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E RUȘINE

VIITORUL GIN Dl ND
CA NIȘTE GOSPODARI

Tovarășul ION PĂCURARU,
ministru adjunct la Ministerul Muncii, răspunde la întrebările 

ziarului nostru privind utilizarea forței de muncă tinere

C Este munca o rușine? ne întrebam noi în titlul unei recent» 
« anchete, surprinși de interpretarea pe care unii tineri o dau 
£ acestei nobile îndatoriri umane, singura în măsură să prileju- 
C iască cu adevărat satisfacția unei existențe împlinite. Răspun- 
4 șurile cititorilor au fost multe și categoric împotriva „evazioniș- 
C tilor", a leneșilor, ori a acelora care încep, de la o vreme, să
< facă departajări între profesii, idealizindu-ie pe unele, dispre-
< țuindu-le pe altele. Momentul în care purtăm dezbaterea, sti- 
C mulat de o sumă de probleme reale, are meritul de a face 
•. ca observațiile să fie ele însele foarte realiste, solicită con

fruntarea de opinii și cer găsirea de soluții practice concrete.
C Au reieșit, astfel, unele note particulare specifice etapei pe care 

<s traversăm și care, puse față în față cu eforturile generale

ale societății, cu planurile pe care le are în perspectivă țara, 
ne obligă la atenție, la meditație, și nu numai la atît: la mă- ' 
suri. Tntre acestea, munca de educație, la care ziarul își pro
pune să-și aducă aportul, și se străduiește s-o facă. Cu șpri- 
jinul colaboratorilor, al cetățenilor, al tinerilor înșiși, majori
tatea întrebărilor își găsesc răspunsul necesar. Pentru o serie 
de observații rezultate din anchetele noastre am socotit însă 
absolut obligatoriu să ne adresăm unui for competent, care 
cunoaște datele de ansamblu ale utilizării forței de muncă, 
pentru prezent ca și pentru anii care urmează, lată de ce 
sîntem azi oaspeții tovarășului 
junct la Ministerul Muncii.

HOTÂRIRE UNANIMĂ
A

— Intre argumentele care ni 
s-au adus, tovarășe ministru, 
pentru explicarea unor concepții 
nedorite privind munca și res
pectarea îndatoririlor care mai 
apar în rîndurile tinerilor a fost 
și atmosfera de insuficientă dis
ciplină din unele colective de

muncă, faptul că tinerii găsesc 
exemple proaste în îngăduințe- 
le care se acordă unor certați 
cu legile colectivelor din între
prinderi, C.A.P.-uri, ori, dimpo
trivă, în nerespectarea obligați
ilor înseși ale unor întreprin
deri față de salariații lor. Am

vrea să vă cunoaștem părerea în 
acest sens, întrucît, de pildă, în 
multe părți măsurile bune pri
vind folosirea integrală a timpu
lui de muncă, adoptate nu chiar 
așa de mult, au fost deja trecu
te Ia capitolul „amintiri".

— într-adevăr, ceea ce ați se-'

VALORIFICAREA
MARILOR RESURSE

ALE COOPERATIVEI
AGRICOLE

Sarcinile mari cu care urmează 
să se confrunte în 1970 agricul
tura noastră, așa cum au fost 
stabilite la recenta plenară a 
C C. al P.C.R. și legiferate prin 
planul de stat, au determinat o 
vie activitate la toate eșaloanele 
acestei importante ramuri a eco
nomiei naționale. Acum sînt 
binecunoscute cotele ce urmează

să fie atinse de agricultură în 
acest an. Față de rezultatele 
obținute în 1969, producția 
globală va trebui să înregis
treze o creștere de peste 16 la 
sută. Este un ritm de dezvoltare 
impresionant iar realizarea lui 
presupune eforturi mari din par
tea celor ce lucrează în acest 
domeniu — lucrători în I. A. S.,

ORGANIZAREA
SUPERIOARA

mecanizatori, țărani cooperatori, 
ingineri, tehnicieni, cercetători. 
Statul însăși face, în continuare, 
eforturi pentru înzestrarea teh
nică a agriculturii, pentru mo
dernizarea producției. Așa cum 
se sublinia în plenară, pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a acestei ramuri se reparti
zează în 1970 peste 11 000 trac
toare, dintre care aproape 
6 200 pentru lucrările de le- 
gumicultură, pomicultură, viti
cultură și pe terenurile în pantă, 
vor fi livrate peste 720 000 tone

(Continuare în pag. a III-a)

A PRODUCȚIEI
ȘI A MUNCII

— înainte de a aborda princi
piile ce stau la baza măsurilor 
preconizate pentru introducerea 
unor forme îmbunătățite de or
ganizare a producției și a mun
cii în cooperativele agricole, v# 
rugăm, tovarășe director gene
ral, să faceți, chiar și pe scurt, 
o prezentare a premiselor care 
au generat aceste măsuri.

— Sectorul cooperatist are o 
pondere însemnată în ansam
blul agriculturii 
perativele agri
cole dețin 9 077 
mii hectare de 
teren agricol, 
7 344 teren ara
bil, și reunesc 
54 la sută din 
populația tota
lă a țării. Coo
perativa agri
colă dispune de 
suprafețe întin
se de teren, de 
efective mari 
de animale, de

noastre, Coo-

lamințe din soiuri productive 
prețuri avantajoase, punerea 
la dispoziție a unor cantități din 
ce în ce mai mari de îngrășă
minte chimice, insectofungicide, 
ierbicide. în sfîrșit, prin grija 
statului, unitățile agricole au 
fost încadrate cu specialiști cu 
studii superioare, în măsură să 
asigure introducerea tehnolo
giilor avansate de producție. A 
sosit de mult 
ficăm cum se

Interviu 
cuDIMA BURLACI), 

director genera!
••fn Ministerul Agriculturii

}i Silviculturii

solidă bazăo 
tehnico-materială aflată într-un 
proces continuu de lărgire, di
versificare si modernizare. Toa
te aceste avantaje îi oferă po
sibilitatea de a introduce și a- 
plica rapid tehnologiile moder
ne de producție, de a folosi efi
cient utilaje de mare ran
dament ceea ce îi permite să 
realizeze o producție marfă 
mai mare cu cheltuieli mai 
mici. Deosebit de acestea în 
condițiile agriculturii noastre 
socialiste statul sprijină con
secvent dezvoltarea produc
ției prin acordarea de credite 
pe termen lung, luvrarea de se-

timpul să valori- 
cuvine marile 

avantaje de ca
re dispune a- 
gricultura. noa
stră socialistă. 
Ca urmare, for
mele de orga
nizare a pro
ducției și a 
muncii trebuie 
corelate cu noi
le condiții crea
te. Iată, pe 
scurt, de ce se 
impunea adop- 
concepții orga-
ale activității

tarea unor noi 
nizatorice.

— Ce laturi 
economice din C.A.P .vizează în 
principal aceste măsuri ?

— Toate. întreaga activitate 
a cooperativei agricole a fost 
avută în vedere. Organizarea 
rațională a producției și a mun
cii urmărește folosirea deplină și 
chibzuită a forței de muncă și 
a mijloacelor de producție în 
vederea creșterii producției, a 
productivității muncii și îmbu-

VASILE BARAC
(Continuare în pag. a III-a)

ION PACURARU, ministru ad-

Ce aduce nou regulamentul?
Mai întîi este prtcizată du

rata de 10 ani a învățămîn- 
tulul obligatoriu, modul de 
stabilire a circumscripțiilor 
școlare, precum și organiza
rea unităților școlare. Se pre
vede ca unele clase a IX-a și

ÎN PAG. A Vll-a : Examenul 
specialitate agricole și economice.

a X-a, care au în noua con
cepție un caracter mai pro
nunțat tehnico-practic, să fie 
organizate și pe lingă licee de

M. V.
'Continuare in pag. a Vll-a) 

de bacalaureat la liceele de

u

sizat dumneavoastră este și'real 
și important, și nu tăgăduiesc 
că un colectiv sau ■ mai multe

Interviu realizat de 
EUGEN FEORESCU

(Continuare în pag: a Vll-a)

Decupaje la orizont.

PE ANUL 1970
Inflăcăratele chemări la întrecere ale organizațiilor jude* 

£ țene de partid Brașov și Timiș, adresate tuturor organizațiilor 
județene de partid, oamenilor muncii din industrie, construcții, 
transporturi, agricultură — pentru a desfășura o și mai intensă 
activitate creatoare, în scopul realizării și depășirii planului 
de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1970, pentru a 
obține noi succese în toate domeniile construcției socialiste —’ 
au fost primite cu deosebit interes în întreaga țară.

Planul de stat pe acest an prevede un ritm înalt de creștere 
economică, potrivit liniilor directoare stabilite în planul cin
cinal, posibilităților și nevoilor economiei naționale, ale eocie- 
tății noastre socialiste.

Chemările la întrecere sînt dezbătute în aceste zile Tn ple
nare ale comitetelor județene de partid, care examinează cu 
exigență posibilitățile de depășire a prevederilor de plan în 
toate sectoarele de activitate. Plenarele au formulat, cu acest 
prilej, angajamente în vederea realizării unei important» pro-
ducții industriale suplimentare, ridicării eficienței activității eco
nomice a întreprinderilor, creșterii producției agricole, vegetale 
și animale, măririi rentabilității întreprinderilor agricole deși animale, măririi rentabilității întreprinderilor agricole de 
stat ți a celor de mecanizare a agriculturii, ridicării pe un plan 
superior a agriculturii cooperatiste.

Publicăm, — ÎN PAG. a Vll-a — extrase din răspunsurile 
la chemările la întrecere cuprinzînd angajamentele pe care 
plenarele comitetelor județene de partid și le-au. luat ■— în 
numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din jude-' 
tele respective — pentru depășirea sarcinilor planului de 
stat In acest ultim an al cinicinalului.I

k ZONE DE

REFUGIU

IN UREATIA
Fotografii de ION CUCU

TINERETUL și CULTURA
Mai toate instituțiile noastre oficiale de cultură includ în spe

cificul lor și problemele tineretului. Radioul, televiziunea, pre
sa, uniunile de creație activează în mare măsură în funcție de 
tineret, fiindcă tineretul reprezintă nu numai un procent im
portant al contextului social actual, dar tineretul reprezintă vii
torul. în condițiile acestea mi se pare normal, de pildă, ca un 
flux integral al Radioteleviziunii să fie profilat pe probleme de 
tineret, ca presa să se dedice în exclusivitate printr-un ziar coti
dian și citeva periodice tineretului, ca toate uniunile de creație

USA DIN FATA
9 9

SI USA DIN SPATE
9 9

să ambiționeze la o audiență tînără cît mai largă. Și mi se pare, 
deasemeni normal, ca toate aceste instituții, prin profilul lor, 
dincolo de sus-numitele însușiri teoretice legate de tineret, să 
aibă în legătură cu acesta și atitudini active. Vreau să spun că 
exact în măsura în care tinerii se pot adresa acestor instituții, 
instituțiile înșile pot și trebuie să se intereseze de fenomenul 
tînăr cultural. Fiindcă, deși lucrurile s-au reglementat, mai sînt 
încă multe situații în care tineretului, în loc să i se deschidă 
ușa din față i se deschide ușa din dos.

La ce mă refer exact ? La toate aceie manifestări cu caracter 
cultural care din pricină de neaudiență la forurile culturale o- 
ficiale sau din pricină de audiență tirzie îmbracă forme de ma
nifestare întîmplătoare, care adeseori falsifică însăși esența ar
tei. Și mă mai refer la situațiile nedorite în care a intra pe ușa 
din spate se interpretează ca a intra prin fraudă din motive de

de SÂNZIANA POP
(Continuare în pag. a 11-a i

CINEMATOGRAFIA
de D. I. SUCHIANU

A APARUT
REGULAMENTUL 

ȘCOLILOR GENERALE

A Există cîteva genuri de film 
care-s adevărate refugii pentru 
cineaștii fără talent. Așa sînt i 

• filmul polițist, filmul istoric, 
filmul de groază, filmul de spio
naj. S-a răspîndit ideea gre
șită că aceste filme sînt facile | 
că oferă de-a gata cîteva re
țete garantate, scutiridu-ne de 

• adînciri psihologice. In loc 
de portrete, vom servi scene 
spectaculoase cu cascadori is
cusiți, masacre la scenă deschi- 

• să, acrobații sportive amuzante 
(cu și fără trucaje) bătăi mon
struoase, împușcături artistice și 
o exhibiție impresionantă de u- 
nelte servind la crimă și la furt. 
In lumea occidentală ce se pre- 
tinde foarte civilizată, există 

$ trei idoli ! pornografia, violen
ța și Vrăjitoria electronică, a- 
dică nenumăratele (au și un nu
me) gagets, aparate mici și 
mari, toate mai mult sau mai 
puțin atomice, capabile să o- 
fere orice serviciu intim prin 
simpla apăsare pe buton. Aceste 
lucruri se zice că plac specta
torului de film. Aceste lucruri 
sînt crezute pe cuvînt. Cînd în
tr-un film ni se arată niște 
ochelari care, de-ndată ce i-am 
pus pe nas, devin aparat foto
grafic ; sau o scrisoare care 
pusă într-un plic declanșează 
incendiul unui întreg imobil., 
cînd ni se arată așa ceva, noi 
credem. Socotim asta posibil, 
de vreme ce am fost asigurați 
că putem chiar fabrica bombe 
care, printr-o simplă învîrtire 
de comutator, să facă să sară 
în aer întreaga planetă. Exem
plele citate nu-s hiperbole per
sonale. Sînt fapte luate din- 
tr-un film intrat săptămîna a- 
ceasta pe ecranele noastre.

Se fao în occident filme mul
te toate povestind urmărirea 
unui hoț, criminal sau spion. 
Habar n-avem ce a spionat nici

!•
■ pentru cine a spionat. Știm doar 
| (ca odinioară Ia școala prima-
~ ~ ră în timpul recreației) că u- 
g nii sînt hoți, iar ceilalți- var-
■ A diști. La sfîrșitul filmului ni-
■ ” meni n-a priceput nimic, adică 

mai* rău t a priceput că nu 
era nimic de priceput. Dar vom 
zice că ne-am distrat. Ni s-au

O ANCHETA a CONFESIUNILOR (V)

RA TA TUL
l

VESEL ȘI FERICE
„Dacă mi-aș pierde idealurile, 

aș pierde totul" spunea Oscar 
Wilde. Din fericire pentru el (și 
pentru noi) nu și le-a pierdut. 
Dar am văzut pe mulți care și 
le-au pierdut. Semănau cu acei 
oameni care se ruinează la jo
cul de ruletă. Azi, tinerii nu mai 
văd asemenea scene; eu le-am

de IONEL HRISTEA

văzut și, cu ochi de copil rătă
cit din întâmplare printre mesele 
verzi, studiam pe cel care, în
tr-o clipă, devenise, din foarte 
bogat, sărac lipit. Curios, zîm- 
bea 1 Totdeauna același zîmbet,

dacă nu chiar rîs sfidător, cînd 
părăsea sala de joc deposedat de 
tot ce avusese. Arunca la dreap
ta și la stînga glume crispate, 
strindente și uneori o ducea ast
fel (cu ajutorul alcoolului) cîteva 
zile în șir. Apoi, ca după o eu-

(Continuare în pag. a Il-a)

servit bucatele noastre prefera
te. Două sute de focuri de pis
tol, treizeci de răni deschise, 
sîngerînd frumos în fața noas
tră, tineri de ambele sexe, goi 
și acordîndu-și kilometrice să
rutări, goană acrobatică de 
automobil și alte vehicule elec
tromagnetice, salturi și căză
turi senzaționale, iar de-a lun
gul acestor performanțe de 
music-hall, un mare actor, în
chiriat pe un milion de dolarij 
o mare vedetă, Frank Sinatra 
sau un Mac Steeve, se va uita

(Continuare în pag. a V-a) ,

POiENȚĂ
Din cînd in cînd îmi scrie 

— lungi mărturisiri în care 
îmi încredințează cele mai 
dificile probleme ale vieții 
lui zbuciumate — un prieten 
din anii copilăriei. Azi mi-a 
scris despre teama de zădăr
nicie.

A crescut ca unic fiu al 
unor părinți, care s-au stră
duit să-l ferească, măcar re
lativ, de necazuri. Asta i-a 
creat încă de mic o stare 
de dependență, complexul ei 
l-a apăsat de-a lungul între
gii școli. Exigent pînă la ab
surd, suferea enorm ori de 
cîte ori avea un insucces. I 
se părea că acesta e un act 
de ingratitudine față de cei 
care-i dădeau totul. Părinții 
nu-1 mustrau niciodată, știin- 
du-i prea bine propriile com
plicații, dar nici nu se îm
piedicau să se bucure zgomo
tos pentru fiecare victorie. 
Copilul trăind într-o sterilă 
beatitudine a fost un timid, 
adolescentul a devenit un re
fulat, izolat de lume.

Una din întorsăturile soar- 
tei care par să fie Ia înce
put funeste, ca să se dove
dească pînă la urmă salu
tare, l-a rupt de familie și 
l-a proiectat, la absolvirea li
ceului, într-o mare întreprin
dere. Fabrica era în primele 
luni de funcțiune. Mediul 
nou, tinerețea tuturor celor 
din jur, romantismul împre
jurărilor și al epocii l-au fă
cut pur și simplu să renas
că. Abia atunci s-a descoperit 
pe sine. A devenit aspru, băr
bat. La scurtă vreme a fost 
trimis la politehnică. A ab- 
solvit-o strălucit. S-a reîntors

ROMULUS RUSAN

(Continuare în pag. a V-a)
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PE TOT CE AM SÂVÎRȘIT

MARINA ȚVETAEVA,, Poe
zii" Editura „Univers", co
lecția Poesis.

Traducere : Aurel Covaci 
ți Ion Covaci.

Prefață 4 A. E. Baconsky.

CARTEA
■ ■ ’

DE 111 ANI ÎNCOACE SCRIEDE 111 ANI ÎNCOACE SCRIE
§ ■

HERBERT READ „IMAGI
NE Șl IDEE" Editura „Uni
vers", Colecția „Studii".

Traducere : Radu Nichita. 
Prefață

Niculescu.

umane. Argumentarea clară și 
întemeiată științific recomandă 
această carte ca pe un prețios 
instrument de informare și 
meditație.

ți note : Radu

„Imagine și 
lucrările de 
cunoscute ale 
cercetător englez Herbert Read, 
constituie rezultatul prelucră
rii și amplificării unor confe
rințe ținute la una din marile 
universități americane pe tema 
„Funcția artei în dezvoltarea 
conștiinței umane". Read urmă
rește evoluția artelor plastice 
din preistorie pînă în timpurile 
moderne, oferind ipoteze con
vingătoare în ceea ce privește 
rolul fertil al creației artistice 
«supra dezvoltării sensibilității

idee", una din 
sinteză ceie mai 

prestigiosului

JUAN GOYTISOLO „DO
LIU LA PARADIS".

Editura „Univers", Colec
ția „Meridiane".

Traducere ți postfață i 
Irina Runcan.

Urmărind pătrunderea nebu
niei sîngeroase în lumea prospe
țimii și a speranței, surprinzînd 
formele de alterare și degrada
re a inocenței de la grimasa 
batjocoritoare 
premeditată, 
(născut 
a scris 
resante 
iului.

pînă
Juan 

în 1931 la 
una din cele
cărți împotrivă războ-

la crima
Goytisolo 

Barcelona) 
mai inte-

PREMIERE:

• O ȘANSĂ DINTR-O MIE, 
un film inspirat de inepuizabila 
temă a luptei partizanilor so
vietici împotriva ocupanților 
hitleriști. în distribuția filmului, 
regizat de Leon Kociarian, doi 
interpreți binecunoscuți spec
tatorilor noștri : Jana Proho- 
renko și Nikolai Kriukov.

în plus : pe genericul filmului 
numele Janei Brejchova.

IN CONTINUARE..

• Pe tema moralei conjugale, 
o comedie satirică a studiouri
lor cehoslovace ; DON JUAN 
FAR A VOIE. O recomandare

...Cinefilii bucureșteni pot 
viziona și în săptămîna care 
urmează filme : URMĂRIREA 
(Patria, Feroviar), RECONSTI
TUIREA (Luceafărul), CORA
BIA NEBUNILOR (Unirea). VI- 
RIDIANA (Popular), LUCIA 
(Moșilor), BLOW-UP (Rahova), 
VIAȚA DIFICILA (Central), 
BĂIEȚI IN HAINE DE PIELE 
(Drumul Sării).

pot

românească, este o cule- 
de povestiri care cotpen- 
cu mijloace artistice mo- 
condiția omului în socie- 
contemporană.

Vasi-

C. R.

i ți la Ga- 
Theater 

Sozialamt, 
Miinchen.

N. P.

pentru 
„Fire", 
„Poe-

„ȘOA-

foarte
Cu-
Ita- 
re- 
sa

ția (1963) a obținut două premii 
„Leul de Aur", „San Marco" și 
Premiul Pasinetti.

Alături de Ahmatova, Mari
na Țvetaeva este cea mai pro
eminentă poetă din literatura 
rusă a primei jumătăți a vea- 

versu- 
nume 

desco- 
Volu- 
amplă

cului nostru și lectura 
rilor ei va adăuga un 
nou în calendarul unor 
periri literare întîrziate. 
mul „Poezii" cuprinde o 
soieeție din creația poetei (pe
rioada 1913—1939) : ciclurile 
„Prietena", „Comediantul",
„Ahmatovei", „Stihuri 
Sonecika", „Despărțire", 
„Stihuri pentru Cehia", 
mul sfîrșitului".

ALARICO CASSE
RECELE CHUCHUNDRA1 

Editura „Univers" 
Colecția „Meridiane"

Traducere : Elena 
lescu-Someșan.

Alarico Casse este o 
tînără scriitoare italiană, 
noscînd un mare succes în 
lia și fiind tradusă foarte 
pede și în Franța, prima
carte „Șoarecele Chuchundra" 
care va apare în curînd în ver
siune 
gere 
tează 
derne 
ta tea

Vernisajul ce
lei de a treia 
expoziții per
sonale a sculp
torului Mircea 
Grigorescu-Go- 
reniuc are 
luni, 26 
rie, în 
Teatrului 
Comedie, 
să-și 
rădăcinile 
care 
ză de 
personaje 
folclorul 
tru (Muma 
durii, Setilă, O- 
chilă etc), tînă- 
rul sculptor aș
teaptă inunda
țiile de toamnă 
ale Dunării, 
cînd plajele 
troavelor 
insulelor se 
coperă 
păci 
cinați, 
cat și 
ca de 
tate 
Mircea 
rescu-Goreniuc 
a fost invitat 
să expună anul 
acesta 
lerie 
am ; 
din

loc 
ianua- 

holul 
de 
Ca 

găsească 
în 

sculptea- 
10

cu 
dezrădă-
Remar- 

de criti- 
speciali-
străină, 
Grigo-

PLASTICA

TELEVIZIUNE !
SIMBĂTA, 24 IANUARIE 1970 

PROGRAMUL I

CONCERTUL SPERANȚE
LOR. Un nou și original con
curs de muzică ușoară, realizat 
de Studioul de televiziune în 
colaborare cu publicația „Săptă- 
mîna culturală a Capitalei". El 
se va desfășura în sala de con
certe a Radioteleviziunii. iar 
spectatorii vor primi la intrare 
cîte 2 buletine de vot pentru 
stabilirea câștigătorului (cîntă- 
reț și melodie). Prin participa
rea și a urpii juriu de specia
liști, va fi interesant de urmă
rit confruntarea public-critică. 
Fiecare concurent va interpre
ta o melodie românească nouă 
și una la alegere, cîștigătorii 
primind premii speciale. Ca in
vitată străină va fi solista de 
muzică ușoară din Suedia Nina 
Lizell, iar dintre concurenți 
notăm pe ; Doina Spătaru, An
gela Similea, Rodica Paliu. Do
rin Anastasiu, Călin Marian, 
Adrian Ionescu.

Au trecut o sută unsprezece 
ani de la Unirea din 1859 Mai 
mult de un veac și o decadă.

Și totuși simțim acest eveni
ment nespus de prezent în cu
getele noastre, ale tuturor

De o sută unsprezece ani nici 
un român, tînăr ori bătrîn. nu 
poate asculta „Hora Unirii" fără 
să simtă vibrînd în inimă o 
coardă tainică ; o coardă a bucu
riei și a mîndriei patriotice. O 
bucurie calmă și bună. O bucu
rie a unei victorii ; o bucurie a 
împlinirii unui vis milenar

în 1859 poporul român n-a dat 
lupte. N-a vărsat 
monstrat doar, cu 
lore și cu cîntec 
inimă
„Hai să dăm mînă 
Cei cu inima română..."

