticle de 
vin și cartușe cu țigări străine. 
Oamenii sînt și aici tăcuți, lus
tragiii, se țin după noi ca niște 
umbre, un cîine sfîrșit de zăpu- 
cul de-afară pare să se simtă 
mai bine la aer condiționat, iar 
privirile de-o melancolie adîn-

• ÎN momentul cînd Ia Roma 
liderii celor patru partide poli
tice ale fostei coaliții de centru 
stingă își încheiau reuniunea 
lor fără a putea ajunge la un 
rezultat privind reconstituirea 
fostei coaliții, in Sicilia și Sar
dinia, două din provinciile au
tonome ale Italiei, care au gu
verne regionale, a izbucnit o 
criză. în Sicilia, președintele 
guvernului regional a fost obli
gat să demisioneze ca urmare a 
retragerii sprijinului de către 
Partidul Socialist Italian. Aces
ta este cel de-al 12-lea guvern 
de centru stingă care demisio
nează ca urmare a disensiuni
lor dintre reprezentanții celor

s o u -t
patru partide ale actualei ma
jorități. In Sardinia, criza a in
tervenit în urma demisiei șefu
lui guvernului regional.

Dezmințire*

sud-yemen iță
• MISIUNEA Republicii 

Populare a Yemenului de Sud 
la Geneva a dezmințit mar(i 
seara, în mod categoric, știrile 
transmise de unele agenții de 
presă potrivit cărora aviația 
yemenită ar fi atacat teritoriul 
Arabiei Saudite. Intr-o decla
rație făcută presei, ambasadorul

Yemenului de Sud pe lîngă or
ganismele O.N.U. ce își au se
diul la Geneva, Adnan Tarcici, 
a precizat că „nici un avion 
yemenit nu a atacat vreo pozi
ție în teritoriul saudit". El a 
adăugat că „Yemenul este dis
pus să accepte orice anchetă 
neutră pentru a verifica acest 
fapt. Yemenul profită .de aceas
tă ocazie pentru a exprima in
tențiile sale de respect și de 
bunăvecinătate față de vecina 
sa din nord, Arabia Saudită", a 
conchis ambasadorul Tarcici.

• PRIMUL ministru al Marii 
Britanii, Harold Wilson, a de
clarat în Camera Comunelor

că guvernul englez a făcut cu
noscut în mod clar Franței do
rința sa de a îmbunătăți rela
țiile sale cu această țară, relații 
care, a spus el, nu au fost în
totdeauna foarte bune în cursul 
ultimilor ani. Wilson a mențio
nat că cele două țări ar trebui 
să-și intensifice cooperarea în 
domeniul tehnologiei.

Cuba: Al doilea
milion

• ÎN cadrul marii campanii 
pe plan național a „Zafrei ce
lor zece milioane", în Cuba a 
fost realizat cel de-al doilea 
milion de tone de zahăr. Suc
cesul a fost obținut prin efor
turi deosebite în operațiile de 
recoltare și prelucrare, pentru 
a se recupera unele întîrzieri 
provocate de ploile intense că
zute în ultima vreme și de fri-

gul puternic, fără egal în ulti
mii cincizeci de ani, care s-a 
abătut asupra țării. In prezent, 
toate forțele sînt concentrate 
în vederea obținerii celui de-al 
treilea milion de tone de zahăr.

• MARILE case de modă din 
Paris își vor prezenta colecții
le de primăvară în cursul săp- 
tămînii viitoare. Cunoscătorii a- 
firmă că vor domina fustele 
lungi. Minifusta nu va mai fi 
decît o excepție. De altfel, aceas
tă tendință s-a impus, și în 
colecțiile de primăvară ale ca
selor de modă italiene, prezen
tate săptămîna trecută la Roma. 
Este vorba — afirmă specialiș
tii — de o restructurare totală 
a siluetei feminine. Genunchiul 
nu mai joacă nici un rol. Tivul 
rochiei nu se mai face în func
ție de el. Genunchiul rămîne 
fie mult sub tiv, fie foarte net 
mai sus de el.