A strigat doar lozinca sonoră, 
sintetică în acel moment crucial: 
„Cuza și Unirea !“ Poate bucu- 
reștenii s-au și răstit ceva mai 
tărișor, la unii antiunioniști : ..Fii 
blestemat. înalt prea sfinte — 
s-au adresat ei mitropolitului —• 
dacă nu votezi Unirea încă nu 
votezi pe Cuza !“

încolo, o zi de sărbătoare. O 
zi festivă. O zi de încununare 
a unei victorii, de mult, arhi- 
demult rîvnite. O zi în care ro
mânii , de pretutindeni și-au 
sărbătorit triumful asupra demo
nului negru care-i ținuse despăr- 
țiți.vUn demon cu iatagan sau cu 
coroană și vultur bicefal în ste
mă. Un demon negru al înapo
ierii, al asupririi, al nedreptății, 
al umilințelor naționale.

Dar ca să se ajungă la victoria 
politică și morală din 24 ianua
rie 1859, cîte lupte s-au dat, cît 
sînge a curs, cîtă suferință s-a 
consumat, cîte idealuri s-au 
frânt...

Unirea n-a picat cu hîrzolul 
din cer. Ea s-a plămădit în su
fletele românilor, s-a cristalizat

sînge. A de- 
steaguri trico- 

smuls din

cu mină

de DUMITRU ALMAȘ 
în conștiința lor și s-a exprimat 
prin glasul, prin jertfa, prin sîn- 
gele celor mai buni fii ai patriei. 
„Unitatea națională fu visarea 
iubită a voievozilor noștri cei 
viteji, scria Nicolae Bălcescu, a 
tuturor bărbaților noștri cei 
mari, care întrupară în sine in
dividualitatea și cugetarea po
porului, spre a o manifesta lu
mii. Pentru dînsa ei trăiră, mun
ciră, suferiră și muriră"... Și, mai 
departe, cu un accent de profe
ție : „Aceea ce concuista n-a pu
tut isprăvi, frăția o va face. A- 
ceea ce voievozii noștri cei 
mari cu vitejia lor n-au putut, 
poporul armat și întărit de un 
principiu o va face". De aici 
lozinca lansată de el, de Bălces
cu, în 1849 : „Dreptate-Frăție- 
Unitate". Oare cînd, în 1848, 
Andrei Mureșanu scanda cu vi
goarea transilvăneanului călit în 
focul marilor suferințe :

„Români din patru unghiuri,
, acum ori niciodată,
Uniți-vă în cuget, uniți-vă-n 

simțiri !
Strigați în lumea largă că 

Dunărea-i furată
Prin intrigă și silă, 

viclene uneltiri !“ 
nu răscolea inimile, prinzîndu-le, 
bărbătește, în lupta pentru U- 

? C—) cînd Iancu Văcă-

tustrele țările, fără nici o deose
bire. Nu totdeauna am notat că 
un Constantin Cantacuzino Stol
nicul sau un Miron Costin, tra- 
tînd istoria originii comune a po
porului nostru, făceau, de fapt, 
istoria și teoria dreptului la unire 
a unui popor, în care „toți un 
neam și o dată descălecați sînt". 
Nu mulți știu că, dintr-o con
știință a comunității naționale, un 
cronicar muntean ca Radu Po
pescu includea în Letopisețul său 
și faptele din Moldova, țara fra
ților de peste Milcov. Grigore 
Ureche cronicarul era încredințat, 
și credința i se întemeia pe do
vezi științifice, că Moldova, Tran
silvania și Țara Românească „au 
fost tot un loc și o țară". Tot un 
loc, o țara și un popor. Și chiar 
strigătul acela puternic, dramatic, 
izbucnit parcă nu din pieptul 
unui om, ci dintr-un tulnic al veș
niciei și însemnat de pana lui 
Mihai Viteazul, ca un gînd su
prem pe oare, desigur, l-a avut 
pe buze și în clipa expierii pe 
Cîmpia Turdei: „Pohta ce-am 
pohtit Moldova, Transilvania și 
Țara Românească... „Pohta ce-am 
pohtit" a fulgerat, în ibo, 
paloșul unirii țărilor române peste 
culmile Carpaților, din Negoiul în 
Detunate și din Detunate în 
Ceahlău.

Și de atunci noi. poporul nos
tru, nu ne mai putem închipui 
nici fără „pohta" Viteazului de a 
ocîrmui pe calea libertății cele 
trei țări române, nici fără mă
reața lui jertfă pentru Unire, nici’ 
fără nepieritoarea lumină ce iz
vorăște din sublinia lui faptă — 
prima Unire a celor trei țări su
rori. „El voi a-și crea o patrie 
mare pe cît ține pămîntul româ
nesc, . constata tot Bălcescu, și 
norocul ajutîndu-1, în cîteva luni 
Ardealul, Moldova și o parte din 
Banat sînt unite cu Țara Româ
nească". Și continuă același mare 
însuflețitor și mare semănător, 
inepuizabil semănător de nădejdi 
în preajma Unirii : ...„pentru po
porul român unitatea națională 
este chezășuirea libertății lui, 
este trupul lui trebuincios ca su
fletul să nu piară și să amor
țească, ci din contră, să poată a 
crește și a se dezvolta".

Unirea din 1859 a fost prelu
diul independenței cucerite în 
1877. Cucerirea independenței a 
ajutat România să facă saltul în 
rangul statelor de sine stătătoare . 
din Europa și din lume. A făcylZ' 
posibilă desăvârșirea Unirii din 
1918, cînd s-a împlinit un mare 
proces istoric : „Unirea cea mică" 
a grăbit și a asigurat „Unirea cea 
mare".

Pe tot ce am săvîrșit de 111 
ani încoace scrie „Unire".

Pe tot ce vom face de aici în
colo tot „Unire" se va scrie...

Trebuie.
O impune și o va impune pre

zența acestui eveniment, a aces
tei victorii, a acestei legi istorice, 
în cugetele, în inimile noastre, ale 
tuturor : Unire.

Ca și înaintașii noștri, ca și 
noi cei de azi, cei care vor trăi 
mîine și răspoimîine și în veci de 
veci, ori de cîte ori vor simți o 
durere, ori de cîte ori vor avea 
de trecut vreo furtună, ori de cîte 
ori le va fi greu să străbată ceața 
zărilor, ca și atunci cînd bucuria 
și fericirea le va umple 
vor scanda, oa acum un secol și 
unsprezece ani :

„Hai să dăm mînă cu
» Cei cu inima română...".

Și durerea va pieri, ceața se va 
ridica, furtuna se va domoli, iar 
lumina bucuriei va spori mereu, 
infinit.

a

nire ? Oare
rescu punea în tact de stili în
trebarea dojenitoare către Mil- 
cov, simbolul despărțirii:
„De unde-ți vine numele,

pîrîu fără putere 
Ce despărțirea neamului tu în

drăznești a cere ?“ 
nu exprima up simțământ al în
tregului popor român, simțămîn- 
tul și dorința ca orice piedică 
în calea Unirii să dispară ?

Nu totdeauna am observat că 
Gh. Șincai a scris și a purtat în 
spate „Hronica Românilor" din

e 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba germană • 
18,00 Pauză ffi 18,05 „Cheia orașu
lui" — emisiune concurs pentru 
tineret, realizată în colaborare 
cu Biroul de turism 'pentru tine
ret al C.C. al U.T.C. • 19,00 Tele
jurnalul de seară © 19,20 La fo
tograf. Un film de desene ani
mate al regizorului iugoslav Va- 
troslav Mimica e 19,30 Reflector 
a 19,45 La Unire — Scriitori cla
sici și contemporani despre Uni
re o 19,55 Tele-enciclopedie © 
20,55 O oră cu Alfred Hitchcock 
,,31 Februarie" • 21.40 De toate, 
pentru toți... telespectatorii « 
22,30 Telejurnalul de noapte. Te- 
lesport © 22,55 Melodiile aminti
rii... Ionel Fernic • 23,20 închi
derea emisiunii programului I. 
PROGRAM! II

— „Ciobănașul" și „Căsuța 
noastră" ; Discorama : Rita Pa- 
vone. Margareta Pîslaru și for
mația „Sound Incorporated" ; 
Cintărețul preferat : Florin Bo- 
gardo va interpreta două noi 
compoziții proprii — „Ceramică" 
pe versuri de Marin Soyescu 
și a doua., o surpriză. MUzico- 
rama Beat : Grupul vocal in
strumental „Hermans Hertmts", 
„Sideral Modal Quartet" și 
„Honeycombs" ; Muzicorama 
jazz : Vibrafonistul american 
Lionel Hampton într-o serie de 
secvențe filmate cu ocazia spec
tacolelor pe scenele vestgerma- 
ne. O noutate și o surpriză ; 
emisiunea se va relua în fie
care duminică pe programul 2.

FOCUL FATIDIC, pe care îl 
vom viziona în cadrul ciclului 
„Film pentru cinefili" este o 
producție a studiourilor Paris- 
Lux-ecranizare a romanului 
scriitorului Drieu la Rochelle, 
realizată de Louis Malle, repre
zentant de seamă al „noului 
val" francez.
Maurice Ronet
Lena Skerla (Lydia), 
Morau (Jeanne) și Alexandra 
Stewart (Solange). La Festiva
lul cinematografic de la Vene-

in distribuție : 
(Alain Leroy)

Jeanne

Piesa este pusă în scenă de 
studenta Alexa Visarion din 
anul IV regie, clasa profesor 
Radu Penciulescu. Premiera, 
vineri 30 ianuarie, ora 20.

MUZICORAMA T.V. este re
vista actualităților de muzică 
ușoară, realizată de George 
Limbășanu, Ovidiu Dumitru și 
regizorul Mircea Dan. Din cu
prins : Clasamentul clasamen
telor : Formația vocal instru
mentală ..Savoy" cu melodiile

UȘA DIN FAȚĂ...

,O sansă dintr-o mie" : cadru tradițional pentru un film de 
aventuri.

• O premieră îndelung aș
teptată ne oferă Teatrul din 
Giulești. E vorba de celebra 
„Nunta lui Figaro" de Beau
marchais, în regia lui Dinu 
Cernescu. Alături de interpreții 
principali ai plinei de verve 
comedii, Ștefan Bănică (Figaro) 
și Mariana Mihuț (Suzanne),

• însfîrșit, 
pe scenă, ci 
lui de Stat,

de data asta nu 
în manejul Circu- 
începînd de marți

• 20,00 Deschiderea emisiunii. 
Seară de teatru; „Scrisorile" de 
Ilie Păuneseu. In distribuție: Gil- 
da Marinescu, Constantin Bre- 
zeanu, Dorin Varga, Dăn Nasta e 
21,20 Seara melomanului. „Flori 
muzicale pentru Lucnian" q 21,50 
Film serial „Noile aventuri ale 
căpitanului Kloss" (VI). Ultimul e- 
pisod „Acțiunea ' 
22,45 închiderea 
gramului 2.

DUMINICA 25 
PROGRAMUL I 
O 8,15 Consultații pentru elevi — 
fizică — clasa a IX-a • 8,45 Ma
tineu duminical pentru copii șl 
tineretul școlar • 10,15 Ora satu
lui o 11,15 Concert simfonic o 12,00 
De strajă patriei q 12,35 Emisiu
ne în limba maghiară — din cu
prins: Teatru ..Gabor Aron", de 
Sombori Sandor. Regia Tompa 
Miklos e 16,30 Film serial : „Rîul 
întunecat" (Episodul II) o 17,15 
Realitatea Ilustrată e 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,20 Baschet 
masculin. Repriza a Il-a a întîl- 
nirli Internaționale 
,,Polonla“-Varșovia, 
„Cupei cupelor".
directă de la sala sporturilor Flo- 
reasca o 20,00 „Musafirul necu
noscut". Un film de aventuri cu 
Victor Jory și cu Pamela Blake 
e 21,05 Concertul speranțelor o 
23,00 Telejurnalul de noapte. Te- 
lesport. Cupa mondială Fotbal 
1970 (II).

grupei Wolff" © 
emisiunii pro-

IANUARIE 1970

„Steaua" — 
în cadrul 

Transmisiune

*

SEARA UN
(orele

TREN :
10: 13;

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)
SIMPATICUL DOMN R : ru
lează la Republica (orele 9; 11,15: 
13,30; 16: 18,30; 21)

PACATUL DRAGOSTEI : rulea
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 î 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).

TNTR-O
rulează la Favorit 
15,30: 18; 20,30).

WINNETOU ÎN 
ȚII : rulează la 
9; 11,15; 13,30; 16; 1 
cia (orele 8,3.0—20

VIAȚA DIFICILA : rulează la 
Central (orele 8.30; 11; 13,30: 16; 
18.30: 21)

BATEȚI! IN HAINE DE 
rulează la Miorița (orele 
15,15; 17,30; 20).

ORAȘUL VISURILOR î
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 
eonttnuare).

VALEA PĂPUȘILOR j rulează 
la Bucegl (orele 9.30; 12; 15,30; 18; 
20,30), Floreasca (orele 9: 11,45; 
14,30; 17,30; 20,15).

VALEA
Victoria

18,30; 20.45) Da- 
în continuare).

MOR- 
(orele

PIF.LE : 
9.45; 12;

rulea-

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Unirea (o- 
rele 15,30; 18), LINIȘTE ȘI STRI
GAT (ora 20,15).

IN imparatia
ARGINT : rulează 
15,30; 18), COLINA

MĂRTURIA :
mul Sării (orele 15; 17,30; 20).

OMUL, ORGOLIUL. VENDE
TA : rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

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

BECKET: rulează la Cotroeenl 
(orele 15.30—19).

VA PLACE BRAHMS ? : rulează 
la Volga (orele 10—15 în conti
nuare ; 17.45; 20,15),

LA NORD PRIN NORD VEST : 
rulează la Viitorul (orele 16; 19).

BĂTALIA PENTRU ROMA : ru
lează la 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 : 
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 
rulează la Munca 
20).

LA RĂZBOI CA 
rulează la Cosmos 
18; 20,30).

MY FAIR LADY : rulează la 
Arta (orele 9,30—15.45 în continua
re ; 19)

TINEREȚE FARA BATRINE- 
TE : rulează la Vitan (orele 15,30; 
18; 20.15)

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Rahova (orele 15,30: 10:
20.30)

IUBIREA STRICT OPRITA : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18), UN OM PENTRU ETERNI
TATE (ora 20.15)

ATENTATUL DE LA SARAJE
VO : rulează la Pacea (orele 
15,45; 18; 20,30).

IN GENUNCHI MA ÎNTORC LA 
TINE : rulează Ia Cinemateca 
(sala Union) : (orele 10: 12: 14).

LEULUI DE 
la Lira (orele 
(ora 20,30).

rulează la Dra

HAIDUCILOR : 
(orele 16: 18;

LA RĂZBOI : 
(orele 15,3.0;

SÎMBATA, 24 IANUARIE 1970

19,30; Teatrul Na-Opera Română : RĂPIREA DIN SERAI — ora _ . .
țional „I. L. Caraglale" (Sala Studio): AL PATRULEA ANOTIMP
— ora 19,30; Teatrul de Comedie : MANDRAGORA — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu Măgureanu): MOARTEA LUI 
DANTON — ora 20; (Sala Studio): PURICELE IN URECHE — ora 
15,00; TRANSPLANTAREA INIMII NECUNOSCUTE—ora 20); Teatrul 
Mic: PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA SA — ora 20; Teatrul Giulești : 
GEAMANDURA — ora 19,30; Teatrul ,,C. I. Nottara" (Bd. Ma
gheru) :OTHELLO — ora 19,30; (Sala Studio): DIALOG DESPRE 
DRAGOSTE — ora 20 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : BUCUREȘTI 
VARIETY — ora 19.30 ; Teatrul Evreiesc de Stat : MAZELTOV — 
ora 19,30; (Studioul I.A.T.C.): ASTA SEARA SE IMPROVIZEA
ZĂ — ora 20; Teatrul „Ion Creangă": POVESTE NETERMINATA
— ora 9,30; Teatrul Țăndărică (Calea Victoriei): MIU COBIUL — 
ora 17,00; (Str. Academiei): BANDIȚII DIN CARDEMOMME — 
DE ADIO — ora 19,30; (Calea Victoriei): NICUȚĂ LA... TĂNASE
— ora 19,30; Ansamblul „Perinița" (la Sala Palatului): ROMANȚE 
ȘI CINTECE DE PAHAR — ora 20; Ansamblul U.G.S.: ESOP, 
VIAȚA, MUZICA ȘI NOI — ora 20; Circul de Stat: RAPSODIA 
SUEDEZĂ — ora 19,30.

DUMINICA, 25 IANUARIE 1970

Opera Română: CHOPINIANA; NASTASIA — ora 11; BORIS 
GODUNOV — ora 19.30; Teatrul Național ,,I. L. Caraglale" (Sala 
Comedia): HEIDELBERGUL DE ALTA DATA — ora 10,30; ENIG
MA OTILIEI — ora 19,30; (Sala Studio): TRAVESTI — orâ 10.30; 
CUM EȘTI TU — ora 19,30; Teatrul de Comedie: CROITORII CEI 
MARI DIN VAI.AHIA — ora 10,30; NICNIC — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu Măgureanu) : TRANSPLANTAREA 
INIMII NECUNOSCUTE — ora 15,20; (Sala Studio): VIRAJ PERI
CULOS — ora 10, și 20; PURICELE ÎN URECHE — ora 15,00; Tea- 
*..... . ............. — ora 10,30; OFIȚERUL RECRUTOR —

ora 20; Teatrul Giulești: . - . ora 30.
□ — ora 10 ; VIJELIE IN

— ora 15,30; O CASĂ ONORABILA 
CIND LUNA E ALBASTRĂ — ora

“ — ora 16,00: ANONIMUL — 
BUCUREȘTI VARIETE — 

___ , i. weiden- 
ora 19,30; Studioul I A.T.C :

- ----- — ora 15,00; PIATRA DIN
ora 10 și 20; Teatrul „Ion Creangă": MUȘCHETARII...

trul Mic : MARJA 1714 
ora 15,30; CARLOTA — 
OLTENI — ora 10; GEAMANDURA — c 
Nottara" (Bd. Magheru) ; DON QUIJOTE 
CRENGILE DE SASSAFRAS —
— ora 19,30; (Sala Studio): __ _
10,30; ENIGMATICA DOAMNA ,.M“ 
ora 20,00; Teatrul „ion Vasilescu": ________
ora 10 și 19,30; Teatrul Evreiesc de Stat; Matineu, 
FELD — ora 11; TRANSFUZIA — ----- "
ASTĂ SEARA SE IMPROVIZEAZĂ
GASĂ C._ mm,...
MĂGĂRIEI SALE — ora 10,00; TOATE PINZELE SUS — ora 16; 
Teatrul Țăndărică (Calea Victoriei): AVENTURILE LUI PLUM- 
PLUM — ora 11,00: CABARETISSIMO — ora 19.30; (Str. Acade
miei); PUNGUȚA CU DOI BANI — ora 11: Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy): CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO — ora 19,30; (Ca
lea Victoriei): NICUȚĂ LA... TĂNASE — ora 19,30; Ansamblul 
„Perlnlța" (la Sala Palatului): ROMANȚE ȘI CINTECE DE PA
HAR — ora 16,00; Ansamblul U.G.S. : RITM ’70 — ora 20- Cir
cul de Stat : RAPSODIA SUEDEZĂ — ora 10; 16 șl 19,30

COMEDIE CU 
Teatrul „C. I.

mai apar : Dana Comnea, 
Tufaru, Ernest Maftei. 
Voicu. Corado Negreanu.

# Studioul „Casandra",

Dan
Jorj

O Studioul „Casandra", al 
studenților Institutului de Tea
tru, prezintă o virulentă satiră 
antimilitaristă : „Cartofi prăjiți 
la orice" de Arnold Wesker.

seara, o nouă premieră : „Mirajele manejului".
Alături de artiștii români de 

circ spectacolul are ca invitați 
și un grup de artiști din Ceho
slovacia. Regizorul artistic al 
spectacolului : Mircea Gheor
ghiu.

PROGRAMUL II
® 20,00 Seară de teatru — „Gai

țele" — de N. Klrițescu • 21,50 
„Prințul fericit" — film balet, 
producție a studioului cinemato
grafic București o 22,20 Film se
rial „Comisarul Maigret" — „Prie
tenul meu inspectorul".

(Urmare din pag. I) 
interdicție. Și se poate oare accepta o asemenea idee ? Ii este 
teamă cuiva de tineret ?

Vorbeam de caracterul activ al instituțiilor de cultură. Vor
beam de faptul că în 10c să se lase surprinse, instituțiile de cul
tură ar trebui să surprindă. Să descopere Să atragă. Cred că și 
asta este menirea lor. Dat fiind că e vorba de tineri, e mult mai 
indicat să descoperi talente, să le facilitezi dezvoltarea, să le 
supravegbezi conștient, să le formezi, dccit să aștepți semne de 
maturizare la o vîrstă care este mult mai adesea a promisiuni
lor. Oricît ar fi termenul de nepotrivit, instituțiile de cultură 
trebuie să îndeplinească și funcția de impresari — ele trebuie 
să fie în mod obligatoriu in toate punctele de manifestare a 
tinerilor. Să fie primele care să constate și să ajute la afirma
rea întîmplîrilor culturale de calitate. Fiindcă instituțiile noas
tre de cultură au și o menire educativă, și la sectorul acesta 
„educație" tineretul este desigur, cel mai potrivit, este cel mai 
apt a se supune modelării. De aceea, nu-mi închipui manifesta
re culturală de tineret indiferent în care județ al țării la car- 
instituțiile de cultură să nu aibă un trimis observator. Să nu 
aibă legături permanente cu forurile județene conducătoare care 
să informeze exact despre asemenea activități. „Steaua fără 
nume" e o dulce rîndunea fără primăvară Cîte talente tinere 
literare nu există prin școli și pe la revistele județene fără să 
intre cu promptitudinea pe care ar merita-o in circuitul central? 
Cîți pictori tineri nu expun în galeriile de artă fără să fie măcar 
consemnați ? Nu de presă în general, nu, dar de presa de tineret. 
De ce nu încearcă nimeni să întreprindă o sinteză a artei lor. 
să precizeze locul pe care îl ocupă în cadrul fenomenului plastic 
actual ? De ce nu dezbate televiziunea pe bază de exemplificări 
vizuale problema cluburilor de tineret ?

De ce nu s-a știut nimic despre cele patru sau cinci formații 
care la primul festival național studențesc de muzică ușoară re
cent încheiat au demonstrat cunoștințe muzicale și virtuți inter
pretative la nivelul celor mai ridicate exigențe profesionale? 
Formațiile activează de cel puțin cinci ani, fiind bine cunoscute 
în mediile studențești, de ce nu s-a întreprins nimic Ia timp 
pentru ca tutela Ior_ s-o aibă asociațiile studențești, U.T.C.-ul, 
instituțiile de cultură ? De ce să se ajungă la stridențe și exage
rări, de ce să se facă compromisuri pentru a se procura instru
mente și partituri? E vorba doar de talente reale, de excep
ții adeseori ? Două cuvinte simțite și adevărate despre arta 
lor ar determina tinerii să meargă pînă la capătul pămîntului. 
Dar cine le spune ? Cine știe, cine are răbdare și timp pentru 
pedagogie ■ în problemele culturale de tineret ?

r

inima,

mînă

RATATUL VESEL Șl FERICE
(Urmare din pag. 1) 

forică anestezie, venea, brusc, 
prăbușirea lăuntrică, și nu rare
ori auzeam despre unul din ei, 
că s-a sinucis...

Analogia pare exagerată. Cred 
că nu e. Desigur, idealul e mai 
puțin „palpabil" ca o sumă 
mare de bani și pierderea lui nu 
se realizează dintr-odată. Evo
luția psihologică a pierzătorului 
e mai lentă, mai larvată. dar o 
caracterizează același 
„ce vreți de la mine, 
te mulțumit de felul 
iese !“...

Dar fiindcă această 
se numește 
voi încerca 
clipele rare, 
cînd cel în 
siri. Atunci
topește și ceea ce auzi e dezo
lant..

zîmbet : 
sînt foar- 
cum tră-

anchetă
„a confesiunilor" 

să relatez despre 
greu de obținut, 

cauză face mărturi- 
masca voioasă i se

MOMENTUL DE RĂSCRUCE

Adesea perioade în care se 
conturează spectrul renunțări
lor se depistează cu dificultate. 
Cîte odată ea e determinată de 
cauze obiective. Un tînăr func
ționar, de pildă, tșt începuse ca-

riera ca balerin, 
sul însemna nu 
pe, ci și o formă 
toare; cît timp lucrurile au 
mersi normal, găsea puterea să 
trăiască ■ din plin atît pe planul 
personal cît și pe cel social. A 
intervenit însă o boală care l-a 
obligat să* renunțe la balet. încă 
foarte tînăr, putea depăși ușor 
acest impas, dăruindu-se 
alte activități, căci avea 
le vocații. Dar a lăsat să 
,,un tren" apoi altul și 
Tentaculele unei activități 
diocre l-au cuprins în cele din 
urmă atît de strîns, îneît nu nu
mai că nu mai ascultă vreun 
sfat menit să-l impulsioneze în 
alte sfere, dar manifestă chiar 
și un fel de ostilitate pentru 
oricine ar mai încerca să-l clin
tească din „matca lui". Acesta 
e, să spunem, fenomenul pur 
profesional. Dar,, ciudat (de fapt 
nu-i de loc ciudat I) în același 
timp i s-a schimbat întreaga vi
ziune asupra vieții; au apărut 
egoismul, blazarea, o anumită 
glacialitate a sentimentului, o do
rință înverșunată de a-șl trăi 
prezentul în afara oricărei rapor
tări la viitor. Ei bine, asta îl face 
„vesel", căci de I, cu ceva tre-

Pentru el dan- 
numai o pasiu- 
a energiei crea- 

lucrurile

unei 
destu- 
treacă 
altul.
me-

' buie să înlocuiești gravitatea 1 
preocupări mai adinei... E 
„băiat de viață", căutat de 
cei care vor să-și petreacă 
„clipă plăcută". Dar pentru cei
lalți, aceasta e doar o clipă, în
tre altele cu destinații mai înalte, 
pe cînd el pune clipele derizorii 
cap la cap, le transformă în 
„scopuri", mai exact în absența 
oricărui scop. Ca și Achille, în
să. tînărul nostru are un punct 
vulnerabil : discuția serioasă. O 
respinge, se zbate, se apără cu 
ironii, persiflări, pentru ca, după 
ce o acceptă în cele din urmă, 
să-i apară o tristeță atît de ab
solută, cum numai cei „veseli" 
ca el pot avea......Sînt un neis
prăvit, un fir de praf, mi-e și 
silă să mă uit la mine", iată cea 
mai... blîndă dintre confesiunile 
lui. „E. primejdios să glumești cu 
visul, căci un vis spulberat poate 
să devină nenorocirea întregii tale 
vieți"... spunea Pisarev. Și to
tuși, aproape toți cei care, din- 
tr-un motiv sau altul, nu mai 
pot întreține cu visul raporturi 
serioase, aleg raporturile glume
țe. Apare „zîmbetul pierzătoru
lui" la care m-am referit, și pri
mejdia începe din clipa în care 
un asemenea zîmbet pare cu a-

unor 
un 

toți 
i o

devărat fericit, acționînd ca o 
capcană pentru naivi.

Aldous Huxley în faimoasa lui 
carte „Cea mai bună dintre lumi" 
în care prevede viitorul îndepăr
tat în culori din cele mai pe
simiste, vorbea despre acel mo
ment ipotetic cînd oamenii fă- 
cuți în eprubetă, destinați de la 
început genialității sau medio
crității, vor fi învățați din prima 
clipă a vieții să fie fericiți că 
sînt așa și nu altfel. „Ce bine că 
sînt un „beta” ! spunea medio
crul. Eu n-am grijile și răspun
derile lui „alfa", mă simt exce
lent !...“.

Din fericire, previziunea lui 
Huxley este tot mai infirmată de 
dezvoltarea socială. Dar — vai! 
—- asemenea „beta" există și 
acum, numai că nu sînt fabri
cați în eprubetă și nimeni nu-i 
învață dinainte să se bucure de 
sărăcia ț spirituală a vieții lor. 
Limitarea și starea „excelentă" 
și-o creează singuri. Ca să nu a- 
jungă să-și plîngă iluziile „cu a- 
ceeași tristețe cu care își plîng 
morții", cum notează necruțător 
Maupassant.

Din galeria bogată și tristă a 
ratatului „vesel și ferice" voi mai 
alege, într-un articol viitor, cî
teva biografii.
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plenare a U.N.C.A.P. 
acestei forme de 
unui nou ciclu de 
figurat, de aceea, 
privind perspecti-

O instruire a secretarilor 
organizațiilor U.T.C. din coo
perativele agricole trebuie să 
fie obiectul unei atenții spe
ciale. Mai ales că instruirea 
de două zile ținută de către 
Comitetul județean Mureș al 
U.T.C. a avut loc în condițiile 
în care acum, la început de 
an, se transpun în practică 
hotărîrile plenarei partidului 
din decembrie 1969 și ale re
centei 
Pe agenda 
pregătire a 
activitate a 
o expunere 
vele dezvoltării agriculturii și, 
în strînsă dependență cu ea, o 
altă expunere privind sarcini- - 
le tineretului în ceea ce pri
vește desfășurarea muncii în 
unitățile- agricole cooperatiste.

Ne-a reținut atenția modul 
în care tovarășul Olvedi Ti- 
hamer, activist al Comitetului 
județean Mureș al U.T.C., a 
intrat direct în subiect pentru 
a sugera cîteva forme și meto
de privind mobilizarea tinere
tului la îndeplinirea sarcinilor 
de producție, ridicarea cu
noștințelor profesionale ale 
tinerilor cooperatori, respec
tarea disciplinei în muncă și 
păstrarea avutului obștesc.

— Este deosebit de impor
tant — se arăta — ca fiecare 
tinăr să cunoască planul uni
tății pe ferme și campanii, în 
primul rînd în sectorul în ca
re își desfășoară el activitatea, 
în acest scop, pentru a se în- ■ 
lesni posibilitatea de acțiune 
a comitetului U.T.C. din coo
perativă, trebuie să se cunoas
că numărul de tineri care lu
crează în diferite ramuri de 
Droducție (zootehnie, legumi- 
eultură. viticultură, culturile 

cîmp ș.a.), comportarea 
pînă în prezent, nivelul pre
gătirii lor profesionale...

Și așa mai departe. Insă tre
buie 
nici 
nici 
nite 
n-au 
nismul mai pretențios al pro
cedurii concrete, ci s-au limi
tat doar la relatarea, să-i zi-

să remarcăm, totuși, că 
expunerile prezentate, și 
celelalte îndemnuri por- 
de la masa prezidiului 

izbutit să intre în meca-

■

(Urmare din pag. 1)

îngrășăminte chimice — substan
ță activă — cu aproape 180 000 
tone mai mult decît în anul tre
cut ; vor crește cantitățile de 
insectofungicide și ierbicide, 
vor extinde suprafețele 
jate pentru irigații ; va 
volumul creditelor acordate coo
perativelor agricole etc. Toate 
acestea se adaugă la o bază teh- 
nică-materială existentă, destul 
de puternică.

Liniile directoare stabilite de 
plenară vizează în final sporirea 
recoltelor, 
lor de

se 
amena- 

spori

creșterea 
animale și

cooperatist.

de producție dețin 60,6 la 
a 

și(74 la sută din cea ara-

efective- 
a pro

ducțiilor obținute în sectorul 
zootehnic, ridicarea eficienței ac
tivității economice din agricul
tură. O atenție deosebită se 
acordă sectorului
E și normal. Cooperativele agri
cole 
sută din suprafața agricolă
țării . 1 __ .....
bilă. In decursul, anilor, aceste 
unități ale agriculturii noastre 
socialiste au obținut o seamă de 
succese în activitatea de produc
ție și economico-financiară. în 
același timp, este pe deplin înte
meiată aprecierea după care re
zultatele obținute acum în coo
perativele agricole nu reflectă în
că posibilitățile mari de care dis
punem în acest sector, sînt insu
ficient puse în valoare importan
tele avantaje ale marii producții 
socialiste. Pentru ca în activitatea 
lor cooperativele agricole să obți
nă realizări și mai bune, să valo
rifice pe deplin avantajele ce de
curg din condițiile tehnico-mate- 
riale de care dispun, conducerea 
partidului a adoptat un ansamblu 
de măsuri care constituie, în 
aceste zile, obiectul amplei acti
vități de care vorbeam mai 
înainte.

Programul partidului a și în
ceput să fie aplicat în practică. 
Plenara Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție a aprobat Hotărîrea cu 
privire la perfecționarea organi
zării. normării și retribuirii mun
cii în cooperativele agricole. în 
zilele de 6—8 ianuarie a avut Ioc 
în Capitală Consfătuirea de lucru 
organizată de Ministerul Agri
culturii și Silviculturii și Uniu
nea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție la care au 
participat reprezentanți ai or
ganelor agricole județene unde 
au fost dezbătute măsurile ce 
urmează a fi luate pentru înfăp
tuirea programului stabilit de 
conducerea partidului. Zilele ur
mătoare vor avea loc adunări 
generale ale membrilor coopera
tori sau ale reprezentanților aces
tora care, realizînd o amplă con
sultare a țăranilor cooperatori, 
vor adopta în fiecare unitate mă
surile necesare pentru îmbună- 

cern obiectivă, a unor forme 
și modalități de activitate. 
N-au analizat, deci, ci doar 
au prezentat lucrurile la mo
dul enumerativ. Ceea ce nu a 
fost deloc întîmplător. Iată 
încă o dovadă :

în programul instruirii a 
figurat șî vizitarea unei loca
lități rurale prospere din ju
dețul Mureș — comuna Rîciu. 
Dar și aici, președintele coo
perativei agricole a prezentat 
succint cîteva din rezultatele 
obținute, referindu-se doar în 
general la aportul tinerilor 
din comună, iar primarul a 
prefigurat cîteva din acțiunile 
ce vor avea loc la Rîciu în

SARCINILE VIITOARE
ÎNTR-ON PREZENT

IMPERIOS

dezvoltate în care

anul 1970 în domeniul edilitar- 
gospodăresc. După amiaza 
cultural-sportivă a cuprins un 
meci de fotbal, o călătorie 
imaginară pe hartă și o pre
zentare a „Cadranului mure
șean" — supliment social-poli
tic și cultural al ziarului 
„Steaua roșie". Seara — un 
spectacol al ansamblului fol
cloric din Rîciu, de fapt un 
montaj al obiceiurilor locale, 
pe fondul căruia Ion Stanciu, 
directorul căminului cultural, 
a găsit o formă atractivă de 
prezentare a succeselor obți
nute de către rîceni : știri 
succesive expuse în stil de 
„Telejurnal".

Toate bune : eforturile gaz
delor din Rîciu de a primi un 
număr mare de oaspeți (peste

9 9 9 9 9

tățirea activității de producție, 
pentru organizarea, normarea și 
retribuirea muncii, definitivarea 
planurilor de producție pentru 
anul 1970 și luarea tuturor mă
surilor pentru înfăptuirea aces
tora.

întrucît în sectorul cooperatist 
al agriculturii și în secțiile de 
mecanizare muncesc și trăiesc un 
număr mare de tineri, iar preve
derile programului amintit afec-

ORGANIZAREA if.

SUPERIOARA l-A ’
,-Z-
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nătățirea situației economico- 
financiare. Aceste forme tre
buie să asigure, crearea premi
selor materiale necesare ridi
cării eficienței economice a ac
tivității unității și trecerii trep
tate la aplicarea principiului 
gestiunii economice interne în 
toate sectoarele de activitate ale 
cooperativelor. Prin organizarea 
formațiilor noi de producție se 
urmărește concentrarea produc
ției în zonele cele mai favora
bile, stabilirea unui profil co
respunzător pentru fiecare uni
tate și specializarea în anu
mite produse.

— Cum urmează, atunci, să 
fie organizată producția în coo
perativa agricolă ?

— Formele de bază în care 
se pot organiza producția și 
munca în cooperativele agricole, 
în funcție de nivelul de înzes
trare tehnico-materială, de di
versitatea ramurilor de produc
ție, de concentrarea și speciali
zarea acestora și de asigurarea 
cu cadrele necesare sînt ferma 
agricolă de producție, cu gesti
une economică internă și bri
gada permanentă de producție. 
Noilor formațiuni colective de 
muncă li se vor atribui de către 
adunarea generală, pe baza pro
punerii consiliului de condu
cere, pămîntul, celelalte mij
loace de producție și forța 
de muncă necesară pentru 
a se realiza producția generală 
planificată, producția-marfă și 
veniturile stabilite. Toate lu
crările din cooperativa agri
colă vor fi executate în comun 
de către membrii cooperatori 
organizați în formațiuni de 
muncă permanente, ceea ce va 
contribui la întărirea discipli
nei în muncă, la creșterea inte
resului și a spiritului de răs
pundere pentru realizarea re
zultatelor de întreaga forma
țiune de muncă. In scopul reali- 

60 de secretari) au fost lăuda
bile. Esențialul vizitei, moda
litățile de participare a tine
retului Ia problemele de pro
ducție, s-a pierdut însă în 
multitudinea punctelor din 
program. Drept confirmare, 
reproducem cîteva opinii :

Virgil Puiac, locțiitorul se
cretarului U.T.C. de la C.A.P. 
Chețani : „Mi-a reținut aten
ția cuvîntarea președintelui 
C.A.P., frumoasele lucruri de 
laudă ale harnicilor coopera
tori. M-ar fi interesat însă 
modul de folosire a brațelor 
de muncă, cum au fost obți
nute rezultatele specificate".

Iuliu Bucur, secretarul

U.T.C. de la C.A.P. Sînmartin : 
„Din schimbul de experiență 
de la Rîciu au lipsit exem
plele concrete privind sectoa
rele mai 
și-a adus _ contribuția directă 
tineretul.
noi, am 
buni tineri din unitatea agri
colă” să vorbească participan- 
ților despre munca lor".

Gheorghe Diac, secretarul 
organizației U.T.C. de la 
C.A.P. Vînători : „Dacă îmi 
revenea mie sarcina, âș fi or
ganizat vizitarea sectoarelor 
importante ale C.A.P.-ului și 
aș fi prezentat concret aspec
tele colaborării dintre organi
zația U.T.C. și conducerea uni
tății agricole. în mod deosebit

Dacă se organiza la 
fi cerut celor mai

tează în măsură însemnată acti
vitatea lor, însemnînd, în același 
timp, puncte de reper de care or
ganizațiile U.T.C. de la sate tre
buie să țină seama în orientarea 
muncii lor, am solicitat unor ca
dre cu munci de răspundere din 
M.A.S. și U.N.C.A.P. să prezin
te cititorilor ziarului nostru 
principiile care stau la baza 
acestor măsuri, conținutul și ne
cesitatea introducerii lor.

zării la timp a tuturor lucră
rilor agricole, pînă la încheie
rea procesului de producție, 
adunarea generală stabilește 
numărul minim de zile calen
daristice pentru participarea la 
muncă a fiecărui cooperator, 
defalcat pe campanii. Evident, 
fiecare din aceste formațiuni de 
muncă, organizarea internă, 
condițiile în care pot lua ființă 
precum și îndatoririle precise 
ce le revin merită o discuție 
specială pentru că problemele 
sînt destul de complexe.

— Să definim, totuși, unele 
din criteriile esențiale ce stau 
la baza organizării producției 
și a muncii în aceste formați
uni de muncă.

— De acord. Iată, de pildă_, 
ferma agricolă. Ea reprezintă 
elementul nou c-e apare în or
ganizarea producției și a muncii 
din cooperativele agricole. 
Avînd la bază experiența din 
I.A.S., se consideră forma care 
corespunde cel mai bine condi; 
țiilor actuale ale dezvoltării 
cooperativelor agricole, întrucît 
asigură punerea în valoare a 
condițiilor naturale și econo
mice de care dispun, utilizează 
mai rațional forța de muncă. 
Criteriile ce stau la baza orga
nizării și funcționării fermei în 
cooperativa agricolă sînt urmă
toarele : are plan propriu de 
venituri și cheltuieli — parte 
integrantă în planul general al 
cooperativei — urmăridu-șe ca 
veniturile obținute să asigure 
acoperirea cheltuielilor de pro
ducție și realizarea de beneficii 
pe măsura introducerii prețului 

■de cost; activitatea sa este or
ganizată după principiul deli
mitării și stabilității teritoriale 
și repartizării efectivelor de 
animale de producție și de 
muncă ; baza materială nece
sară desfășurării în condiții 
bune a producției se _ reparti
zează fermei pe o perioadă de 
mai mulți ani ; principalele 
mijloace pentru mecanizarea 
lucrărilor se asigură de 
conducerea cooperativei

către 
prin

m-ar fi interesat prezența ti
nerilor în zootehnie".

loan Iușan, secretarul 
U.T.C. de la C.A.P. Sînpetru 
de Cîmpie : . „Ca să demon
strez formele și metodele 
eficace ale atragerii tineretului 
în cooperativa agricolă, eu aș 
fi rugat pe tinerii de la noi, 
care au avut peste 350 zile- 
muncă în anul trecut, să vor
bească despre conștiința și pa
siunea lor profesională".

Păreri similare au exprimat 
și Elena Nistor din Sînger, 
Kolcsăr Endre din Chendul 
Mare, Viorel Netea din Dum
brava. Nu am citat decît foar
te puțin din ceea ce au spus, 
pentru că în ansamblu păre
rile lor coincid. Cu toții își 
exprimau convingerea că in
struirea a cuprins elementele 
generale necesare pentru a 
imprima activității lor viitoare 
acel suflu tonic, capabil să 
mobilizeze energiile tineretu
lui. Numai că această convin
gere trebuia să aibă mai mul
te puncte de sprijin în carac
terul concret al îndrumărilor 
date. Fiindcă, din păcate, la 
instruire s-a mizat mai mult 
pe audiență decît pe dezbate
rea largă a sarcinilor enunța
te. Singurul înscris la cuvînt 
a fost secretarul comitetului 
U.T.C. de la C.A.P. Sînmartin, 
care a ridicat cîteva probleme 
referitoare la... inexistența ac
tivității culturale în satul său. 
Altfel, însă, participarea se
cretarilor a fost confundată cu 
simpla lor prezență. într-o ac
țiune în care accentul trebuia 
să cadă pe latura practică a 
componentelor ei, lucrurile au 
rămas, în ciuda eforturilor, 
tot la nivelul teoretic.

De altfel, și din concluziile 
prezentate
Trîmbițaș, 
Comitetului . 
al U.T.C., reiese aceeași apre
ciere^ instruirii: „Acum ați 
avut doar un rol de auditor, a 
spus el. în viitor vă vom as
culta noi pe dv.“.

Sperăm că așa se va și pro
ceda, cel puțin de acum în
colo.

CORNEL POGACEANU

de către Eugen 
prim secretar al 

județean Mureș

• . •• ' • A-
' ................. '( •>

' ..z* 1:

<:•

corespunzătoare pentru fiecare 
categorie de lucrări, pe diferite 
sectoare de activitate. In ace
lași timp, perfecționarea actu
alelor forme de retribuire a 
muncii și introducerea de forme 
noi au la bază principiul socia
list al repartiției veniturilor 
după cantitatea și calitatea 
muncii depuse, corespund în 
mai mare măsură gradului de 
dezvoltare și diversității condi
țiilor din cooperativele agricole, 
precum și nevoilor organizării 
moderne a procesului de pro
ducție.

In ansamblul activității coo
perativelor-agricole un rol în
semnat revine specialiștilor cu 
pregătire superioară. Ei au 
competența de a aplica acele 
tehnologii care corespund cel 
mai bine condițiilor concrete 
ale unității în care-și desfă
șoară activitatea și în același 
timp poartă răspunderea pentru 
realizarea la nivelul stabilit a
producției. O contribuție deose
bită în organizarea și coordo
narea întregii activități trebuie 
să aducă inginerul șef al coo
perativei agricole.

Spațiul nu ne îngăduie să pre
zentăm pe larg atribuțiile cu 
care acesta este investit, după 
cum n-am putut dezvolta prin
cipiile ce stau la baza normă
rii și retribuirii muncii.

— O vom face in numerele 
viitoare ale ziarului nostru.

— Foarte bine. Cititorii ziaru
lui dumneavoastră, tinerii din 
cooperativele agricole, din sec
țiile de mecanizare ale I.M.A., 
în munca și elanul cărora noi 
ne punem mari speranțe, trebuie 
să cunoască foarte bine aceste 
principii, întrucît ele dau exact 
cadrul în care-și vor desfășura 
activitatea. N-aș vrea să înche
iem această convorbire înainte 
de a aminti, totuși, cîteva din 
atribuțiile ce revin inginerului 
șef al cooperativei și rațiunile 
care au stat la baza stabilirii 
lor. Inginerul șef are sar
cina de a ajuta consiliul
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Laboratorul de chimie agricolă din cadrul Stațiunii experimentale Caracal, județul Olt. Inginerul Corneliu Nedelciuc, deter
mină cantitatea de amidon din boabele de porumb cu ajutorul metodei polarimetrice.

ele puțind fi, în 
folosite la orice 

necesare activității 
în perioadele de 
muncilor agricole, 

‘AXi prin 
su-

ale
va fi sprijinită 

---- i număr

secția de mecanizare, organizată 
pentru fiecare cooperativă de 
către întreprinderea de meca; 
nizare a agriculturii, precum _ și 
cu mijloace mecanice proprii ; 
obiectivele de investiții nece
sare se finanțează și se exe
cută prin grija conducerii coo
perativei, după cum aprovizio
narea cu materialele necesare 
producției ca și valorificarea 
produselor este asigurată tot de 
consiliul de conducere prin sec
torul de aprovizionare, valori
ficări și transporturi ; forța de 
muncă se asigură de către con
siliul de conducere prin repar
tizarea de cooperatori care vor 
lucra permanent în fermă, în 
formațiuni colective de muncă 
ce se specializează în lucrările 
necesare — £:
același timp, 
lucrări 
acesteia ;
vîrf 
ferma 
repartizarea unui 
plimentar de cooperatori ; 
conducerea fermei se asigură de 
către un specialist cu studii 
superioare, ales în adunarea ge
nerală. Faptul este extrem de 
important pentru că, spre deo
sebire de un cooperator fără 
pregătirea necesară, specialis
tul cu un orizont larg de cunoș
tințe tehnice și economice, fiind 
receptiv la tot ce apare nou în 
domeniul respectiv, va milita și 
va lua măsurile corespunzătoare 
pentru introducerea în procesul 
de producție a tehnologiilor mo
derne, adaptîndu-le la . condi
țiile concrete ale unității ce o 
conduce. Avîndu-se în vedere 
răspunderea pentru buna gospo
dărire și utilizare a mijloacelor 
de producție încredințate, pen
tru conducerea competentă a 
procesului de producție, func
ția de șef de fermă va fi încre
dințată acelor specialiști care 
au temeinice cunoștințe tehnice 
și economice, reale însușiri or
ganizatorice, o practică și ex
periență în producție. Cînd a- 
cest lucru nu este posibil, con-

Instalațiile automatizate — un compartiment al tehnicii de ire
zistibilă atracție pentru tineret (Isalnița-Craiovq).

Foto : FL. ROȘOGA
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ducerea fermei va fi încredin
țată unui tehnician cu pregă
tire medie, cu vechime și ex
periență în domeniul respectiv 
de activitate.

Introducerea haremurilor de 
cheltuieli are, de asemenea, o 
importanță deosebită pentru ac
tivitatea economică a fermei, a 
cooperativei agricole în ansam
blu. Stabilirea capitolelor de 
venituri și cheltuieli se face pe 
baza acestor haremuri de chel
tuieli elaborate de Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii care 
prevăd realizarea producției la 
un anumit nivel cu o anumită 
cheltuială de muncă și bănească. 
E de prisos să mai subliniem ce 
însemnătate are acest fapt pen
tru eficiența economică a în
tregii activități a fermei.

Fermele pot fi organizate în 
toate sectoarele de producție 
agricolă, potrivit specificului 
acestora, atunci cînd sînt asigu
rate condițiile corespunzătoare. 
Se consideră că în prezent sînt 
create premisele pentru trece
rea la înființarea de ferme în 
sectoarele horticol și zootehnic. 
Ele pot fi specializate ca de 
exemplu : fermă legumicole, 
ferme pomicole, ferme viticole 
sau mixte, în cooperativele în 
care suprafețele de legume, vie, 
pomi etc. sînt mici sau efecti
vele pe specii nu justifică con
stituirea de ferme specializate.

— Ce se va intîmpla cu actu
alele brigăzi permanente de 
producție ?

— Vor fi menținute în conti
nuare în ramurile vegetale și 
animale, în acele unități unde 
nu sînt încă asigurate condiții 
de organizare a fermelor. Trep
tat, pe măsura creării condi
țiilor necesare, se recomandă 
extinderea fermei în toate sec
toarele de activitate și în toate 
cooperativele agricole.