Ciocniri 
intre studenți 

și poliție la Madrid
Cu prilejul împlinirii 

unui an de la moartea 
în închisoare a colegului 
lor de la facultatea de 
drept, Enrique Ruano, 
studenții Universității 
din Madrid au organizat 
o demonstrație în cen
trul orașului.

între cei aproximativ 1000 
de demonstranți și poliție au 
avut loc ciocniri. Poliția a o-

că, parcă venind dintr-urt ori
zont al tristeții definitive, cu ca
re ne cercetează vînzătoarele 
și funcționarele ne fac să ne 
amintim de poeme nescrise.

Acum o sută de ani, exact în 
1870, populația tării a scăzut 
de la 1 300 000 la 230 000 de lo
cuitori. Războiul pe care aceas
tă țară mică l-a dus, nedrept, 
împotriva țărilor vecine i-a de
cimat, în primul rînd, bărbații. 
Revenirea s-a făcut greu, cu 
multe drame. Și cînd totul pă
rea să meargă spre bine; prin 
1931, bărbații țării, de la cel 
mai tînăr pînă la cel mai bătrîn, 
s-au îndreptat spre Chaco, uriaș 
bazin petrolifer, pentru a muri 
încă o dată. în 1870 stătuseră 
față în față cu brazilienii și ar
gentinienii. Acum în fața lor îi 
aveau pe bolivieni. Clima, in-
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suportabilă pentru oamenii înăl
țimilor reci, boliviene, a întîr- 
ziat o victorie. Decimarea a fost 
reciprocă, iar după 20 de ani, 
în 1952, populația abia de mai 
ajungea milionul. Azi nr" 
a crescut, dar în afara e;c .’u-‘ 
piindu-se de trei milioane.

Ușile pentru ieșirea la avion 
s-au deschis, în sfîrșit, călătorii, 
care nu s-au aventurat, ca noi, 
în oraș, coboară scările de la 
restaurantul de la etaj, iar noi 
încercăm să rezolvăm o proble
mă imposibilă : cerem timbre 
pentru ilustratele cumpărate în 
oraș pentru a le expedia, ca 
pe niște curiozități de filatelie, 
dar nu ni se dau : „Alli el co- 
rreo no va" — ni se spune. Aici 
poșta nu funcționează. Da, e 
un lucru pe care trebuia să-l fi 
bănuit. Urcăm în avion, privim 
prin „ventanillas" tractorașele 
Hyster alergînd ca niște furnici 
pe pista de pe care aburii fier
binți ai tropicelor, sub jeturile 
de gaze ale avionului nostru, 
se dau la o parte lăsînd ca to
tul să se învăluie în pulberea 
roșie a pămîntului plin de oxizi. 
Compania Braniff își anunță 
continuarea zborului, cu o es
cală, după două ore, în capita
la Boliviei, La Paz, iar noi ur
mărim literele care clipesc, noc
turn, deasupra aeroportului : 
Presidents Stroessner.

Da, orașul vizitat, pe tăcute, 
se cheamă Asuncion, țara fără 
popor e Paraguay, singura țară 
latino-americană (nu vorbim 
nici de Duvalier) unde dictatu
ra militară nu s-a cutremurat 
de peste trei decenii, grație a- 
cestui presidente Stroessner, ca- 
re-a făcut, în așa fel ca aici, 
unde poșta nu trece frontierele, 
să funcționeze numai umbra sa.

perat douăzeci de arestări în 
fundul studenților; Enrique 
Ruano, arestat anul trecut de 
către poliția din Madrid pen
tru participarea sa la o de
monstrație. a decedat în tim
pul detențiunii. Poliția a sus
ținut că arestatul s-ar fi sinu
cis ; explicație care nu a con
vins studențimea madrilenă.

® IN ancheta ce se desfă
șoară în. fața Curții Marțiale 
din Fort Benning, avocații loco
tenentului Willjam Calley. in
culpat de asasinarea a peste 
100 civili sud-vietnamezi în 
luna martie 1968 la Song My‘, 
au cerut marți să apară ca mar
tori ministrul apărării, Melvin 
Laird, ministrul forțelor teres
tre, Stanley Resor, și generalul 
William Westmoreland, șeful 
statului major al forțelor ar
mate terestre americane.
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