— Introducerea noilor forme 
de organizare a producției și a 
muncii are, fără îndoială, in
fluențe pe planuri multiple 
asupra activității economice și 
financiare a cooperativei.
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— Evident. Măsurile despre 
care vorbim sînt părți constitu
tive ale unui program complex, 
închegate într-un ansamblu uni
tar, ale cărui elemente se con
diționează și determină reci
proc. O organizare superioară 
a producției presupune o rigu
roasă normare a muncii care să 
dea posibilitatea măsurării ei 
exacte și o retribuire corespun
zătoare. De aceea, concomitent 
cu introducerea noilor forme 
de organizare a producției și a 
muncii a fost inițiată îmbunătă
țirea normelor de muncă, per
fecționarea și introducerea unor 
forme noi de retribuire. Expe
riența a demonstrat că normele 
de muncă practicate pînă în 
prezent n-au fost stabilite pe 
baze reale și din această cauză 
ele puteau fi depășite cu ușu
rință. In multe cooperative s-au 
folosit de regulă limitele in
ferioare ale normelor recoman
date și, ca urmare, mulți coope
ratori au efectuat un număr re
dus de ore pe zi, fapt care a 
determinat neexecutarea la 
timp și în bune condiții a lu
crărilor, cu urmări nefavorabile 
asupra creșterii producției și a 
veniturilor membrilor coopera
tori. Pentru înlăturarea defici
ențelor existente și asigurarea 
unei sporiri a producției și pro
ductivității muncii, la elabora
rea noilor norme care urmează 
să fie aprobate în fiecare an 
în adunările generale ale coo
perativelor agricole se pornește 
de la progresele obținute în do
tarea unităților, condițiile cre
ate în diferite sectoare, pregă
tirea profesională a tinerilor 
cooperatori, necesitatea folosirii 
cît mai complete a timpului de 
muncă într-o zi de lucru. Stabi
lirea lor are în vedere comple
xitatea lucrărilor, efortul soli
citat astfel încît să corespundă 
unei activități de 10 ore pe zi. 
Elaborarea normelor pe această 
bază ve permite cooperativelor 
să stabilească tarife de plată

PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI

AL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

0 OBLIGAȚIE SAU
0 NECESITATE?

„Programul de activități al 
organiziței, ne spune Ion Co- 
ciuba, secretarul Comitetului 
U.TC. al sectorului VII,, este și 
o obligație și o necesitate, de
oarece exprimă — sau ar tre
bui să exprime — cerințe o- 
biective legate de specificul co
lectivului, de nivelul pregătirii 
tinerilor, de procupările lor".

Părerea aceasta exprimă, 
ușor de sesizat, un punct de ve
dere unanim cunoscut, a cărui 

î valabilitate nu poate fi con- 
- testată. Mai răminea de preci
zat un singur lucru : cum se 

; susțin aceste afirmații în rea- 
1 litatea organizațiilor din sector, 
' în activitatea lor cotidiană.

La Combinatul de confecții 
și tricotaje am găsit însă, spre 
surprinderea mea, doar o schi- 

'ță a programului de activități 
ș al Comitetului U.T.C., adică 
' un fel de program încă în pers
pectivă, care cuprinde o înși- 

t'ruire de formulări gratuite, de 
tipul, vom mobiliza tinerii la 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 

• la diferite acțiuni cultural
ii educative etc., ceea ce numai 
/muncă concretă nu se putea 
tnumi. Munca de propagandă 
’ este expediată într-o singură 
frază: „Comitetul U.T.C. va în
druma și coordona comitetele, 
organizațiile și grupele U.T.C. 
pentru a asigura prezența ti
nerilor la învățămîntul orga
nizat". Atîta tot. Lipsesc din 
program acțiunile cu caracter 
politico-educativ, celelalte ac
tivități care să închege un 
sistem propriu de pregătire 
politică, deși a existat o tra
diție în acest sens în combinat. 
Ne-am întrebat atunci dacă 
această schiță de plan nu este 
o dovadă evidentă a faptului 
că alcătuirea programului de 
activități este o simplă forma
litate. Elena Teodorescu, secre
tara comitetului U.T.C. al 
Combinatului, afirmă totuși, și 
ea, că programul reflectă o ne
cesitate reală a fiecărei organi
zații în parte și, evident, a 
fiecărui utecist. Realitatea în
să o dezice total. Nici argu
mentul că dînsa a lipsit șase 
luni nu rămîne în picioare: 

f

programul de activități tre
buie să reprezinte rodul mun
cii colective, deci a tuturor 
membrilor comitetului. Nu se 
poate degreva nimeni de răs
pundere. în mod firesc nici nu 
se putea porni la drum în. a- 
cest an nou fără să existe bine 
stabilite din timp obiectivele 
unei activități susținute, ale u- 
nor scopuri imediate și de per
spectivă. Așa, totul a mers 
(atît cît a mers!) de la sine cu 
sau fără acest „program".

Nici la Uzina de mașini elec
trice nu am găsit încă un pro
gram . de activități pe trime
strul ’în curs. După cum ne 
informează Cornel Bucur, se
cretarul comitetului U.T.C., 
„am amînat pînă acum alcă

tuirea programului de activități 
pentru a studia în amănunt 
propunerile tinerilor privind 
includerea unor acțiuni con
crete". Aceste propuneri însă 
existau mai de mult, ele au 
prins contur la nivelul comi
siilor comitetului U.T.C. De 
pildă, pe trimestrul acesta, 
comisia politico-ideologică a 
alcătuit un plan detaliat pri
vind munca de propagandă 
în organizație. De ce nu s-au 
fructificat însă propunerile a- 
cestor comisii ? Ce împiedică 
transformarea lor din propu
neri în acțiuni eficiente ? Sim
plul motiv că secretarul comi
tetului UTC le mai „studiază" 

“încă, dar întîrzie nejustifi
cat să treacă la o atitudine mai 
activă. Ceea ce îi determină și 
pe secretarii organizațiilor din 
secții să procedeze în același 
fel, pentru că același lucru 
l-am remarcat și la nivelul a* 
cestora.

Constantin Cristea, secreta- 
tarul organizației U.T.C. de la 
secția matrițerie, recunoștea 
deschis : „N-am alcătuit un 
program de activități pînă a- 
cum, pentru că nu l-a cerut 
nimeni." Ceea ce aruncă din- 
tr-o dată o altă lumină asupra 
situației existente în organiza
țiile UTC din întreprindere. 
O lumină cam severă, e drept, 
dar nu mai puțin adevărată. 
Cum se împacă însă aceste 
situații întîlnite de noi, cu a- 
firmația primului secretar al 
Comitetului UTC al sectoru
lui 7, pe care am reprodus-o 
la începutul acestor rinduri ?

Cele constatate la nivelul a 
două organizații mari din sec
tor ne îndreptățesc să luăm 
ca adevărată doar prima par
te a afirmației și să-i dăm 
dreptate numai pe jumătate. 
Cel puțin în cazurile relatate 
mai sus.

Să mai insistăm acum, în 
final, asupra acestor datorii 
elementare? Canalizarea suges
tiilor și opiniilor tinerilor spre 
acțuni concrete se realizea
ză — e limpede — în primul 
rînd prin alcătuirea judicioa
să a unor programe de activi
tate. Absența unui asemenea 
instrument de lucru are con
secințe nedorite de nimeni a- 
supra desfășurării activității 
însăși. însă lucrul acesta nu 
trebuie cunoscut și recunoscut 
numai la modul teoretic, ci și 
aplicat în practică.

i “

MIRCEA CRISTEA

de conducere și îndeosebi 
pe președinte în activitatea de 
producție și să ducă la înde
plinirea sarcinilor încredințate 
de adunarea generală. Prin a- 
ceastă formă de organizare se 
are în vedere ca indicațiile teh
nice date de specialiști să fie 
puse în aplicare pentru a con
tribui nemijlocit la sporirea 
producției. în același timp, ei 
să răspundă de rezultatele ce se 
realizează în producție. Sînt 
două sarcini inseparabile de 
care trebuie să răspundă una 
și aceeași persoană. Prin noile 
reglementări inginerul șef va 
fi membru al consiliului de 
conducere al cooperativei și în 
această calitate răspunde ală
turi de ceilalți, de realizarea 
producției și a veniturilor în 
unitatea în care lucrează. Avînd 
în subordine toți specialiștii 
din cooperativă, va organiza 
aplicarea tehnologiei de pro
ducție, va stabili fluxul tehno
logic în fiecare sector, va întoc
mi schemele de lucru pe sec
toare și ferme, astfel încît ac
tivitatea să se desfășoare în 
cele mai bune condiții. împre
ună cu contabilul șef al coope
rativei va analiza și aspectele 
economice ale producției pentru 
a găsi soluțiile optime de re
zolvare. Pentru aceasta va sta
bili tehnologii noi care permit 
îmbunătățirea producției. Va 
analiza dacă soluțiile aplicate 
în condițiile unității în care lu
crează, sînt cele mai eficiente 
întrucît secția de mecanizare 
va fi subordonată direct ingine
rului șef, îi revine îndatorirea 
de a organiza folosirea rațio
nală și cu randament ridicat a 
mijloacelor mecanice cu care 
acestea sînt înzestrate. Chiar și 
numai aceste lucruri spuse, sînt 
suficiente pentru a deduce că 
inginerul șef devine o figură 
centrală în organizarea și reali
zarea producției în cooperati
vele agricole.

— Vă mulțumim, tovarășe di
rector general.
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în prima săptămînă de lucru a anului am vizitat cîteva 
din institutele de cercetare ale Academiei, care, începînd cu 
data de 1 martie 1970, vor trece la autofinanțare. Doream să 
vedem stadiul actual al relațiilor institut-întreprindere, al 
perspectivelor de strîngere continuă a acestor relații.

O primă constatare, de natură 
să contrarieze, este faptul că 
pînă în prezent nu se cunoaște 
încă modul de funcționare al 
institutelor pe anul in curs.

Așa cum arătau interlocutorii 
noștri, bugetele exacte ale insti
tutelor nu sînt cunoscute pînă la 
această dată. în cazul funcționă
rii pe autofinanțare, neexistînd 
instrucțiuni clare asupra calculu
lui cotei de amortizare, și a be
neficiului, bugetul unui institut 
nici nu poate fi încă calculat. 
Chiar în cazul funcționării ca u- 
nitate bugetară, tot nu se cunoaș
te încă în ce măsură contractele 
cu Academia — care urmează să 
finanțeze cercetările fundamenta
le — vor acoperi bugetul. Aceas
ta deoarece pînă în prezent Aca
demia nu a comunicat dacă și 
pînă la ce valoare poate acoperi 
asemenea contraote.

Ar fi fost normal ca C.N.C.S. 
să elaboreze instrucțiunile da 
funcționare a cercetării înainte 
de sfîrșitul anului 1969, deoarece 
ministerele aveau obligația să re
partizeze fondurile de tehnică 
nouă, din care se încheie con
tractele cu unitățile de cerceta
re, înainte de 1 ianuarie 1970. 
Evident, repercusiunile acestei 
situații asupra stabilirii și înde
plinirii planurilor de cercetare pe 
anul în curs sînt ușor de imagi
nat.

Un slab interes a manifestat, 
de asemenea, C.N.C.S. pentru 
sprijinirea unităților de cercetare 
ale Academiei în încheierea de 
contracte cu producția Așa cum 
ne declara prof, in >. RADU 
BOGDAN, directoi adjunct ști
ințific al Centrului de mecanica 
solidelor, numai o singură temă 
din cele 12, contractate cu pro
ducția. a fost realizată cu ajuto
rul C.N.C.S. La Centrul de chi- 
mie-fizică situația este asemănă-

toare: nici unul dintre contrac
tele ‘încheiate sau in curs de 
perfectare nu a fost realizat cu 
sprijinul C.N.C.S.

O altă situație, asupra căreia 
ne atrăgeau atenția interlocutorii 
noștri, este lipsa de interes a u- 
nor întreprinderi pentru înche
ierea de contracte cu unitățile 
de cercetare ale Academiei. 
Dacă după apariția legii cu pri
vire la organizarea cercetării ai 
fi fost de așteptat să apară o

teme de cercetare cu producția 
ar trebui sprijinită mai intens.

Aceasta deși, așa cum ne arăta 
acad. ILIE MURGULESCU, di
rectorul Centrului de chimie-fi- 
fizică, „a existat și există o preocu
pare, permanentă a centrului 
pentru informarea întreprinderi
lor asupra preocupărilor și tema
ticii de cercetare, asupra posibi
lităților de rezolvare a unor tenie 
de interes pentru producție".

Fără îndoială că această „goa
nă" după contracte, dictată de 
necesitatea acoperirii bugetului, 
ridică pericolul acceptării unor 
teme de cercetare de importanță 
minoră, care nu necesită cheltui
rea unui fond de muncă extrem

mă — aceea a continuării unor 
teme de cercetare fundamentală 
și a importanței acestor studii 
pentu viitorul dezvoltării științei 
și economiei noastre — iată ce 
ne-a declarat acad. ILIE MUR
GULESCU.

— Cea mai mare parte a te
melor de cercetare fundamentală 
care au constituit obiectul acti
vității noastre în ultimii ani vor 
fi continuate în paralel cu cele 
care formează obiectul contracte
lor cu întreprinderile industriale. 
Ponderea lor se va restrînge 
însă, amploarea și nivelul lor 
științific vor suferi. Și aceasta nu 
este, după părerea mea, de dorit. 
Fără a diminua cu nimic în-

lor existente nu trebuie să omită A 
obiectivul de perspectivă al schim- 
bărij acestor tehnologii cu altele 
noi, superioare. Evident, ele nu A 
vor putea fi elaborate în absen
ța unei puternice baze teoretice.

Rezumînd sugestiile și propu- 
nerile făcute de numeroși cerce
tători, considerăm că ar fi indicat 
ca ministerele să capete unele țp 
alocații bugetare din care să poa
tă finanța cercetările fundamen
tale, care, prin natura lor, au o 
aplicabilitate economică mai 
greu previzibilă și, în orice caz, 
la un termen mai îndepărtat.

Datorită importanței deosebite 
a acestor cercetări ar fi probabil 
indicat ca ele să fie finanțate ™

IN CAUTAREA...
adevărată avalanșă de cereri de 
contracte. în realitate acest lucru 
nu se întîmplă.

O discuție purtată cu tinerii 
cercetători de la Centrul de chi- 
mie-fizică ne-a relevat un feno
men curios. Cercetătorii sînt cei 
care aleargă, la modul cel mai 
propriu al cuvîntului, după con
tracte cu producția. Așa cum 
ne-a confirmat și conducerea cen
trului, în ultima vreme, cîteva 
zeci de cercetători s-au deplasat 
și vor continua să se deplaseze 
în diferite unități industriale pen
tru a obține contracte. Ceea ce 
îngrijorează însă mai mult este 
faptul că Academia refuză fon
durile de deplasare, cel puțin 
pînă la data de 1 martie 1970.

Or, tocmai în aceste două luni 
activitatea de sondare a posibi
lităților de contractare a unor

de calificată cum este cea a cer
cetătorilor. Institutul de fizică al 
Academiei, de exemplu, va con
strui, în baza unui contract, apa
ratura de laborator pentru un li
ceu din Capitală. Atelierul ace
luiași institut produce în serie 
piese pentru C.F.R.

în alte institute am întîlnit de 
asemenea numeroase cazuri în 
care, după cum arătau cer
cetătorii, studiile ce constitu
iau obiectul contractelor în
cheiate cu unele unități in
dustriale puteau fi executate în 
condiții excelente de laboratoarele 
uzinale. Evident însă, continuau 
interlocutorii noștri, fiind necesa
ră asigurarea bugetului au tiebuit 
să fie acceptate și chiar propuse 
unele cercetări tehnologice în de
trimentul celor fundamentale.

în legătură cu această proble-

CERCETĂTORII

CONTRACTELOR

AUTOMOBILUL ANULUI 1980?

Desenatorii cunoscutei firme Fora au i 
nat, pe baza datelor existente, modelul automobi
lului din deceniul următor. Silueta sveltă, aerul 
condiționat, vizibilitatea perfectă, automat pentru

salvarea pasagerilor tn caz de accident 
cîteva din caracteristicile sale. Materialele de con
strucție folosite vor fi aliajele ușoare de oțel ți 
fibrele de sticlă.

semnătatea cercetărilor direct a- 
plicative pentru practica' indu
strială, care au constituit și con
stituie o preocupare permanen
tă a colectivului nostru, nu tre
buie să uităm importanța de per
spectivă a cercetării fundamenta
le. Ea constituie baza dezvoltării 
mișcării științifice în țara noas
tră și reprezintă fundamentul și 
condițiile rezolvării creatoare a 
unor probleme practice ma
jore. Fără dezvoltarea unei pu
ternice cercetări fundamentale, 
fără a avea o avangardă științi
fică care să devanseze cercetarea 
aplicativă, nu se va putea reali
za una din sarcinile majore de 
cercetare ale noastre, atît de bine 
înscrisă în documentele Congre
sului X al PCR — reducerea im
portului de inteligență. Eforturile 
pentru perfecționarea tehnologii-

chiar de C.N.C.S, Se pare că 
C.N.C.S. nu va finanța decît pro
blemele derivînd din programele 
prioritare. Or, evident, viitorul 
științei românești este și el un 
program prioritar.

★
Fără îndoială aspectele rele

vate de interlocutorii toștri nu 
epuizează nici pe dej arte pro
blema pusă în discuț.e, Consi
derăm totuși că ele reprezintă 
o bază de analiză pentru facto
rii responsabili — C.N.C.S. Aca
demia, conducerea m’" -teick,r 
și a întreprinderilor industriale 
— pentru asigurarea unei bune 
desfășurări a acestui proces atît 
de important de apropiere a 
cercetării de problemele produc
ției, de dezvoltare armonioasă 
a mișcării științifice în 
noastră-

j/

PETRE JUNIE

Stabilirea nașterii rocilor —
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• LITERATURA E ACCESIBILĂ METODELOR CANTITATIVE DE 
INVESTIGARE 9 STUDIUL LIMBAJULUI POETIC — CU AJUTORUL 

9 COMPUTERELOR 9 LITERATURA COMPARATĂ Șl ORDINATOARELE
9 NU MAI E NICI O SCĂPARE : Șl LA FILOLOGIE VA TREBUI 

ÎNVĂȚATĂ MATEMATICA !...

Activitatea studenților în cadrul cercurilor științifice 
elaborarea lucrărilor de stat presupun un bogat volum 
informație, o cunoaștere aprofundată a literaturii de spe
cialitate, o maturitate deplină în formularea ipotezelor și în 
realizarea unor interesante contribuții originale. Pentru a pri
lejui unor studenți din anii IV și V valorificarea cercetări
lor lor și pe un plan publicistic, vom inaugura astăzi o ru
brică dedicată celor mai noi aspecte ale științei contempo
rane prezentate de studenți, aflațj la primii pași în elabora
rea unor lucrări originale.

★
Metodele de determinare a vîrstei rocilor, din nou în cen

trul atenției oamenilor de știință după ultimele cercetări se- 
lenologice, rămîn importante ca instrumente de lucru și în 
diverse alte domenii ca : palentologia, arheologia etc. Pentru 
a prezenta unul dintre cele mai noi aspecte ale determinării 
vîrstei rocilor ne-am adresat studentei Adriana Palaghiță 
(anul V, Facultatea de geofizică — I.P.G.C. — București) 
care pregătește pentru examenul de stat o lucrare ce anali
zează „metoda urmelor de fisiune nucleară".

— După cîte știm, această metodă oferă cele mai exacte 
rezultate, în determinările geocronologice. în ce stadiu se 
află metoda urmelor de fisiune pe plan mondial în momentul 
de față ?

— Determinarea vîrstei rocilor prin metoda urmelor de fi
siune nucleară este o modalitate de cercetare relativ recentă, 
cu posibilități încă neexplorate integral. Postulată de la în
ceputul secolului XX, această determinare a produs de abia 
în deceniul 7 o explozie de rezultate, faptul datorîndu-se în 
cea mai mare măsură perfecționării instrumentelor de ana
liză. Determinarea raporturilor dintre elementele radioactive 
și produsele dezintegrării lor este pe cale de a rezolva unul 
dintre cele mai mari deziderate ale geologiei — datarea ab
solută a rocilor și mineralelor din formațiunile geologice de 
pe Pămînt și de pe alte corpuri cerești. Totodată, cu aju
torul acestei metode se pot determina și diferențele dintre 
rocile de origine terestră și cele de origine extraterestră. 
Garanțiile valorice ale determinării cu ajutorul urmelor de 
fisiune sînt oferite de utilizarea unui proces ireversibil și 
neinfluențabil de factori exteriori de natură fizică sau chi
mică — radioactivitatea. La dispoziția determinărilor prin 
această metodă stau toate elementele radioactive naturale, 
care într-un moment sau altul au fost fixate în componentele 
scoarței terestre. Elementul cel mai des folosit este plumbul 
radioactiv cu izotopii Pb2"6 Pb2n7 și Pb208. Marile progrese 
făcute în geocronologie, în ultimul timp, precum și o serie de 
perspective deschise arheplogiei s-au datorat exclusiv acestei 
metode.

— Care sînt principiile acestei metode de determinare a 
vîrstei rocilor ?

— Metoda în sine este relativ simplă : se produce mai întii 
o fisiune nucleară a doi izotopi în eșantioanele de rocă. Apoi 
se măsoară urmele acestor fisiuni după grosime, traiectorie 
și număr cu ajutorul unor microscoape optice și electronice. 
Uneori grosimea acestor urme este între 2—8 microni. Ana
liza urinelor fisiunii se poate face și. prin modalități spectro- 
scopice. Pentru stabilirea concentrației urmelor de material 
radioactiv (uraniu^ de exemplu), eșantionul este închis într-un 
container și expus unui flux de neutroni termici într-un 
reactor nuclear Urmează, apoi, o serie complicată de ope
rații de calcul, care trebuie să țină seama de multe elemente 
secundare, de analiza erorilor posibile etc.

Erorile altor metode de determinare în gebcronologie sînt 
astfel reduse cu 10—13 la sută. Funcționalitatea metodei prin 
urme de fisiune nucleară vizează și o serie de alte rezultate 
oosibile ca. determinarea concomitentă a mai multor ele
mente componente, determinarea tefnperaturilor de formare 
a rocilor, confirmarea unor rezultate din prospecțiune.

— Care sînt contribuțiile dv. in studiul acestei metode ?
— Continuînd o documentare începută în cadrul activi

tății mele din cercul științific de seismică doresc ca prin îm
bogățirea volumului de informație și printr-o serie de lucrări 
practice pe care le voi efectua cu sprijinul laboratorului de 
geofizică nucleară de la Institutul de fizică atomică să obțin 
aplicarea acestei metode și în studiul altor roci decît cele 
asupra cărora s-au făcut experințe pînă acum. Sper să con
tribui astfel la mărirea razei de aplicativitate a metodei prin 
studierea ei în raport cu comportamentul unei game mai în
tinse de roci și minerale. Aș dori, de asemenea, să obțin prin 
tr-o serie de experiențe rezultate asupra consecințelor eco
nomice ale metodei care vizează și descifrarea profileior geo
logice ale subsolului, a zăcămintelor, aducînd astfel un spri 
jin serios tectonicii.

Centrul de cercetări chimice 
al Academiei R.S.R. Cerce
tătoarea LILIANA TELEA 
lucrînd la spectrometrul de 
rezonanță paramagnetică elec

tronică.

Foto: IONEL BĂRBIERU

Matematica — această mare 
doamnă a științelor — a pă
truns în domenii care păreau, 
pînă nu de mult, foarte depăr
tate de ea : biologie, logică, 
lingvistică, -literatură etc. Com
patibilitatea matematicii cu stu
diul literaturii (problemă asu
pra căreia ne-am fixat deocam
dată) poate părea, la prima ve
dere, exclusă. Oare poate fi folo
sită matematica — știința exac
tităților — Ia studiul literaturii 
— chintesență a emoției, imagi
nației, reflexivității ?

CALIN stAnculescu

Șl CĂI DE'MII

TRĂIEȘTE AZI CE MOARE
î

S-APRINDE IARASI»

O evaluare prin prisma științelor pozitive a acestei strofe ne 
scoate în prim plan un Eminescu inedit. Este evidentă de altfel 
și din alte poezii, preocuparea lui față de problematica științifi
că a vremii. Marele nostru rapsod trebuie să fi Cunoscut de altfel 
destul de bine ultimele descoperiri în domeniul astronomiei după 
cum arată chiar strofa amintită. Dovezi în acest sens aduc și cer
cetările de cîțiva ani ale profesorului doctor docent L. SĂVEANU, 
întreprinse prin manuscrisele poetului existente la Academie și sol
date cu rezultate neașteptate.

— Cu diferite ocazii am avut 
prilejul să ascultăm sau să ci
tim interesante comentarii fă
cute de dv. în legătură cu unele 
preocupări ale lui Mihail Emi
nescu în domeniul fizicii și al 
științelor exacte. Vrem să vă 
cerem unele amănunte. în acest 
sens, am dori să ne spuneți, în 
primul rînd, care v-au fost 
sursele de informație ?

— în general, toți acei care 
au stat de vorbă cu Eminescu 
și au avut prilejul de a pătrun
de în Intimitatea sa, au rămas 
profund afectați de erudiția și 
cultura sa. Astfel. austerul 

cumpătatul I. Slavici (în 
sublinia- 

Eminescu „era 
ani (în ca- 

lor de prieteni
, era cu

Și 
„Fapta 
ză 
cel 
drul .
de la Viena — N.A.), 
mult mai mare ca știință, stri
vitor ca superioritate intelec
tuală" Și, cîteva pagini mai 
departe, că era „cel mai știutor 
dintre oamenii cu care eu am 
avut în viața mea mulțumirea 
de a sta de vorbă"

omenească") 
deși _ 

.— . mie de 
cercului

că 
mai

țNu e cazul să tieglijez acele 
informații căpătate încă din li
ceu cu privire la erudiția poe
tului și care mi-au provenit 
de la pritenii bucovineni de Ia 
Viena (1869—1872) cum> au fost 
Pamfil Dan, Vasile Grigorovitze, 
Th. Stefanelli și alții, 
care unii au și 
Eminescu.

însă 
diilor 
cîteva 
aflate 
Academiei, sub formă de caiete 
de aproximativ 100 foi predate 
de către Titu Maiorescu după 
moartea lui Eminescu, pe care 
însuși autorul lor Ie-a intitulat 
„Fiziografia I", „Fiziografia II" 
și așa mai departe.

Tn aceste caiete marele poet 
prezintă o serie de probleme 
de fizică, pe care el le-a studiat 
direct din operele marilor fi
zicieni ai epocii sale sau le-a 
audiat la cursurile univer
sităților din Viena și Ber
lin. Tot aici aflăm interpretări 
ale poetului asupra fenomenelor

scris
dintre 
despre

baza documentară 
mele o constituie 

manuscrise eminesciene 
în fondul netipărit al

a stu- 
acele

respective, traduceri din unele 
texte ale marilor fizicieni cit și 
comentarii proprii Stilul este 
cel științific, clar și sobru, cu 
tendința explicitării profunde. 
Desenele sînt cu grijă elabo
rate și strîns legate de text. Nu
meroase expresii reflectă ima
ginația vie a lui Eminescu. Este 
vorba deci de o prezentare a 
unor probleme din științele fi
zice, bine cunoscute lui Emi
nescu, într-o formulare perso
nală.

— Puteți să ne spuneți cînd 
au fost scrise de Eminescu 
aceste „caiete fiziografice" ?

— Consider că ele au fost 
scrise după 1880, deoarece 
la_ pag. 29, tratînd despre în
clinația magnetică, poetul arată 
că „această înclinație era în 
Berlin (1880) de 66° și scade în 
fiecare ap cu 1.8 minute", Deci 
aceste caiete sînt scrise incon
testabil după studiile făcute de 
poet la Viena și la Berlin.

— După cîte am înțeles Emi
nescu a pus multă pasiune in 
deslușirea legilor naturii. Că
rui fapt i se datorește acest 
lucru ?

— In primul rînd 
era prin excelență 
de adevăr. Setea
a cunoaște adevărul, 
tatea obiectivă din 
înconjurătoare i-a 
spiritul de investigație 
înțelegem ipso facto și 
ce el a abordat ca prim 
meniu de cercetare fizica. Apoi, 
din materialul obținut de la re
gretatul maestru George Căli-

Eminescu 
un iubitor 

lui de 
reali- 
lumea

dezvoltat 
Și de 

do-

nescu rezultă clar intenția iniți
ală a lui Titu Maiorescu de a-1 
promova pe Eminescu la o ca
tedră universitară de filozofie, 
cu obținerea în prealabil a ti
tlului de „doctor phylosophiae". 
Așa se și explică prezența la 
studii universitare a poetului în 
cele două capitale 
Eminescy, care 
conștiinciozitate 
a audiat și studiat 
mai disciplinele 
propriu-zise, ci și cele care 
constituie un suport știin
țific sau întregesc cunoașterea, 
dintre care locul principal îl 
ocupă fizica. Eminescu a stu
diat fizica, informîndu-se di
rect de la personalități de prim 
ordin, cum ar fi celebrul Her
mann Helmholtz (1821—1894). 
Poetul a tradus în întregime 
și a comentat lucrarea lui Ro
bert Mayer din 1842 „Observații C" — »_ «—-----
însuflețite" 
principiu 
clasice, 
diat și 
Rudolf
(1822—1888), 
zică la ZGrich, promotorul 
entrqpiei în termodinamică, pro
blemă care pe Eminescu 
preocupat în mod 
Cercetările teoretice __
Eminescu în domeniul termodi
namicii și al radiației căldurii, 
sînt deosebit de interesante, 
ținînd cont de vîrsta poetului și 
starea de dezvoltare a fizicii 
din acel timp.
ION VĂDUVĂ poenaru

germane, 
era de o 

extraordinară, 
; nu nu- 

filozofice 
cele

cu privire la forțele naturii ne- 
.......... bază a primului 

al termodinamicii 
De asemenea 

tradus pe 
Emmanuel 

profesor 
Ia ZGrich,

a stu- 
celebrul 

Clausiuss 
de fi-

l-a 
deosebit, 
ale Iui

„Desigur, afirmă prof. univ. 
dr. doc. SOLOMON MARCUS, 
literatura nu este inaccesibilă 
investigației matematice. Pentru 
a înțelege această realitate tre
buie însă să acceptăm și să înțe
legem ideea că matematica este 
o știință foarte complexă, mult 
mai complexă decît obișnuiesc 
să o considere majoritatea ne- 
matematicienilor. Matematica 
modernă nu este numai știința 
cantității, așa cum adesea se 
crede, ci a structurilor, studiul 
diferitelor moduri de organiza
re formală (relațională) pe care 
le pot contracta elementele 
unei mulțimi. Tot ce este orga
nizare, tot ce introduce o re
gularitate este susceptibil de a 
fi studiat ca o structură, deci 
prin mijloace matematice. Pre- 
zentîndu-se ca o anumită orga
nizare, în primul rînd din punct 
de vedere lingvistic, literatura 
este accesibilă metodelor ma
tematice de investigare".

Metodele matematice prelun
gesc posibilitățile intuiției în 
detectarea structurii unei opere 
literare, oferă posibilitatea de 
a sesiza pe alte căi decît cele 
tradiționale chiar anumite par
ticularități stilistice, ușurează 
munca cercetătorilor în înde
plinirea unor operații mecanice, 
rutiniere. E adevărat că pînă 
în prezent, la noi în țară, ma
tematica nu a cîștigat prea 
mult teren în studiul literaturii. 
Cercetătorii fenomenului literar 
manifestă încă multe rezerve în 
ce privește eficacitatea metode
lor matematice, metode pe care, 
de altfel, le cunosc foarte vag 
și doar în forma lor elementară.

O problemă pentru elucidarea 
căreia unii cercetători au utili
zat metode matematice : indici 
statistici și informaționali, gra
fice. diagrame etc., este sta
bilirea paternității unor o- 
pere literare. Argumentele pe 
care le aduc, de exemplu, Al, 
Cărăușu și D. Stan în stabili
rea paternității „Istoriilor dom
nilor Tării Românești" (Studii 
și cercetări lingvistice, nr. 
2/1968) nu sînt cele obișnuite i 
Istorice, lingvistice, stilistice, ci 
argumente matematice, obținute 
în urma utilizării unor metode 
de teoria informației. Concluzia 
la care ajung autorii articolului 
susmenționat nu este nouă. Folo
sind argumente logice sau ar
gumente stilistice se mai ajun
sese și în alte lucrări la con
cluzia că „Istoriile domnilor 
Tării Românești" aparține lui 
Radu Popescu. Nou este doar 
punctul de vedere probabilist- 
informațional din 
dează

Așa 
prof, 
mon 
jului

foarte mult de metodele ma
tematice. Teoria informației 
dă posibilitatea să se măsoare, 
de exemplu, originalitatea com
binărilor de cuvinte, gradul lor 
de surpriză, derogarea — ade
sea violentă — de la limbajuț, ■ 
uzual. Nu se poate stabili, evi 
dent, o legătură simplistă între 
gradul de derogare și gradul 
de poeticitate, deci folosirea 
metodelor matematice nu con
duce direct la emiterea judecă
ților de valoare, dar, în orice 
caz. poate ajuta la configurarea 
lor.

Tn studiul comparativ al va
riantelor unei poezii. în stabi
lirea variantei autentice a unor 
texte literare. în probleme de 
literatură comparată intervine 
un număr imens de operații pe 
care cercetătorii literari le su
plinesc de obicei prin intuiție, 
sau le efectuează pe eșantioane 
prea mici pentru a fi semnifica
tive. Calculatorul poate prelua 
aceste operații rutiniere, efectu- 
îndu-le pentru întreaga operă a i 
ținui scriitor. în acest sens s-a 
folosit calculatorul pentru stu
dierea operei lui Seneca. Homer, 
Shakespeare. Goethe. Dante, 
Pușkin etc. Se constată ade
sea nu numai că posibilitățile 
intuiției sînt mult prelungite 
prin folosirea calculatorului, dar 
că se poate ainnno. oe această 
cale, la concluzii diferite de cele 
la care a condus intuiția Poe
zia lui Eminescu ..Ma> am un 
singur dor" are vreo 40 de va
riante si subvariante pe care 
nimeni nu le-a confruntat renă 
acum sub toate aspectele. Prin 
miiloace matematice. Liana 
Schwartz, cercetătoare la Cen
trul de fonetică și dialectologie, 
a arătat că nu „Mai am un sin
gur dor" cî „De-oi adormi" este 
varianta reprezentativă.

Lucia Vaina. cercetătoare ’a 
același Centru, a ierarhizat prin 
miiloace matematice, după gra
dul lor de fidelitate, traduce
rile românești ale poeziei lui 
Baudelaire ,.A une passante" 
(„Unei trecătoare").

Calculatorul nu poate înlocui 
munca cercetătorilor, ci o poa
te doar ușura. Nu se cunosc, 
deocamdată, parametri care să 
măsoare valoarea unei opere, 
deci nu poate fi înzestrat cal
culatorul cu o judecată critică. 
Dar dacă se va reuși să s„ ela
boreze o teorie formalizat» a 
semanticii, o teorie formalizată 
a stilului în limbajul poetic, 
atunci se vor putea programa 
la calculator și unele activitătî 
mai complexe care intervin în

care se abor-
problema, 
cum î 
univ.

Marcus, 
poetic

ne
dr.

încredințează 
doc.

studiu]
însăși

Solo- 
limba- 
profită

mai complexe care 
cercetările literare.

Tocmai în această 
îndreaptă eforturile, 
vreme. cercetările __ ,____ „
structurală. în forma lor supre
mă. aceste cercetări fac apel în 
mod sistematic la mijloacele lo
gicii matematice, ale semanticii 
logice, ale topologiei și teoriei 
informației, ale teoriei grama
ticilor generative și masîniloi» 
matematice. După cum ne-a su
gerat. tntr-o discuție recentă, 
prof. univ. dr docent Solomon 
Marcus, monografia de „Poetică 
matematică", pe care domnia sg 
o are sub tipar, la Editura Aca
demiei. își propune să fie toc
mai o contribuție în acest do
meniu.

direcție îșl 
în ultima 

de poetică

MARIA SUCIU*
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într-unul din primele nu
mere ale noului an, publicam 
în coloanele ziarului nostru un 
amplu interviu cu baritonul 
Octav Enigărescu, directorul 
Operei Române, în care anali
zam cîteva dintre problemele 
legate de frecventa lipsă a ti
nerilor în sălile de concerte și 
spectacole lirice. Conturînd 
cîteva din problemele pe care 
le implică această situație, atît 
pentru formația tinerei gene
rații. cît și pentru destinele 
vieții muzicale românești, su
bliniam drept unul dintre fac
torii care determină o situație 
nemulțumitoare, insuficienta c- 
ducație muzicală pe care o 
primesc tinerii în școli, incapa
citatea programelor analitice 
școlare — așa cum sînt concepu
te la ora actuală — de a oferi 
elevilor clare repere estetice, 
elementele de cultură muzicală 
indispensabile înțelegerii feno
menului muzical in ansamblul 
său. Tezele noastre erau foarte 
clare. Ani de zile scoasă din 
programa școlară, reintrodusă 
într-un tlrziu cu minime spații, 
„Muzica" continuă să rămînă 
în majoritatea școlilor de cul
tură generală o „dexteritate" lip
sită de considerație, un simplu 
mijloc de recreare a elevilor 
care se pregătesc în special 
pentru disciplinele școlare ne
cesare admiterii în facultăți. 
Consecințele n-au întîrziat să 
se vadă. „Narcotizați" de tonele 
de muzică ușoară ce le și oferă 
cu gratitudine pe toate canalele 
„audio" și „video", lipsiți de 
minime criterii de judecată es
tetică, lipsiți de cultivarea unei 
nevoi sufletești mai adinei de a 
avea un contact, cu o literatură 
muzicală de idei, mulți tineri 

■iau evitat sălile de concerte, măr- 
ginindu-se la satisfacțiile mun
cii ritmice.

Subliniind ideea că respon
sabilitatea acestei situații tre
buie împărțită între școală, or
ganizațiile U.T.C. și diverse in
stituții muzicale care au totuși 
sarcini speciale în direcția edu
cației estetice a tinerei gene
rații, Octav Enigărescu conchi
dea : Cred că este imperios ne
cesar la ora actuală ca organi
zațiile U.T.C. să inițieze, prin 
intermediul „Scînteii tineretu-
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CORES- 
POWENfĂ

(Urmare din pag. I)
printre vechii Iui colegi. A- 
cum este șeful unei secții, 
îmi scrie despre teama de 
zădărnicie.

„Au fost timpuri — îmi 
scrie — în care munceam din 
exaltare, și dacă nu din exal
tare, de rușine, și dacă nu de 
rușine, de teamă. Eram ro
mantic și nu concepeam să 
existe lucruri imposibile. To
tul trebuia dus la bun sfîr- 
șit. Dacă sfîrșitul nu era toc
mai bun, noi credeam că este, 
și asta nu era de ajuns. Cine 
îmi mai spune insă, azi, că 
tot ce fac, tot ce facem, este 
bun ? Ceea ce facem azi este 
fără îndoială mai bun decît 
ceea ce făceam ieri, mult mai 
bun decît ce făceam alaltă
ieri, dar sentimentul meu nu 
mai răspunde proporțional 
victoriilor. Sînt înconjurat de 
oameni blazați, sînt amenin
țat și eu de blazare. N-aș 
deveni, oare, altfel, în cel 
mai scurt timp, un Don 
Quijote ? Cînd văd că în ju
rul meu unii greșesc neavînd 
de ce să se teamă, cînd văd 
că alții sînt mustrați și ri
dică din umeri, cînd simt că 
atițea își așteaptă rîndul la 
critică ca Ia un lucru care 
trebuia să vină odată și care 
o să treacă fără urmări prea 
importante, singura mea ie
șire din impas ar fi să mă 
zbat, să fiu eu însumi, cel 
din tinerețe. Dar mă tem că 
însăși zbaterea mea ar ră- 
mîne fără rezultat — și 
atunci, ce mi-ar mai rămîne 
să fac ? îmi păstrez această 
șansă și o amin. Da, mă tem 
de zădărnicie. Să fi îmbătri- 
nit, oare, într-atît ?"

— Nu bunul meu prieten, 
n-ai îmbătrînit. Dar vine un 
moment cînd exigența din 
noi, clădită cu migală în con
știința noastră de-a lungul 
unei vieți, ne depășește și ne 
fringe. Dacă aceste creșteri 
ar fi egale pentru toți, ne-am 
sprijini unii pe alții și am 
merge mai departe fără cea 
mai mică șovăială, fără cel 
mai mic semn de întrebare. 
Dar viața nu cunoaște egali
tăți, egalitățile sînt semnul 
idealului, iar echilibrul se 
realizează în practică doar 
din suma părților. Nici o ati
tudine nu rămîne — oricît ar 
fi de abstractă, oricît ar fi 
de prematură — neajunsă din 
urmă. Ea lasă semne pe înăl
țimi, ștachete de neevitat... 
Te numeri printre cei ce, 
aproape neștiuți, sînt tot tim
pul sus, trăgînd coarda întin
să între piscuri. Și asta 
nu e zădărnicie, pentru că is
toria e, în ce are ea mai e- 
moționant, trasată de acești 
tăcuți sacrificați de sine, de 
acești eroi necunoscuți căro
ra pînă la urmă li se va spu
ne pe numele cotelor cuceri
te. Numele tău e Neliniștea. 

lui", o amplă discuție cu con
cluzii practice în rîndurile unor 
oameni de cultură, conducători 
ai unor instituții artistice, ca
dre didactice, în rîndurile unor 
tineri, cu privire la măsurile ce 
trebuiesc luate pentru educația 
tinerilor în spiritul exigențelor 
culturale ale epocii noastre, 
înainte de a inaugura un ase
menea colocviu public am efec
tuat un mic sondaj. Am adre
sat unui număr de 60 de elevi 
bucureșteni, 10 întrebări în care 
ne-am propus să aflăm nu nu
mai stadiul cunoștințelor sau 
preferințelor lor muzicale, ci și 
măsura în care școala le-a ofe
rit elemente de cultură muzi

MUZICA ÎN ȘCOALĂ: 

a cincea roată la căruța 
invățămintului

cală, criteriile necesare înțele
gerii fenomenului artistic, dra
gostea pentru arta sunetelor. 
Rezultatele acestui sondaj cer
tifică din plin aserțiunile de la 
care am pornit. Pentru marea 
majoritate a elevilor (peste 90 
la sută) arta sonoră este muzica 
ușoară. „Idealurile" muzicale 
ale viitorilor bacalaureați ai 
unor „secții umanistice" de la 
două prestigioase licee bucu- 
reștene gravitează doar în ju
rul idolilor muzicii ușoare (or- 
tografiați de' cele mai multe ori 
cu o fonetizare ce indică 
drept unică sursă de cunoaștere 
banda de magnetofon). în răs
punsurile celorlalți 10 la sută 
dintre elevi, Beethoven... Gersh
win (numai în jumătate la sută 
din cazuri scriși în mod corect)

STA TUT SPECIAL ?
Debutul nu mai trebuie con

siderat un fapt în sine, așa
dar dezlegat de orice respon
sabilitate artistică, primind la in
finit circumstanțele atenuante ale 
criticii. Dimpotrivă, prima carte 
a unui autor nu reprezintă în 
nici un fel un statut special, decît 
acela cronologic care e cu totul 
neesențial, și ea are din acest mo
tiv o existență perfect egală cu 
a celorlalte. Nu e de conceput, 
prin urmare o judecată aparte 
care să nuanțeze astfel opera sau 
posibila operă a unui poet, căci 
cel mai adesea este întâlnit cazul 
acesta, în absența oricărei ierar
hii mai profunde care să expri
me o dimensiune proprie crea
ției. O carte de debut cade în 
raza discursului critic nu întrucît 
este vorba de un debutant, ci nu
mai întrucît este o operă literară 
și deci pasibilă de a primi rigoa
rea unor principii oricît de se
lective ar fi ele. Privite altfel, de
buturile nu mai privesc critica 
propriu-zisă, ci amintirile ori me
morialistica literară, contexte în 
care desigur sensul este cu totul 
altul. Nu despre, această perspec
tivă vorbesc însă rîndurile de față 
ci, considerînd debutul în adevă
rata lui lumină, e necesar a se 
stabili fără reticență termenii de 
ecuație ce-l pot caracteriza exact.

O tradițională prejudecată li
terară, care în nici un caz nu 
pleacă de la Maiorescu, ne obli
gă aproape a trata debuturile cu 
înțelegere și moderație, mulțu- 
mindu-ne doar a constata poezia 
sau proza fără a inculca vreo or
dine estetică prin acest act. Cri
tica privită astfel nu poate fi de
cît mai degrabă o manieră de a 

și Enescu sînt asociați... opere
tei „My Fair Lady" sau nu știu 
cărei vedete capitale să stoarcă 
lacrimi unui public de calitate 
îndoielnică...

în sfîrșit, la întrebarea noas
tră „In ce măsură elementele 
de gramatică muzicală însușite 
la orele de muzică v-au ajutat 
la însușirea unei culturi muzi
cale", am primit răspunsuri cu 
totul echivoce, astfel îneît nu 
putem trage, din acest punct 
de vedere, nici un fel de con
cluzii.

Bineînțeles, așa cum subli
nia unul dintre cei mai inteli- 
genți dintre „subiecții" noștri — 
„fiind tineri, sîntem. evident.

preocupați de muzica ușoară"... 
Dar în condițiile în care marea 
majoritate a absolvenților unor 
secții umaniste nu au, cu 4 luni 
înaintea examenelor de baca
laureat, nici un fel de înclinație 
spre marile genuri ale muzicii, 
care nu le spun nimic, 
preferințele ascund o serie de 
carențe (să le spun așa) „for
mative" cu largi implicații în 
formația tinerei generații.

La drept vorbind o asemenea 
situație nu ne poate mira. Am 
urmărit în mod special în ul
timii ani publicul care frecven
tează sălile de concert din Ca
pitală și din celelalte centre 
muzicale și rareori am întîlnit 
în aceste săli chipurile unor 
elevi. O largă anchetă pe care 
am organizat-o pentru posturile 

îndruma facil decît de a judeca, 
discurs aproape tautologic căci 
ceea ce se urmărește nu este 
demonstrarea unei existențe ci 
justificarea unei apariții. Premiza 
cea mai des invocată este aceea 
că debutanții au nevoie de spri
jin și îngăduință, ba chiar de cla
rificări stilistice, ca și cînd poe
zia poate fi prescrisă după ca
noane și rețete și nu ar fi creație 
a subiectivității individuale. 
In 1968 debutul exceptional al 
lui George Alboiu cu „Cîmpia 

TOLERANȚĂ &
ȘtINȚdLERĂNȚĂ; 

IN TRATAMENTUL
DEBUTULUI

eternă" impunea dintro dată un 
poet adevărat al cărui univers îl 
puteam surprinde totuși aproape 
în întreaga lui complexitate încă 
din acest prim volum. Sigur că 
este aceasta o exemplificare ex
tremă însă e vorba, în general, 
mai ales de puterea unei prime 
cărți de a angaja critica, de ca
pacitatea ei de a prolifera sensuri 
chiar dacă ele sînt viabile doar 
într-o dimensiune personală. Căci 
e inexplicabilă, uneori, absența 
pînă într-atîta a originalității în
eît debuturile ne par aproape o 
întâmplare, și apoi adesea o dis- 

noastre de Radio, cu privire la 
„Corul școlar", mi-a demon
strat lipsa fundamentală de in
teres a conducerilor unor școli 
și a majorității elevilor pentru 
marea muzică.

Această situație merită, de
sigur, discuția solicitată de Oc
tav Enigărescu și mi-aș permite 
doar ca în debutul acestei dis
cuții să punctez — chiar dacă 
voi «fi nevoit să repet o serie de 
idei pe care le-am afirmat în 
ultimul timp cu privire la edu
cația estetică a tinerei gene
rații — cîteva elemente indis
pensabile unui colocviu eficient. 
Pe bună dreptate, putem so
coti Școala drept principala in

stituție deficitară în procesul 
educației muzicale a tinerilor. 
Reintroducind o oră de muzică 
în program, „Muzica" nu și-a 
cîștigat locul meritat în școală. 
Lipsa de obligativitate a orelor 
de cor, lipsa de atenție în fața 
„modernizării" repertoriilor co
rale, socotirea, în general, a 
muzicii in școală drept a cincea 
roată la căruța invățămintului, 
anihilează de la bun început, 
orice eficiență a activității de 
educație muzicală.

Esențială’ni se pare la ora 
actuală o reconsiderare a pro
gramei analitice. Cu banale ele
mente de gramatică muzicală 
nu vom putea cîștiga dragostea 
tinerilor pentru marea muzică 
și mai mult îi vom îndepărta 
de ea. Pentru a-ți fi drag Bee

de ION TURCIN

continuitate tematică între cărți
le succesive ale aceluiași autor 
neagă o autentică evoluție inte
rioară : ne aflăm probabil într-o 
fază heliadescă a literaturii în 
care aparența tinde a deveni isto
rică ?

O literatură — și perioada in
terbelică este elocventă în sensul 
acesta — nu se formează nicio
dată numai din capodopere, a 

spus-o și Călinescu de atâtea ori, 
ea implică cu necesitate și ope
rele minore pe deasupra cărora se 
vor ridica mai apoi marile 
creații. Cantitatea nu poate 
survola calitatea, dimpotrivă. Exi
stă probabil o inefabilă psiholo
gie a proporțiilor în această de
cantare perpetuă a uneia în alta 
și o intervenție bruscă într-o par
te ar strica ritmul producînd fără 
îndoială perturbări în adîncimi. 
Debuturile privesc și ele într-o 
mare măsură acest sensibil raport 
de forțe. Situația lor e oarecum 
paradoxală căci constituie un fel 

thoven, pentru a înțelege is
toria marilor perioade ale mu
zicii, pentru a fi aproape de 
seismica muzicală a veacului 
nostru nu trebuie numaidecît 
să știi să solfegiezi în „cheia 
de fa", să înveți că „fa diez 
minor are trei diezi la cheie", 
sau să cunoști caracteristicele 
modurilor populare diatonice... 
Locul unor asemenea elemente 
de gramatică în programa ana
litică a școlilor de cultură ge
nerală trebuie să-1 ia. fără în
doială, audițiile, contactul di
rect cu capodoperele muzicale, 
informațiile esențiale de na
tură estetică capabile să-i aducă 
pe tineri în sala de concerte, să 
le înlesnească înțelegerea con
ținutului ideatic al operei mu
zicale. Problema merită desigur 
o largă discuție la care solici
tăm să-și spună cuvîntul înainte 
de toate specialiștii noștri. în 
domeniul pedagogiei muzicale.

Dar, alături de școală, și in
stituțiile muzicale au sarcini 
speciale în educația estetică a 
tinerei generații și în special a 
elevilor din școlile de cultură 
generală. Filarmonicile și tea
trele muzicale găsesc cu greu 
formulele, modalitățile capabile 
să asigure, pe baza unor rigu
roase repere pedagogice, te
meinice criterii de selecție ar
tistică. Minime contribuții își 
aduc din acest punct de vedere 
și alte instituții muzicale (ne 
referim la Editura Muzicală sau 
Casa de discuri „Electrecord"), 
care trebuie să pună la dispozi
ția școlilor materialele de au
diție.

Fără consistența necesară 
sînt, de asemenea, atît de pu
ținele manifestări inițiate de or
ganizațiile U.T.C. din școli pen
tru educația muzicală a tinere’ 
generații.

Discuția pe care o inaugurăm 
astăzi, și la care solicităm con
tribuția a cît mai multor spe
cialiști, pedagogi, tineri — spe
răm să elucideze cauzele defi
ciențelor manifestate în educa
ția muzicală școlară, să aducă, 
în special, suma de propuneri 
capabile să ridice și in dome
niul educației muzicale activi
tatea școlară la nivelul cerințe
lor epocii.

IOSIF SAVA

de literatură care propriu-zis nu e 
asimilată literaturii. De aci și po
sibilitatea, formulată cel puțin 
teoretic, de a o neglija, esențialul 
însă este de a o integra literaturii. 
Se impune o constatare funda
mentală : debutul este o chestiu
ne de critică, prin urmare pur li
terară, iar nu de alt gen, și în
treagă semnificația lui trebuie cir
cumscrisă acestui unghi.

In fapt, opera de artă ni se 
relevă ca existență doar atunci 
cînd o ascultăm, atunci cînd o 
privim, atunci cînd o citim, și tot 
astfel cum nu vom putea con
cepe o operă fără creator (deși 
se poate întâmpla să nu-l cu
noaștem) nu ni-o putem închipui 
nici în afara unui, măcar a unui 
singur cititor: triunghiul acesta 
este absolut și constituie primul 
nivel al oricărei încercări de cu
noaștere. Sigur că problema 
este infinit mai complexă dar con
siderațiile de pînă aici sînt me
nite doar de a lămuri întrebarea 
de la începutul acestor rinduri. 
Căci, aplicîndu-ne acum în ca
zul debutului, va trebui să ad
mitem că fiind literatură, impor
tant este nu atât prin el 
însuși (ca să poată fi su
primat ori nu), ci prin sem
nul pe care îl acordă critica 
și cititorul indiferent dacă semnul 
este pozitiv sau în peste 90 la 
sută din cazuri negativ. Esențial 
este dacă acest semn poate fi a- 
cordat I De aceea debuturile nu 
numai că nu sînt lipsite de im
portanță dar ele trebuie judecate 
cu toată seriozitatea și mai ales 
cu toată rigurozitatea. Debutul 
este apa limpede prin care se 
vede grăuntele de aur și a o

Continuitatea artistică, exis- 
stentă totuși, pune probleme apa
rent insolubile în cazul unor po
eți, nu mulți la număr, care par 
a o contrazice total. Cine urmă
rește creația lirică a lui Constan
tin Abăluță (adunate în trei vo
lume : „Lumina pămîntului",
E.P.L., 1964, în colecția „Lucea
fărul", cu o prefață de Nina Cas- 
sian, „Piatra" E.P.L., 1968 și 
„Psalmi", Editura tineretului, 
1969), încearcă senzația stupefia
tă că între prima și cea de a 
doua carte a a- 
vut loc o substi
tuire de persoa
nă — a autoru
lui. Pur și simplu 
e vorba de o altă 
poezie.

Diferența fun
damentală între 
cele două faze 
ale creației lui 
Constantin Abă
luță („Psalmii" 
sînt, ca ton, o 
continuare fermă 
și adîncită a 
„Pietrei") constă 
în comunicativi
tate: versul sărac 
în sensuri din 
placheta de de
but se desfășoa
ră larg, cu ex
plicații inutile, prozaice. Am 
putea spune că în aceas
tă întîie etapă autorul co
mitea un exces de comuni
care, peste îndreptățirea celor ce 
avea de spus ; și iată-1, azi, tor
turat de obscurități anevoie de 
pătruns, dar de obscurități re
ale, fiecare din ele o răscruce 
de sensuri. Acum poetul nu mai 
este un facil ci un dificil, totul 
justifieîndu-se prin rațiuni de 
fond poetic.

Pentru că nutrim convingerea 
că nu este vorba de opțiuni for- 
rpale, Abăluță nu se încifrează 
pentru a Ie da bătaie de cap 

tulbura într-un fel sau alt fel în
seamnă a pierde mișcarea inefa
bilă ce aduce la suprafață cris
talul.

Aș putea afirma chiar, că vo
cația unei literaturi este dată de 
nivelurile la care ea își realizează 
mereu o nouă înfățișare a sa, o 
nouă virtualitate. Numai că totul 
trebuie înțeles cu strictețe.

ZONE
(Urmare din pag. I)

galeș la noi în groplan. El, ca 
și celelalte elemente, ne este 
prezentat ca marfă de calitatea 
întîi pentru completarea sor
timentului.

Filmul istoric e și el ades un 
refugiu al săracului cu duhul. 
Filmul istoric e și el socotit ca 
o bună și lesne afacere. E drept, 
nu are nici pornografie, nici 
groază, dar are alte „avantaje". 
Autorul se va crede scutit să 
mai inventeze un subiect. Su
biectul e primit gata din manua
lele de istorie ; regizorul va a- 
dăuga doar costume, decoruri, 
peisaje exterioare și figuranți.

O asemenea părere greșită 
despre filmul istoric a făcut ca 
cele mai multe din superproduc
țiile costumate să fie un refugiu 
al neputinței j un adevărat ci
mitir al elefanților. în realitate, 
filmul istoric e un gen greu. Pe 
lîngă că trebuie, ca orice film 
bun, să adîncească psihologia 
personajelor, el mai are și o- 
bligația să nu le înfrumusețeze 
pentru amorul artei (cum este 

cititorilor, ci el nu poate să spu
nă în versuri de genul celor în
drăgite de lectorii superficiali, 
apucate din zbor. — bogăția de 
simțire și idei ce-l populează. 
Veleitarii sînt relativ ușor de re
cunoscut prin faptul că sînt so
licitați de trasee diferite, încearcă 
maniere și formule una după 
alta, nu au o lume artistică a 
lor, pe care să o trăiască și s-o 
sufere, pe suprafața netedă de 
talent a frunții lor nu s-au înscris, 
cu fierul roșu al suferinței, lite

SCHIMBAREA 
LA FATĂ

de ILIE CONSTANTIN

rele unei indentități. Constantin 
Abăluță dovedește în „Piatra" și 
„Psalmi" că pașii săi au ajuns 
într-un teritoriu superior perso
nal, pe care nu-l împarte cu ni
meni și unde s-a stabilit pentru 
totdeauna (evoluția nu va mai fi 
de acum căutarea unui Ioc ci 
exploatarea prin adîncire a bo
gățiilor de acolo).

„Un anume lirism intelectual, 
aproape programatic, îl deosebe
ște în această etapă, de alți co
legi de generație. Folosirea pre
dilectă a noțiunilor abstracte, 
caligrafierea ideii nude, fără or
namentație și culoare, menține 
totuși, aceste versuri în zona 
poeziei, datorită subtilității mul
tor observații, a organizării lor în 
viziuni sugestive și a vibrației lor 
emoționale". Am citit o caracteri
zare reușită din prefața întîii pla
chete, prefață unde Nina Cassian, 
pe lîngă alte observații de sub
tilitate, avansa și rezerva că 
Abăluță nu-și încălzește la ro
șu comunicările, are un contact 
încă prea cerebral cu realitatea.

Tihnit, puțin pretențios, poetul 
(de atunci!) scria : „Seară de 
mai. Trec prin noul cartier / de 
la marginea orașului, și pașii 
mei / parcă-1 știu, ochii de mult 
l-au memorizat" (p. 24), se lansa 
în imperative generale, extrem 
de prozaice : Deschideți toate 
ferestrele, / toate ușile, / să bată 
vîntul, / să intre în casă lumina, 
soarele, / să aștearnă pe pereți, 
/ limpezimi transparente... / ... 
Să vină mai aproape uruitul ex
cavatoarelor și betonierelor, /. să 
simți în nări mirosul de var și 
vopsele, / de seîndură proaspătă 
dată la rindea și de fier încins 
la sudură, / să vină pînă la voi 
praful de ciment / să vă mîn- 
jească obrajii și mîinile — / o, 
nu vă fie teamă, vă veți spăla 
mai tîrziu / în geamurile înalte 
ale noilor blocuri" (p. 21—22). 
Asemenea citate pot fi înzecite. 
Să tragem concluzia că e vorba de 
un debut inconsistent, la care 
Abăluță ar fi făcut mai bine să 
renunțe ? Probabil, dar în a- 
cest caz mulți dintre colegii săi 
ar fi bucuroși să se poată și ei 
debarasa, cumva, de plachetele 
lor de debut, în care defectele 
țin și de acea etapă a scrisului 
lor și de etapa literară generală. 
Mai potrivit este să nu acordăm 
o importanță exagerată acelor 
cărți, ci să căutăm în ele semne
le latente ale realizărilor de mai 
tîrziu.

Ajungem astfel la problema 
continuității: se poate afirma că 
pentru un lector avizat există în 
„Lumina pămîntului" cîteva sem
ne neîndoielnice ale unei evoluții 
importante, întrecute peste ori
ce închipuire de către poet. Aces
te semne se întrevăd în poeme 
întregi sau, mai adesea, în ver- DE REFUQIU
voie sâ se facă în orice alt soi 
de film). Este permis, desigur 
(cum spune Paul Muni) să se 
inventeze fapte care seamănă cu 
ale personajului, care exprimă 
aceleași sentimente și apucături 
ca cele pe care i le cunoaștem 
din alte acțiuni ale sale is
torice omologate. Asta este vo
ie. Dar nu e permis să i se a- 
dauge eroului concepții, inten
ții, moduri de reacțiune pe care 
sursele istorice nu le-au men
ționat.

In această ordine de idei, 
sper că autorii filmului Mi
hai Viteazal în 2 serii vor cău
ta să facă portretul complex, 
poliedric al acestui strălucit per
sonaj de Renaștere, și nu se vor 
mulțumi să ni-1 arate cînd bi
ruitor și cînd biruit, cum s-ar 
zice, cînd pleznind-o, cînd pă
țind-o ca orice banal șef de stat.

Personajul. Adîncirea psiho
logică a personajelor. De asta 
nu se poate scăpa. E legea de 
aramă a artelor de povestire, 
fie că povestea e dramă socia
lă, fie că e aventură polițistă, 
fie că e reconstituire istorică. 

suri disparate : „liniștea mărește 
camera, o alungește. / și poți 
auzi între cei patru pereți / ușoa
ra lunecare a stelelor prin somnul 
copiilor" (p. 15), „boalele toate 
se coc și prin aer / se-aud ca o 
fugă de note — arămi" (p. 29).

„Să mergi așa, împrăștiat în 
toate, / atît de fără tine — ca și 
cum / ai fi un nor, un arbor, o lu
mină, / și ele-ar merge-n locul 
tău pe drum" (p. 64). în această 
modestă plachetă de debut există 
cel puțin cinci-șase piese pe 

care Abăluță le 
poate selecta cu 
încredere pentru 
o eventuală cu
legere antologi
că: nu-s de loc 
puține, dovada 
numărul celor 
similare din u- 
nele volume a- 
părute în colec
ția „Albatros" și 
semnate de cei 
mai bum poeți 
tineri.

Dar de la toa
te aceste „sem
ne" pînă la poe
tul complet din 
„Piatra" e un 
drum lung. Cre
dem chiar — 
deși nu cunoaș- 

opinia autorului — că e vorba 
de mai mult de patru ani, cît 
arată datele de editare a cărților, 
și că încă de la apariție (ca de 
obicei întîrziată cu un an-doi de 
ciclul editorial 1) placheta de de
but era depășită de evoluția 
autorului. E un caz frecvent.

Cu toate că se pot da șl 
exemple contrarii, destule, în ge
neral marilor scriitori le este ca
racteristică generozitatea, bucuria 
reală (prilej și de emulație) în 
fața realizărilor altora. Nichita 
Stănescu este un astfel de autor 
care, conștient de propria valoare, 
are noblețea să nu treacă cu ve
derea valoarea altora, ci s-o sem
naleze vehement. E cu adevărat 
mișcătoare o asemenea atitudine 
și ne bucurăm că acest scriitor, ca 
și alți colegi ai lui, nu ezită să 
apere cu scrisul lor ce este mai 
durabil în creația altora. Astfel 
că ne vom permite să recoman
dăm cititorului pe Constantin 
Abăluță, în faza 'împlinirii sale 
din cele două volume noi, ci- 
tîndu-1 pe colegul său Nichita 
Stănescu. Intr-un nobil foileton 
el se plîngea de faptul că „din 
păcate, acum, urechea criticului 
se apleacă nu numai asupra va
lorii literare în sine, ci și asupra 
zarvei tinerești și îndreptățite 
pe care unii autori o fac, aureo- 
lîndu-și cărțile cu gesturi și teo
rii și chiar cu un anume prezen- 
teism acut în epica nocturnă a 
schimbului de opinii critice" Re
marcăm umorul superior și înțe
legerea umană arătată criticilor 
mult derutați (dar pentru cîtă 
vreme, în realitate 1) de. insisten
țele unora. Dincolo de înțelegere 
însă Nichita Stănescu proclamă 
valoarea unui autor demn de 
stima sa : „Curgere de revelații 
supuse gheții, șir de cuvinte mar
cate, cum sînt marcate lingourile, 
eu nu fac altceva decît să atrag 
îngrijorat atenția asupra lui, cole
gial și admirativ, căci m-aș simți 
stînjcnit de faptul că adevărat 
poet cum e Constantin Abăluță 
ar putea fi trecut cu vederea 
de oamenii cinstiți, cînd eu, om 
cinstit, nu-l trec cu vederea".

Unora le părea ciudat dar noi 
ne vom opri aici, renunțînd să 
mai devenim (lucru lesne de fă
cut, altminteri) deosebita valoare 
a poeziei actuale semnată de A- 
băluță — dorința noastră este ca 
astfel să-l exbordăm pe cititor a 
parcurge însăși cărțile 1 Un gir 
ca al lui Nichita Stănescu este 
mult prea autorizat în acest sens, 
îl solicităm pe cititor să se con
vingă singur că e vorba de un 
autor remarcabil, sau, îl cităm 
din nou pe Nichita, că într-ade- 
văr, „Constantin Abăluță se în
scrie printre aleșii poeziei noi".

Psihologia personajelor trebuie 
întotdeauna adîncită. Chiar și 
cînd avem de-a face cu perso
naje schematice, va trebui să 
adincim această structură sche
matică. să cercetăm cu de-a- 
mănuntul. Căci superficialitatea 
de caracter își are și ea pro
funzimile ei. Dacă n-ar fi decît 
că în personaje totdeauna gă
sim o reflectare a epocii lor. 
Acest raport de aparență tre
buie totdeauna adîncit. De a- 
ceastă obligație nu scapă nici 
un film, și mai ales cel istoric, 
unde eroul, mare sau mic, stră
lucitor sau mizer, este mai în
tîi de toate un purtător de idei 
al vremii sale. Cunosc și ro
mane polițiste care îndeplinesc 
aceste condiții. Tntr-o privință, 
orice film bun este implicit și 
un film istoric. Adică zugrăvi- 
tor al epocii sale. Motiv mai 
mult de melancolie în fața inep
ției tuturor gemsbonzilor care 
se fac azi în sunet de pușcă- 
mitralieră. Tot atîtea neanturi 
care servesc de refugiu — mai 
exact de cimitir — sărăcimii 
(cu duhul I) cinematografice.
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„INDEPENDENTA"

un posibil muzeu plutitor
Remorcînd un șir prelung de 

măhune, cuterul finlandez „Ciul- 
nița" ancora la cheiul miniatural 
al cherhanalei. Guvizii, hamsiile, 
calcanii, scrumbiile albastre și 
sturionii, aruncați de-a valma pe 
mesele unsuroase de sortare, se 
zbateau fără vlagă, într-un ultim 
și disperat efort de a suporta ae
rul, agitîndu-și stins cozile și e- 
liberînd din bronhiile strînse o 
spumă tulbure, sidefie. Astajei 
Cuțov, magazionerul tînăr și 
parcă descins din legendele pes
cărești în care un singur peș
te de aur oferă tuturor locuitori
lor Deltei fericirea sperată. L 
asista agonia, oarecum indiferent, 
privindu-i pe sub pleoapele as
prite de vîntul pieziș al mării și 
fredonînd o melodie tărăgănată, 
ritmînd o cădere egală de rame. 
Apoi, despărțindu-i în coșuri, 
Grigore Maxim, Artiom Danilov 
și Zinovei Butîlkin rosteau 
deasupra vînzolelii lor cuvinte 
rare, îi amețeau cu lovituri nă- 
praznice de pumni în cefele ce
nușii și, într-un tîrziu, cînd pe 
seîndurile tocite mai răbufnea, 
ici-colo, cîte o svîcnitură, își us
cau mîinile 
barbă solzii sclipitori, 
tul. Cu alte i ' ' __ ,,___
așa cum mi se oferea privirilor 
în dimineața aceea de primăvară, 
sugera ritualuri ancestrale, vechi 
de cînd lumea, peste care soa
rele cerne de mii de ani aceeași 
lumină tulbure. Dacă motorul 
cuierului nu ar fi răvășit liniș
tea, această impresie ar fi fost, 
într-adevăr, verosimilă. Dacă în 
zarea cu alură de stampă nu 
s-ar fi legănat navele ancorate la 
cheiul Sulinei s-ar fi putut cre
de, într-adevăr, că dincolo de 
orizontul îndepărtat pămîntul și 
rînduielile lui sînt abia pe cale 
să se nască. Mai bine spus im
presia era nu de vechi, ci de 
nou, de lume care se zămislește... 
Și iată că în această lume care, 
în zilele noastre, se zămislește 
diurn, mereu mai viguroasă și 
mai înfloritoare, se perindă cu o 
infinită discreție un lucru cu 
adevărat vechi, o fantomă aproa
pe : cel mai vechi pasager de pe 
Dunărea românească, vasul ..In
dependența".

secol își întemeiază durata pe 
altceva decît pe rezonanța sonu- 
rilor din care i se împlinește în
tregul, și anume pe semnificația 
adîncă a acestui cuvînt. „Inde
pendența", de fapt, este mai 
mult decît un simplu cuvînt.

Revin, deci, în portul Galați, 
pe urmele unui itinerariu mai 
vechi și aflu că vasul „Indepen
dența", cel mai vechi pasager de 
pe Duriărea românească a fost 
construit în Germania, în înde
părtatul an 1876. Șampania care 
i-a înspumat atunci bordajul, eli- 
berîndu-se cu zgomot din sticlă, 
prevestea poate lovitura de tun 
prin care, în anul recîștigării in
dependenței noastre, în 1877, se 
declanșa duelul de artilerie de la 
Calafat, purtat de tunurile în
dreptate spre fluviul dincolo de 
care urma să ne făurim neatîrna- 
rea. Dar pînă la aceste eveni
mente, vasul „Independența", 
viguros și modern în cel mai 
deplin înțeles de atunci al cu- 
vîntului, coboară pe Dunăre, de

altfel, al vasului s-a consumat 
în discreție și continuă să se îm
plinească sub semnul discreției.

PE O RUTĂ DIURNA

și își scMurau din 
ca argin- 

cuvinte imaginea,

Regenshurg prin Viena, Buda-

SUB SEMNUL DISCREȚIEI

In dimineața aceea de primă
vară timpurie, în timp ce pri
veam literele din alamă lustruită 
din care i se împlinea numele, 
înainte de a păși pe punțile lui 
din oțel cenușiu, nu bănuiam că 
voi reveni la bordul acestui vas 
numai și numai pentru a scrie un 
reportaj. Ceea ce m-a intrigat, 
însă, a fost faptul că numele pe 
care îl silabiseam dura neschim
bat de 94 de ani și că de-a lun
gul deceniilor nimeni nu a în
drăznit să-l substituie, ca și cum 
acest nume ar fi fost înscris în 
bordajul metalic cu litere de foc, 
menite să pedepsească frivolita
tea, înfierîndu-i gesturile necuge
tate. Revin pe aceste punți pen
tru a scrie un reportaj numai și 
numai pentru că numele care le 
veghează tangajul de aproape un

la 
pesta și Belgrad și aruncă lațul 
parîmelo' de ancorare pe gîtul 
babalele ■ lin Galați.

Astfel incerc să refac peisajul 
în care 
curse ah „Independenței" și cele 
mai fastuoase repere mi le oferă 
tot Nieolae Iorga. „Munca spor
nică a inginerilor români în toate 
porturile dunărene — scria ma
rele istoric — muncă în stare să 
dea rezultate așa de frumoase ca 
la Galați și Brăila, unde cheiuri
le datează din 1873, în crearea 
portului Giurgiu, nu fu întrebuin
țată pentru o afirmație politică 
mai energică. Vechiul cabotagiu 
grecesc fu îngăduit și mai de
parte, grînele noastre fiind trans
mise pe șlepuri străine. Trebui 
neapărata nevoie a transporturi
lor de sare în Serbia, pentru ca 
patriotismul unui George Mumu 
să creeze navigația fluvială ro
mână. Și încă strălucitul succes 
care încunună această tentativă 
nu îndemnă la o nouă politică de 
desfacere în legătură cu aceste 
mijloace de transport". $i, mai 
departe, ...„în cîțiva ani satul 
turcesc Chiustenge deveni portul 
maritim Constanța", „Odesa era 
concurată din nou de români" 
și „Clisa petrolului american în
demnă exploatarea mai intensivă 
a prețurilor noastre" etc., etc., 
plus un întreg vacarm de cifre 
pe care mi le oferă arhivele nor- 
tului Galați și care mă determi
nă să cred că apariția „Indepen
denței" în largul acestor cheiuri 
din piatră putea foarte bine să 
treacă neobservată. Destinul, de

s-au consumat întîiele

Din cabina de comandă, de 
lingă marea roată a timonei, pri
vesc malurile între care plutim, 
dincolo de care, într-adevăr, pă
mîntul abia se naște. Am anco
rat întîi la Crișan, apoi la Maliție, 
puntea și saloanele de clasă s-au 
împestrițat de pasageri, și acum 
alunecăm pe sub sălciile desfrun
zite spre Tulcea. Fluviul e tulbu
re și vîntul care-i încrețește o- 
glinda de apă strecoară în oase 
un frig insidios, același care în 
urmă cu mai multe săptămîni a 
izgonit păsările, aruncîndu-le în 
marea migrație și lăsînd Delta 
pradă iepurilor, vulpilor, porcilor 
mistreți, vidrelor, lupilor, nurci
lor, bizamilor, clinilor enot și- 
mașinilor de recoltat stuf. Peisa
jul încă mai sugerează o lume 
care se zămislește, dar greoaiele 
mineraliere cu care ne încruci
șăm, coborînd descărcate din 
portul Galați, anunță pămîntul 
ferm și ctitoriile lui mai recente.

Pentru Romeo Alexandrescu, 
comandantul de circumstanță al 
vasului, ruta pe care naviga „In
dependența.' 
secrete, 
tă rută 
„Tudor 
cei 27 
plinit 
marină 
prilejuri de a reîntîlni geaman
durile și toate celelalte însemne 
presărate de-a lungul Dunării 
maritime — bulevardul lichid 
care unește Brăila cu Sulina și, 
prin geamandurile de aterizare 
din largul Mării Negre, cu toate 
porturile mari ale lumii. La ria
dul lui, Anton Pufu, timonierul 
care pare să fumeze aceeași ți
gară de ore în șir, este în egală 
măsură dezabuzat de peisaj, ro
tește roata timonei cu gesturi 
mecanice, dar bănuiesc în aceas
tă mecanică a brațelor sale osoa
se o sensibilitate aparte, necunos
cută muritorilor de rînd.

De aproape 100 de ani navi
ghează pe aceste meleaguri va
sul de sub picioarele noastre și 
privind siluetele mătăhăloase din 
rada Tulcei mă întreb dacă dis
creția s-a hotărît să învăluie 
pentru totdeauna existența „In
dependenței". Pentru că înainte 
de a fi un nume, vasul acesta 
semnifică o existență, o exis
tență modestă pe care o întreză
rim prezentă cel puțin dincolo 
de citeva paragrafe ale istoriei. 
Acum, 
noasă 
mehte 
timpul 
îngroașe vălul de discreție care 
copleșește vasul. Hotărîrile de 
partid și de stat prevăd amenaja
rea porturilor dunărene, în scopul 
asigurării transportării eficiente, 
economicoase, pe Dunăre, a cerea
lelor, a materiilor prime, a altor 
categorii de mărfuri. Pentru a 
pune în lumină această activita
te laborioasă și pentru a ridica cel 
puțin un colț al vălului amintit 
să ne îndreptăm o clipă gîndu
rile spre acest veritabil muzeu 
plutitor.

i“ nu mai prezintă 
A mai circulat pe aceas- 

în 1951, pe pasagerul 
Vladimirescu", iar toți 

de ani pe care i-a îm- 
de cînd s-a angajat în 

i-au oferit nenumărate

ei altă istorie, mai furtu- 
și mai bogată in eveni- 
majore, definitorii pentru 
pe care-l trăim, pare să

&

ALEXANDRU N. Tecuci: „Citind ca de obicei 
cronica domniei voastre de sîmbătă „De la om la 
om“, în numărul 6429 de sîmbătă 17 ianuarie, am 
rămas foarte impresionat de cazul relatat de Sorin 
Răducanu din București. Sînt de acord cu dînsul, de 
cînd am cunoscut organele de Miliție, ca prieten 
bineînțeles. Dar aceasta nu mă împiedică să fac cu
noscută o ieșire cam exagerată a unor oameni din 
acest organ. Ce să-i faci, sînt și ei oameni și gre
șesc. Sîmbătă, 17 ianuarie, am fost spectatorul urmă
toarei scene: tineri care se purtau cu părtd puțin 
cam mare erau prinși de lucrători de miliție și duși 
sub escortă spre frizerie. Aceasta se petrecea sub 
privirea oamenilor de pe stradă... 
țeau la timp, fugeau. Un tînăr care 
tîndu-se în spate, a dat buzna peste 
ce-au greșit acești tineri pentru 
în felul acesta ? Ce lege în vigoare au călcat, 
iar dacă ar fi așa, de ce nu au fost contravențiați ? 
Mai pot avea ei în fața orașului cinstea și res
pectul de care se bucurau cu citeva ore mai îna
inte ? Tinerii respectivi vor fi luați peste picior de cei 
care au asistat la „execuția"' lor și vor fi distruși 
sufletește. Vor părăsi orașul natal în care au copi
lărit, în care au ascultat cîntece de păsărele și care 
le-au sugerat multe poezii și melodii, luînd calea spre 
alte orașe, unde se pot reabilita, uitînd tot ce a fost 
mai frumos vreodată. Alții cu temperament mai ner
vos vor ajunge cu gîndul la sinucidere. Da, nu zîm- 
biți, oameni buni, căci acesta este adevărul pe care 
l-am auzit din gîndurile 
domnule Băieșu. Un S. 
Tecuci".

Stimate prietene, scri
soarea dumitale, iartă-mă, 
m-a făcut să zîmbesc de 
mai multe ori. Las la o 
parte prima parte a rela
tării și mărturisesc că fi
rea mea pașnică și conce
sivă nu se împacă cu ase
menea procedee ale luptei 
împotriva „hipismului", 
deși trebuie să recunosc 
că astfel de acțiuni cura
tive se desfășoară în mul
te țări civilizate ale lumii 
(am văzut eu cu ochii mei 
la Istanbul cum poliția îi 
tundea fără milă pe „hi- 
piștii" străini și indigeni). 
Zic, deci, că se putea lu
cra și cu alte metode pen
tru a-i convinge pe tinerii 
pletoși să revină la o alu
ră fizică decentă. Căci, 
intr-adevăr, vînătoarea a-

se petrecea sub
Cei sim- 

ui- 
Cu

care 
fugea, 
mine, 
a fi tratați

lor. Deci opriți-i la timp, 
O. S. de la un tînăr din

ceasta pe stradă și duce
rea
i-o fi jignit, 
de aici 
cluziile 
tioase e o cale foarte lun
gă. Nu, serios, chiar crezi 
că din cauză că au fost 
tunși tinerii pletoși din 
orașul Tecuci își vor 
părăsi localitatea în care 
s-au născut și „au as
cultat cîntece de păsăre
le" ? Credeți că vor ajun
ge ei la sinucidere de ne
caz că li s-a scurtat pă
rul ? O, cît de naiv sînteți 1 
Cît de puțin cunoașteți 
sufletul oamenilor cu pă
rul lung ! Dar dacă cu
vintele mele sînt prea pu
țin convingătoare, iată și 
scrisoarea unui alt cores
pondent al rubricii noastre.

expresă la frizerie 
Dar, vai, 

și pînă la con- 
dumitale prăpăs-

Gorj: „Stimate domnuleVÎLCEANU VASILE,
Băieșu, vă trimit alăturea un desen caricatură repre
zentând un tînăr „ultra modern", tipul pletoșilor de 
ultima modă. Nu demult am făcut o plimbare la 
București. Pe unde mă plimbam, fie la „Modern", 
fie în Cișmigiu sau la Sosea, parcă întîlneam mai 
multe variante ale aceluiași tip indolent la privirile 
mirate ale celor din jur. Pînă și la Bellu, da, dom
nule Băieșu, și la cimitirul Bellu, același hirsut cu 
ochii ascunși parcă de lumina zilei ca ceva vătămă
tor în dosul voluminoasei perdele de lină încîlcită ce 
formează podoaba capului și se numește păr se 
plimba cu o mapă de piele sub braț și cu un 
destul de brav aer printre tăcutele morminte. A privit 
puțin la Eminescu, apoi și-a continuat drumul, oco
lind capela prin spate și s-a oprit citeva secunde la 
Bacovia. Nu știu dacă a reținut inscripția de pe 
piatra funerară a solitarului poet :

„Ascultă cum greu din adîncuri 
Pămîntul la dînsul ne cheamă'".

l
V-aș ruga, domnule Băieșu. să publicați desenul 

însoțit de aceste rînduri. Credeți oare că publicarea 
mi-ar atrage nețărmurita ură a celor în cauză ? Vă 
rog să meditați și dumneavoastră asupra faptului și 
să hotărîți".

JANINA CONSTANTIN, Topoloveni, județul Ar
geș : „Mă numesc Janina Constantin, elevă în clasa 
lV-a elementară. Tata umblă numai beat, a avut 
servici, dar l-a lăsat din cauza beției. Acum 
citeva zile mama a părăsit domiciliul, lăsîndu-mă atît 
pe mine, cît și un frate mai mic în etate de patru 
ani fără nici un sprijin de nicăieri. In prezent lo
cuim la mama mare, în comuna Leordeni, strada Ma- 
țaoani, pe nume Panciu Victoria. Aici am găsit și 
noi un pic de milă, dar îmi dau seama că le e greu 
să ne întrețină. Din unele informații am aflat 
că mama s-ar găsi în comuna Ghergani, jude
țul Ilfov, unde s-a căsătorit. In plină iarnă am 
rămas eu și fratele meu mai mic singuri, flămînzi și 
dezbrăcați. Cu lacrimi în ochi,' eu și fratele meu 
apelez la sprijinul dumneavoastră și al organelor în 
drept pentru a reface familia noastră destrămată. Vă 
rog dacă se poate să-mi publicați această scrisoare 
în ziar. Poate se va găsi un om cu suflet care o va re
întoarce pe mama noastră acasă".

O nesffrșită disperare 
mă cuprinde în clipa cînd 
citesc astfel de scrisori. 
Mintea mea refuză să în
țeleagă gestul unei mame 
care fuge de acasă, pără- 
sindu-și doi copii mici, 
chiar dacă viața ei în 
preajma unui soț bețiv și 
degradat moralmente este 
un infern. Aș fi acceptat 
dacă ar fi plecat cu copiii,

a) părăsirea, alungarea 
sau lăsarea fără ajutor, ex- 
punîndu-1 la suferințe 
ce sau morale ;

b) neîndeplinirea cu 
credință a obligației 
întreținere prevăzute 
lege (...)

se pedepsește cu închi
soare de la 3 luni la 2 
ani".

Cred că e nevoie să a-

fizi-

rea-
de 
de

COARDĂ GIGI, Dolj, comuna Buicești l „Sînt un 
suflet sensibil și înțeleg că fără să muncești viața n-are 

nici un rost. Din copilărie am dorit să devin pro
fesor de matematică și istorie. Dar soarta a fost po
trivnică idealului meu. Am rămas fără auz de la 
vîrsta de 12 ani. Acum am 16, am plecat pe 17. Am 
urmat în zadar tratamente, am fost și internat, dar 
totuși nimic nu s-a putut face. Desigur, dacă ar fi 
să mă mai nasc o dată, așa cum spune cîntecul, aș 
ști cum să mă feresc. Am terminat școala generală 
de opt ani anul trecut, numărîndu-mă printre cei mai 
buni din clasă. întotdeauna eram dat ca exemplu 
celorlalți. Poate că aș fi avut numai zece, dacă au
zeam, dar sînt cam rușinos și nu aveam curajul să 
mai cer repetarea întrebării, spuneam că nu știu și 
scăpăm. Nu am mai urmat nici o școală mai departe. 
Nici acum nu știu ce să fac. Vnde să mă duc ? M-au 
rugat părinții să urmez o școală de croitorie, dar eu 
n-am vrut. Marea mea pasiune a fost, este și va fi 
literatura, 
roman de 
asemenea, 
dului. îmi 
gîndurile, _
s-au întipărit în memorie. A doua mea mare pasiune 
este desenul. Am desenat pînă în prezent peste o 
mie de desene, mici, mari, urîte, frumoase. Multe 
dintre ele se află în laboratorul școlii, pe altele le-am 
rupt. Aș ruga pe cititorii ziarului să-mi trimită și 
mie cărți de aventuri, fotografii cu actori de cinema, 
vederi, glume, reviste de sport vechi. Cînd va veni 
poștașul și la poarta mea, aș trăi cele mai minunate 
clipe, aș ști că nu sînt singur, că am la mari de-

De altfel, am și început să scriu la un 
aventuri și o povestire pentru copii. De 
am citeva poezii închinate țării și parti- 
place mult să stau la masă și să-mi scriu 
să descriu figurile, întîmplările care mi

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

□E LA sag LA

încercînd să le asigure 
altă existență... Irespon
sabilitatea întrece aici 
orice limite și este cazul 
să intervină legea. în Co
dul Penal există articolul 
305 care spune clar : „Să- 
vîrșirea de către persoana 
care are obligația legală 
de întreținere, față de cel 
îndreptățit la întreținere, 
a unuia din următoarele 
fapte :

de ION BĂIEȘU

mințim unora cuvintele as
pre ale legii împotriva ne
omeniei și a aventurismu
lui tembel. Cred că e ne
voie să se aplice legea fără 
nici o cruțare. Rog, deci, 
organele locale din comu
na Gherghani, județul Il
fov, să-i facă o vizită ma
mei fugare și să-i comuni
ce cele de mai sus. Vom 
reveni asupra acestui caz 
într-un număr viitor.

părtări prieteni adevărați. Vă mulțumesc din tot su- 
fletul".

Sînt convins că cititorii îți vor scrie și că de acum 
încolo nu vei mai fi singur. Trimite-mi și mie ceea 
ce ai scris și desenat. în ceea ce privește profesia, 
cred însă că trebuie să te gîndești, cu toată seriozi
tatea, la viitor. Nu mă îndoiesc de vocația ta. literar- 
artistică, dar cred că ea nu este deloc incompatibilă 
cu munca cinstită în orice alt domeniu de activitate 
care să te facă util societății și să-ți asigure existența.

NICOLETTA CON NY. 
Oravița : „Am doar cins- 
prezece ani și îmi place 
la nebunie umorul și tot 
ce-i aparține. Am scris 
cîteva anecdote din capul 
meu. Vă rog să-mi spu
neți dacă sînt bune sau 
nu".

Din cele trei anecdote 
am ales două, care mi se 
par nostime.

Iată-le :
1) Profesorul: Mîine să 

vii cu mama ta la școală.
Elevul: Dacă sînteți ca

valer, duceți-vă dumnea
voastră la ea.

2) Pe reclama detergen
tului de spălat rufe TRIAL 
scrie : „Bine înmuiat în
seamnă pe jumătate spă
lat". Un copil citește re
clama și-i spune mamei 
sale : „Mamă, de ce nu 
înmoi rufele de două ori 
ca să scapi de spălat ?“

Pe viitor poate scrieți și 
ceva mai... serios.

mine este foarte exagerat. 
Fumez de la vîrsta de 12 
ani, iar acum am ajuns să 
fumez zilnic 70—80 de ți
gări. Vă rog frumos să-mi 
dați și mie un sfat cum să 
reduc numărul de țigări, 
că de fumat nu pot să mă 
las".

Dacă aș fi un iprocit, aș 
putea să-ți dau pe Ioc o 
sută de sfaturi : să mă- 
nînci bomboane, gumă de 
mestecat, să-ți legi mîini
le etc. Dar ce ajutor aș pu
tea să dau unui fumător 
cînd eu însumi fumez pa
truzeci de țigări pe zi și 
mă jur în fiecare seară că 
a doua zi mă las de fu
mat ? Probabil că nu e- 
xistă decît o singură solu
ție salvatoare pentru noi : 
să se desființeze toate fa
bricile de țigări. De mult» 
ori mă întreb serios de ea 
nu se ia o astfel de mă
sură. Probabil că o vreme 
am fi revoltați, apoi am 
fuma mătase de porumb, 
iar apoi ne-am vedea de 
treabă. Ce părere aveți ?

DIACONU LUCIA, județul Iași : „M-am născut la 
21 martie 1948 în Rădăuți, la naștere mama avînd 
numele de Simion Alexandrina. După naștere a venit 
cu mine la Casa Copilului din Iași, unde am stat 
împreună șase luni, după care m-a părăsit. La vîrsta 
de trei ani și trei luni am fost înfiată de familia 
Brînzilă Constantin din comuna Schitu Duca, satul 
Pocreaca, județul Iași, localitate unde mă aflu și 
acum. Speranța de a-mi cunoaște mama m-a făcut să 
o caut la locul de naștere, dar a fost în zadar. Am 
aflat o indicație că s-ar afla în comuna Găiasa, ju
dețul Dîmbovița, am scris acolo, dar tot în zadar, 
îmi caut mama nu pentru că aș avea nevoie de aju
tor material, sînt destul de fericită cu părinții adop
tivi, m-au învățat carte, mi-au dat o educație fru
moasă, nu mi-a lipsit absolut nimic, iar acum sînt 
și mai fericită căci am dat naștere unei fetițe care 
ne face căminul mai luminos și mai fericit. Totuși, 
un lucru îmi lipsește : cunoașterea mamei adevărate, 
vreau s-o văd o singură dată măcar, să-mi spună 
măcar un cuvînt. Dacă aceste rînduri vOr ajunge în 
fața ochilor ei sau a unei persoane 
să-i transmită că doresc să o văd.
merg acolo unde e sau să 
țînd să-i asigur totul".

care o cunoaște 
Sînt dispusă Să 
la mine, promi-Vă public caricatura. Mi 

se pare reușită. în privința 
persecuțiilor la care ați 
putea fi eventual supus 
din partea pletoșilor, nu e 
cazul să vă faceți griji. 
Crezul „hipiștilor" — afir
mă ei — estp unul paci
fist.

„ALTEK EGO“

vină ea

Eu m-aș fi sfiit...VADAȘ NICOLAI, Ga
lați : Iertați-mă, dar nu ara 
putut să descifrez scrisoa
rea dumneavoastră. Vă 
rog să faceți un efort și 
să o rescrieți citeț.

NAE DUMITRU, Cîm- 
pulung, Argeș : „Am 21 de 

un viciu care la
ROI MARCEL, Lugoj: 

Am citit nuvela și am re
marcat fluiditatea și acura
tețea stilului, o vocație a- 
proape 
mi se 
naiv.
ceva.

certă. Subiectul 
pare, totuși, cam 
Trimiteți-mi și alt

mihai pelin

Prima oară am scris despre 
„fenomenul tungus* în primăva
ra lui 1962. Ultima oară, în ia
nuarie 1969, în „Scînteia tine- 
retului*. unde eram tovarăș de 
pagină cu conf dr. Ion Mîn- 
zatu, secretar științific al In
stitutului de fizică atomică. 
Domnia sa considera, ca și mi
ne, că așa-zisul „meteorit tun
gus* se înscrie printre datele 
..neexplicate pînă în prezent* 
referitoare la „vizita pe care ar 
fi făcut-o 
tor lumi*, 
logînd pe

— V-am 
fmaginar cu intenția de a a- 
borda -mai ales acele aspecte ale 
..fenomenului tungus* care se 

specialitatea

Pămîntului solii al- 
Și iată-ne acum dia- 
această temă :. 
invitat în Muzeul

leagă direct de 
dumneavoastră.

— Poate că ar fi 
le enumerăm chiar 
put, pentru a nu oierde 
nul pe drum.

— De acord. Așadar, 
vorba despre parametrii 
ziei, efectul geomagnetic, lumi-

mai bine să 
de la înce- 

vreu-

ar fi 
e-xplo-

ți creș-niscența cerului nocturn 
terea radioactivității copacilor.'

— Cu toate că nu se leagă 
direct de" specialitatea mea, 
cred că nu putem omite pro
blema traiectoriei urmate de 
corpul tungus.

— Cu ea vom încheia discu
ția.

— Atunci, vă ascult.
— După reexaminarea tutu

ror laturilor „fenomenului tun
gus", cercetătorii 
stabilit că explozia 
în atmosferă.' la o 
circa 10 km, avînd 
chivalentă cu cea a 
cu hidrogen de 10 megatone. In 
aceste condiții, cred că ipoteza 
cometa ră...

— Și o cometă ar fi putut ex
ploda. volatilizîndu-se în frac
țiuni de secundă,' din pricina 
temperaturii degajate în timpul 
interacțiunii cu atmosfera.

— Asta presupune însă o vi
teză apreciabilă.

— Cel puțin 30 km/sec.
— Prelucrîndu-se cu un com

puter datele cunoscute despre

sovietici au 
s-a produs 

înălțime de 
o putere e- 
unei bombe

GHESCU CONSTAN
TIN, Constanța : Am reu
șit să dăm de urmele fra
telui dumneavoastră, Dă- 
nuț, care se află în orașul 
Botoșani. Veți primi cu- 
rînd toate amănuntele.

ANGELESCU MARIA
NA, Mehedinți: Din poe
ziile trimise m-a șocat a- 
cest vers închinat Iui Emi
nescu : „Mihai, tu ești lu
ceafărul ce-apune...“. Oare 
sînteți chiar atît de inti
mă cu cel mai mare poet 
al României, îneît îi pu
teți spune pe numele

OPREA FLORIAN, Al
ba : Vom încerca să vă 
ajutăm. Dar n-am înțeles 
din scrisoare dacă aveți 
vreo meserie sau încotro 
vreți să vă îndreptați 
viață.

DIALOGURI
A
IN

efectele undelor de șoc (balis
tică și de explozie), s-a stabilit 
cu precizie viteza corpului în 
etapa finală : 1—2 km/sec.

— în cazul acesta...
— Să mergem mai departe. 

După explozia din 30 iunie 1908, 
au fost înregistrate schimbări 
ale cîmpului magnetic al Pă
mîntului.

— Ca și după exploziile ex
perimentale efectuate la înce
putul lui august 1958, deasupra 
unui atol din Pacific I

— Nu vă amintiți dacă îb 
1958 au fost și alte urmări spec
taculoase ?

— Ba da ! o intensificare neo-

de geofizică au arătat că arbo
rii din zona exploziei au o 
radioactivitate sporită în ine
lele formate imediat după 1908.

— La același rezultat a ajuns 
și savantul Willard Libby laureat 
al Premiului Nobel, cercetînd 
un număr de copaci în Statele 
Unite. într-un articol publicat 
în 1965, în revista „Nature", el 
a declarat că inelele din 1909 
sînt mai bogate în carbon radio
activ. Pornind de aici, Libby nu 
exclude posibilitatea ca explo
zia din 1908 să fi fost nuclea
ră...

— ...datorîndu-se pătrunderii 
în atmosferă a unui fragment

de ION HOBANA

ment pe distanțe interstelare 
poate fi socotită cel puțin im
probabilă.

— Chiar dacă ea are loc în 
rezervorul de combustibil al unei 
astronave ?...

— Iată o idee care nu mal e 
privită ca o erezie științifică, 
într-o lucrare editată de Insti
tutul unificat de cercetări nu-

OWI COSMOS?

— Atunci a sosit momentul să 
aruncăm pe masă și ultima car- 

• te i traiectoria corpului, înainte 
de explozie. Pînă în 1964, se con
sidera că ea a fost orientată de 
la sud spre nord. Investigarea 
atentă a zonei catastrofei, a dis
punerii copacilor doborîți, a dus 
îa descoperirea unei alte direc
ții de mișcare, aproximativ de 
la est spre vest. Docentul Felix 
Zighel consideră că variantele 
nu ■se exclud.

— Asta înseamnă că obiectul 
necunoscut a evoluat pe ambe
le traiectorii, că și-a schimbat 
deci, direcția de zbor.

— Și nu o singură dată, căci 
pentru a ajunge la locul ex
ploziei dinspre est, după ce se 
îndrepta într-acolo dinspre sud... 
Dar cercetarea hărții va fi mai 
edificatoare decît cuvintele și 
va înlocui concluzia, pe care vă 
propun s-o " ................
cititorilor.

lăsăm la latitudinea

bișnuită a luminiscenței cerului 
nocturn.

— Dacă nu mă înșel, un ato
mist francez a demonstrat că 
exploziile termonucleare pot 
provoca, foarte departe de lo
cul unde se produc, astfel de 
fenomene luminoase.

— Exact. E vorba de Charles- 
Noel Martin.

— După 30 iunie 1908, la Pa
ris se putea citi ziarul în nop
țile fără lună și cu felinarele 
stinse, iar la Moscova se putea 
fotografia... în sfîrșit — și a- 
cesta este, poate, argumentul 
cel mai convingător — analize
le efectuate în laboratoarele fi
lialei Volga-Ural a Institutului

de antimaterie. Ce credeți des
pre această ipoteză, lansată de 
Lincoln La Paz, în 1948 ?

— Anihilarea, în urma con
tactului dintre materie și anti
materie, ar fi putut degaja e- 
nergia atribuită exploziei. Ar fi 
fost de ajuns un „antimeteorit" 
de 300—400 g.

— Dar un corp de dimensiuni 
corespunzătoare acestei greutăți 

șocn-ar fi dat naștere undei de 
balistice înregistrate I

— Evident. De altfel, în 
temui nostru solar nu există 
timaterie, decît sub formă 
particule izolate, iar 
toria asemenea

sis- 
an- 
de 

călă- 
frag-

cleare de la Dubna, în 1967, 
candidatul în științe fizico-mate- 
matice Vladimir Mehedov con
chidea i „revenim la presupu
nerea potrivit căreia catastrofa 
tungusă s-a datorat avarierii 
unei nave cosmice, cu motor fo
losind drept combustibil anti- 
materia*.

— Era neapărat nevoie de an
timaterie ?... Vreau să spun, ex
plozia unui motor atomic 
„obișnuit* n-ar fi produs ace
leași urmări ?

— Ținînd seama că și canti
tățile de combustibjl nuclear ar 
fi fost, în acest caz, mult mai 
mari, cred că se poate răspun
de afirmativ.

POȘTA CONCURSULUI

Mihail I.
Mulțumesc 
plimentul „Dîmbovița*. în ceea 
ce privește contribuția persona
lă, ar fi nevoie de mai multe 
detalii. S-au făcut cercetări ar
heologice în regiunea despre 
care vorbiți ?

Florin Pupăză, Suceava — 
Nu am primit decît a doua scri
soare. Aștept, deci, o relatare 
amănunțită (unde se află „sti
cla* cu semne necunoscute, a 
încercat cineva să cerceteze 
subteranele etc). După aceea, 
vă voi răspunde și „prin poș-

Vlad, Tîrgoviște — 
pentru foaia din su-

Fără cuvinte.

Desen de: A. COVACI

i
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HOTĂRÎRE UNANIMĂ DE A MUNCI
PENTRU DEPĂȘIREA PLANULUI DE STAT PE ANUL 1970

Examenul de bacalaureatla liceele de specialitate agricole și economice
Harghita

Luînd cunoștință de înflăcăra- 
tele chemări la întrecere adresate 
de plenarele comitetelor județene 
de partid Brașov și Timiș tuturor 
organizațiilor județene ale Parti
dului Comunist Român, oameni
lor muncii din țara noastră, în 
vederea realizării și depășirii 
sarcinilor de plan pe anul 1970, 
plenara Comitetului județean de 
partid Harghita a analizat cu 
răspundere rezervele și posibili
tățile existente în eoonomia ju
dețului și a răspuns cu entuziasm 
acestor chemări. Analizînd rezul
tatele obținute, rezervele impor
tante și posibilitățile de care dis
pun întreprinderile, unitățile a- 
gricole și celelalte unități econo
mice din județ, plenara Comite
tului județean de partid conside
ră că sînt întrunite toate condi
țiile pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan pe 1970 
în industrie și agricultură și, în 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii, stabilește ur
mătoarele angajamente :

® Depășirea cu 1,1 la sută a 
planului producției marfă și 
cu 2,4 milioane lei valută a 
pianului de export.

• t-conomii de 1.2 milioane 
Iei la prețul de cost.

® Obținerea peste plan a 5 
milioane Iei beneficii.

• Se vor economisi 60 tone 
metal și 4100 nic material 
lemnos.
• Cantități însemnate' de 

cartofi, legume, carne și lapte 
vor fi livrate suplimentar sta
tului.

lași
Plenara Comitetului județean 

de partid Iași, dezbătînd sarci
nile ce revin comuniștilor, tutu
ror oa.nenilor muncii din județ, 
pentru realizarea exemplară a 
prevederilor din planul de dez
voltare a economiei naționale pe 
1970, luînd cunoștință de chemă
rile la întrecere pe acest an, ex
primă în numele organelor și 
organizațiilor de partid, al tutu
ror colectivelor de muncă ieșene 
hotărîrea de a participa la a- 
ceastă întrecere și de a-și uni 
eforturile cu întregul popor 
pentru a înfăptui neabătut hotă- 
rîrile celui de-al X-lea Congres 
al partidului. Organizația noas
tră județeană de partid se an
gajează :

• ț’înă Ia 23 August 1970 
vom realiza întregul volum al 
producției industriale prevă
zute pentru actualul cincinal.

• 135 milioane lei în plus 
la producția marfă.

• Produse peste plan la fon
dul pieței în valoare de 45 mi
lioane lej și de 60 milioane lei 
la exnort.

• 40 milioane lei economii 
suplimentare la prețul de cost 
și 40 milioane lei beneficii 
peste plan.

«> Productivitatea muncii va 
crește în industrie cu 1 la 

sută peste nivelul planificat.
• Se vor realiza peste plan 

1 400 tone porumb, 500 tone 
floarea-soarelui, 1000 tone 
sfeclă de zahăr, 500 tone car
tofi. 240 tone struguri, 220 tone 
fructe și 2 500 hl lapte de 
vacă.

Caraș-Severin
Răspunzînd cu entuziasm che

mării la întrecerea lansată de 
organizațiile județene de partid 
Brașov și Timiș, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Ca
raș-Severin s-au angajat în Ple
nara Comitetului județean să des
fășoare o intensă activitate în ve
derea realizării și depășirii planu
lui de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1970, dînd ast
fel viață Hotărîrilor celui de-al 
X-lea Congres al partidului și 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
decembrie 1969.

• Planul producției marfă 
va fi depășit cu 50 milioane 
lei.

• Se vor realiza peste plan : 
8 000 tone oțel, 4 000 tone fon
tă, 5 600 tone laminate finite.

• Asimilarea peste plan a 
40 produse noi în industria re
publicană și locală.

• Depășirea cu cel puțin 5,9 
milioane lei a planului de ex
port.
• Scurtarea duratei de exe

cuție și de punere în funcțiune 
cu 1—3 .luni a lucrărilor de 
dezvoltare a unor importante 
întreprinderi industriale.

• Creșteri suplimentare 
față de plan la producția de 
grîu, porumb și carne în 
I.A.S și C.A.P.

• Vor fi livrate în plus la 
fondul de stat însemnate can
tități de grîu, porumb, legume, 
struguri, carne și ouă.

Covasna
Conștienți de însemnătatea în

deplinirii la un înalt nivel de 
exigentă comunistă a planului pe 
anul 1970, pentru realizarea in
tegrală a prevederilor actualului 
cincinal și pentru pregătirea con
dițiilor înfăptuirii obiectivelor 
stabilite de Congresul al X-lea 
al P.C.R., comuniștii din organi
zația de partid a județului Co
vasna răspund cu entuziasm 
chemărilor la întrecere lansate de 
organizațiile județene de partid 
Brașov și Timiș, angajîndu-se,:

® Planul producției marfă 
va fi depășit cu 14,7 milioane 
lei.

• Se vor livra suplimentar 
economiei naționale cărbune, 
cherestea, țesături de bumbac, 
preparate de carne, brînzeturi 
și alte produse, valorînd în 
total aproape 9 milioane lei. 
precum și produse pentru ex
port, echivalînd cu 700 000 lei 
valută, peste prevederile pla
nului

• Beneficiile suplimentare 
vor totaliza 4 milioane lei.

• O fabrică va fi pusă în 
funcțiune cu două luni înain
te de termen.

• Creșterea peste plan a 
efectivelor de vaci, juninci 
gestante și porcine.

• Agricultura va livra can
tități suplimentare de cartofi, 
sfeclă de zahăr, carne și lapte 
la fondul de stat.

Hunedoara
Luînd cunoștință cu viu inte

res de chemarea la întrecere a- 
dresată de către organizațiile ju
dețene de partid Brașov și Timiș, 
participau'ii la plenara comitetu
lui județean de partid, dînd glas 
voinței tuturor oamenilor muncii 
de pe aceste meleaguri, și-au ex
primat hotărîrea de a nu-și pre
cupeți eforturile pentru îndepli
nirea următoarelor obiective :

• Se vor realiza peste plan 
35 500 tone cărbune, 4 000 tone 
minereu de fier, 5 000 tone cocs 
metalurgic, 16 000 tone fontă, 
21 000 tone oțel, 10 000 tone 
laminate.
• Economii la prețul de cost 

în valoare de 25 milioane lei.
• Beneficii peste plan de 30 

milioane Iei.
• Devansarea intrării în 

funcțiune a unor importante 
obiective de investiții.

• Se vor livra suplimentar 
la fondul central al statului 
460 tone legume.

• Creșterea efectivului to
tal Ia bovine cu 4 Ia sută față 
de 1969 în C.A.P. și cu 3,5 ia 
sută peste plan în I.A.S.

Cluj
Analizînd succesele dobîndite, 

rezervele și posibilitățile econo
mice existente în județ, potenția
lul material și uman de care dis
punem, organizația județeană de 
partid Cluj apreciază că sînt asi
gurate toate condițiile îndeplini
rii și depășirii planului de stat 
pe 1970 și primește cu entuziasm 
și căldură chemările la întrecere 
lansate de organizațiile de par
tid din județele Brașov și, Timiș. 
Organizația de partid a județu
lui Cluj se angajează să realizeze 
următoarele obiective : • Depăși
rea planului producției marfă £U 
cel puțin 100 milioane lei. • La 
fondul pieții vor fi livrate în 
plus produse în valoare de mini
mum 18 milioane Iei. • Econo
mii suplimentare și beneficii pes
te plan în valoare de 25 mili
oane lei. • O producție globală 
peste prevederi, în agricultură, 
echivalînd cu 35,7 milioane Iei. 
• Predarea înainte de termen 
a 14 proiecte și 6 studii tehni- 
co-economice, în valoare de 62 
milioane !e>. ® Darea în funcțiu
ne cu 1—3 luni înainte de ter
men a unor nbiee’îve industriale.

Bacău
Pornind de la realizările de 

pînă acum, analizînd rezervele și 
posibilitățile importante existente 
în unitățile economice, partici

panții la plenara comitetului ju
dețean de partid, în numele co
muniștilor și oamenilor muncii 
din județ, răspund cu entuziasm 
chemării la întrecere lansate de 
organizațiile de partid ale jude
țelor Brașov și Timiș. Organiza
ția județeană de partid se an
gajează ca, în anul 1970, să se 
realizeze următoarele obiective :

® 60 milioane lei spor Ia 
producția marfă.

® Se vor realiza suplimentar 
mărfuri destinate fondului 
pieței în valoare de 10 milioa
ne lei.

® Creșterea productivității 
muncii cu 0,5 la sută peste 
plan.

• 18 milioane Iei economii, 
prin reducerea cheltuielilor 
materiale de producție.

• 26,5 milioane Iei beneficii 
peste prevederi.

• Se vor livra peste plan, 
la fondul de stat, 580 tone ce
reale boabe, 450 tone cartofi, 
930 tone legume, fructe și stru
guri, 180 tone carne, 3100 hl 
lapte de vacă și 320 000 bucăți 
ouă.

Argeș
Pentru a spori contribuția ju

dețului Argeș la traducerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
X-lea al P.C.R. și ale Plenarei 
C.C. al P.C.R. din decembrie 
1969, organizația județeană de 
partid își ia următoarele anga
jamente : • Depășirea planului 
producției marfă cu 120 milioa
ne lei. ® Productivitatea muncii 
planificată va fi depășită cu 0,5 
Ia sută. • 37 milioane lei pro
duse peste plan la export • 20 
milioane lei economii și 20 mili
oane lei beneficii suplimentare • 
Se vor da în funcțiune, cu 30 
pînă la 120 zile înainte de ter
men, o capacitate de 3 000 tone 
produse la combinatul de artico
le tehnice din cauciuc, fabrica de 
segment! de la Uzina de autotu
risme. Fabrica de stofe „Arge- 
șeana“ și 1 000 apartamente ® 
Planul de producție va fi depă
șit în I.A.S. cu 5,5 la sută Ia 
grîu și 4 la sută la porumb boa
be. ® La fondul de stat vor fi 
livrate în plus peste 1300 tone 
legume. • Vor spori efectivele 
matcă cu 2 500 vaci și juninci 
în C.A.P. si cu 200 în I.A.S.

Mehedinți
Analizînd cu simț de răspun

dere rezultatele obținute anul 
trecut și posibilitățile de valori
ficare a tuturor resurselor ma
teriale și umane de care dispun 
unitățile economice din industria 
și agricultura județului Mehe
dinți, Organizația județeană de 
partid, toți oamenii muncii din 
această parte a țării au răspuns 
cu însuflețire chemării organiza
țiilor județene de partid Brașov 
și Timiș, angajîndu-se să rea
lizeze următoarele : • Depășirea 
planului producției marfă cu 45 
milioane lei. • Se vor realiza 
peste plan 135 milioane Kwh e- 
nergie electrică, un șlep de 1 000 

tone, mobilă în valoare de pes
te 400 000 lei și confecții în va
loare de 500 000 lei și al
te produse. • Economii la 
prețul de cost în valoare de 
4,7 milioane lei. ® Primele 
două agregate de la hidro
centrala Porțile de Fier vor fi 
date în funcțiune înainte de ter
men. • Beneficii peste plan de 
4,6 milioane lei. • O producție a- 
gricolă vegetală suplimentară de
1 050 tone. • Sporirea produc
ției de legume cu 220 tone în 
plus față de prevederi.

Ialomița
Răspunzînd chemărilor lansate 

de comitetele județene de partid 
Brașov și Timiș, care au fost pri
mite de comuniștii, de toți oame
nii muncii din județul Ialomița cu 
deosebit interes, plenara s-a an
gajat, în numele comuniștilor și 
a celorlalți oameni ai muncii, ca 
prin folosirea mai bună a bazei 
tehnico-materiale, a experienței a- 
cumulate, să realizeze peste pre
vederile inițiale ale planului ur
mătoarele : • Planul la produc
ția marfă vîndută și încasată va fi 
depășit cu 24 milioane lei. • Li
vrări suplimentare la fondul 
pieții în valoare de 4,1 milioane 
lei. • Sporirea productivității 
muncii cu 1,2 Ia sută. • Bene
ficii peste plan de 8,4 milioane 
lei. • O producție medie de po
rumb boabe de 4 200 kg Ia ha în 
I.A.S. și de 3 800 kg în C.A.P.
• Creșterea numărului de vaci și 
juninci cu 6 500 capete. • Li
vrarea Ia fondul de stat a 10 000 
tone porumb. 3 500 tone sfeclă 
de zahăr, 500 tone fasole boabe,
2 075 tone floarea-soarelui, 579 
tone legume, 700 tone carne, 
14 000 hl lapte peste plan.

Botoșani
In lumina sarcinilor trasate de 

Plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie anul trecut, organizația 
județeană de partid, analizînd 
rezultatele obținute, rezervele și 
posibilitățile de care dispun în
treprinderile și celelalte unități 
economice, apreciază că sînt 
create condiții pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor planului 
pe 1970. Răspunzînd chemărilor 
la întrecere, lansate de organiza
țiile județene . de partid Brașov 
și Timiș, plenara comitetului ju
dețean de partid Botoșani se an
gajează : • în industrie, depă
șirea planului producției marfă 
cu 1,7 la sută. • La fondul pie
ții se vor livra suplimentar pro
duse în valoare de 15 milioane 
lei, iar planul de export se va 
depăși cu 2 milioane lei. • Prin 
reducerea consumurilor de ma
terii prime, 2 milioane lei eco
nomii la prețul de cost. • Bene
ficii peste plan de 3 milioane lei.
• Depășirea producției globale la 
grîu și porumb în I.A.S. și 
C.A.P. • La fondul de stat se 
vor livra suplimentat 1400 tone 
grîu, 3 300 tone porumb, 1100 
tone legume, 200 tone carne și 
alte produse.

Urmare a comunicatului pu
blicat în presă în luna decem
brie 1969, Ministerul Invățămîn- 
tului face următoarele precizări 
cu privire la desfășurarea exa
menului de bacalaureat Ia liceele 
de specialitate agricole și eco
nomice în anul 1970 :

Cursurile școlare Ia anii ter
minali (anul IV al liceelor eco
nomice și al liceelor agricole, 
specialitatea „contabilitate și 
merceologie agricolă", precum 
și anul V la liceele agricole, 
specialitățile : „agronomie",
„horticultura" și „veterinară") 
se încheie, potrivit structurii 
anului școlar, la 23 mai.

Tn perioada 24 mai—17 iunie, 
elevii se pregătesc individual 
pentru examenul de bacalau- 
țeat. Conducerile liceelor or
ganizează în această perioadă 
consultații la obiectele prevăzute 
în programa examenului de ba
calaureat, participarea elevilor 
fiind facultativă.

Examenul de bacalaureat se 
susține la liceele economice și 
specialitatea „contabilitate și 
merceologie agricolă" de Ia li
ceele agricole la 3 discipline, 
iar la liheele agricole la 4 dis
cipline :

Licee economice : a) Speciali
tatea Planificare-Contabilitate 
— Limba și literatura română 
(scris si oral) ; Matematica 
(scris și oral) ; Contabilitate 
(scris și oral), b) Specialitatea 
merceologie : Limba și literatu
ra română (scris și oral) ; Ma
tematica (scris și oral) ; merceo
logie (scris și oral), c) Speciali
tatea Statistică : Limba și lite
ratura română (scris și oral) ; 
Matematica (scris si oral) : Sta
tistica (scris și oral).

Licee agricole: a) Specialita
tea Agronomie : Limba și lite
ratura română (scris și oral) ț 
Fitotehnie (oral) ; Botanica 
(scris) ; Matematica sau chimia, 
la alegere (scris și oral), b) Spe
cialitatea Horticulture : — Lim
ba și literatura română (scris șl 
oral) ; Horticultura (oral) ; Bo
tanica (scris) ; Matematica sau 
chimia, la alegere (scris și oral) 
c) Specialitatea Veterinară : 
Limba și literatura română 
(scris si oral) ; Patologie veteri
nară (oral) ; Zoologie (scris) | 
Matematica sau chimia, la ale
gere (scris și oral), d) Speciali

PROGRAM COMPETIȚIONAL
BOX. Sala Dinamo din 

Capitală va găzdui azi, cu 
începere de la ora 18,30, în
tâlnirea amicală de box din
tre echipele Dinamo și Me
talul București.

ATLETISM. Azi (de la ora 
10) și miine (de la ora 8) în 
Sala „23 August" va avea 
Ioc un concurs de selecție a 
atleților studenți, în vede
rea alcătuirii unei echipe, 
care să reprezint# țara noasr 
tră Ia campionatele univer
sitare de sală, programate 
la Sofia, în luna februarie. 
Participă studenți și stu
dente din 15 centre univer
sitare

Tot sala „23 August" găz
duiește, simbătă (de Ia ora 
14) și duminică (de la ora 
17) campionatul Capitalei re
zervat seniorilor.

BASCHET. Formația Stea
ua va încerca miine seară, 
în Sala sporturilor Floreas- 

tatea Contabilitate și merceolo
gie agricolă : Limba și literatu
ra română (scris și oral) ; Ma
tematica (scris și oral) ; Conta
bilitate (scris și oral).

Programele pentru examenul 
de bacalaureat au fost publicate 
în „Revista învățămîntului pro
fesional și tehnic" nr. 6 din luna 
decembrie 1969.

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

Probele scrise se vor desfă
șura astfel : 18 iunie — la lim
ba și literatura română ; 20 iu
nie — la matematică ; —
■la chimie (numai pentru ab
solvenții liceelor agricole — 
specialitățile : agronomie, horti
cultura și veterinară — care 
și-au ales acest obiect). _ 22 iu
nie — la botanică, zoologie, con
tabilitate, merceologie, statisti
că (în funcție de specialitate).

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

Probele orale se vor susține

A APĂRUTs

„REGULAMENTUL 
ȘCOLILOR GENERALE"
->

(Urmare din pag. I) 
specialitate ori școli profesio
nale. De asemenea, regula- 
mentul stabilește organizarea 
începută cu clasa I. a claseloi 
separate de băieți și de fete; 
unde condițiile nu permit, ac* 
tivitățile practice, de educați* 
fizică și unele lecții de educa
ție sanitară se vor desfășura 
pe grupe separate de băieți și 
fete.

Prezentul regulament stabi
lește cu mai multă rigoare 
volumul temelor pentru aca
să, timpul afectat activităților 
extrașcolare, eșalonarea lu

ca, să refacă diferența de 11 
puncte cu care a pierdut 
meciul tur cu „Polonia" 
Varșovia, în „Cupa Cupe
lor", și să obțină, astfel, ca
lificarea în cel de al treilea 
tur al competiției. întâlnirea 
începe la ora 18,30.

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT Nr. 4 

(etapa din 25 ianuarie 1970) 
1. Bologna — Juventus 2
2. Cagliari — Brescia 1
3. Lancrossi — Palermo 1
4. Milan — Lazio 1
5. Napoli — Bari 1
6. Roma — Verona 1
7. Sampdoria — Fiorentina2
8. Torino — InternazionaleX
9. Atalanta — Mantova X

10. Catania — Reggina X
11. Livorno — Foggia 2
12. Pisa — Genoa 1

13. Reggiana — Catanzaro 1 I

după o pauză de 1—2 zile de 
la ultima probă scrisă. Exami
narea se va face succesiv, pe 
obiecte în zile diferite, după 
programul stabilit de comisia 
de examen, asigurîndu-se cel 
puțin o zi liberă între obiecte 
pentru fiecare serie de candi
dați.

La ambele sesiuni ale exame
nului de bacalaureat din anul 
1970 se pot pțezenta absolvenții 
liceelor agricole și economice 
(cursuri de zi, serale și fără 
frecvență, examene de diferen
ță) seria 1970, precum și absol
venții liceelor economice seria 
1969, care nu au susținut exa
menul sau l-au susținut o sin
gură dată, fără a-1 promova. 
Absolvenții din seria 1969 care 
au susținut examenul de două 
ori, fără a-1 promova, se pot 
prezenta, pentru ultima oară, 
numai la una din cele două se
siuni ale anului 1970.

Conducerile liceelor de spe
cialitate agricole și economice 
vor asigura desfășurarea în bu
ne condiții a examenului de ba
calaureat.

crărilor scrise în raport eu 
vîrsta elevilor.

Regulamentul în vigoare 
contribuie la întărirea rolului 
directorului de unitate școla
ră și a consiliului profesoral; 
definește modul de organiza
re a colectivelor de catedră și 
a comisiei metodice a dirigin- 
ților.

Un capitol special este re
zervat drepturilor si îndatori- 
iilor elevilor.

Sînt, de asemenea, specifica
te normele particulara privind 
școlile generale cu profil spe
cial (de artă, sportive etc.) 
precum și cele privind :nvă- 
țămîntul general seral și fări 
frecvență.

Vești despre 
fotbaliștii 

români
• Joi, in nocturnă, la Belo 

Horizonte urmau să se desfă
șoare primele două meciuri ale 
turneului internațional de fotbal: 
România—Cruzeiro și Spartak 
Praga—Atletico Mineiro. Din 
cauza unei ploi torențiale, cu
plajul a fost aminat cu 24 de 
ore.

• Selecționata olimpică de 
fotbal a României a sosit la Syd
ney. De aici fatbaliștii români 
au plecat la Adelaida, unde ur
mează să susțină primul joc din 
seria celor 6 în compania selec
ționatei Australiei de sud. Du
minică, echipa olimpică a Româ
niei va întâlni la Melbourne e- 
chipa statului Victoria. în con
tinuare, oaspeții vor evolua la 
Newcastle. Morwell și din nou 
Ia Melbourne.

• Echipa de fotbal F.C Argeș 
și-a început turneul în Ghana, 
jucînd la Accra cu formația lo
cală Olympios. Fotbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul 
de 2—1.

(Urmare din pag. I)
care își desfășoară activitatea 
fără a respecta principiile rigu
roase ale. disciplinei muncii — 
privită în ansamblu — pot avea 
o influență nedorită asupra psi
hologiei tinerilor, asupra con
cepțiilor lor despre îndatoririle 
prezente și viitoare

— Dacă ne permiteți, tinerii 
—insuficient formați — trag u- 
șor asemenea concluzii : „dacă 
i se permite lui, de ce nu mi 
s-ar permite și mie și răul 
proliferează...

— Exact. Faptele se petrec și 
datorită inexistenței unei legis
lații foarte clare privind respon
sabilitățile în muncă, atît ale an
gajatului. cît și ale persoanelor 
care alcătuiesc conducerile în
treprinderilor Pentru a suplini 
această lipsă lucrăm în prezent 
la elaborarea unui act care 
va crea’'premisele îmbunătățirii 
disciplinei muncii în toate do
meniile de activitate. Reglemen
tările de pînă acum erau, cum 
spuneați, unilaterale, ele se re
fereau doar la obligațiile salaria
tului. Or, este nefiresc să pre
tinzi salariatului să respecte o 
anumită disciplină (și nu poți să 
pretinzi altfel) dacă tu. între
prinderea, n-ai asigurat pentru 
bunul mers al muncii condițiile 
necesare. Iată de ce nou) act 
normativ, aflat în curs de ela
borare. va cuprinde, în principal, 
3 mari capitole : 1) obligațiile 
unității socialiste privind orga
nizarea activității productive, a 
condițiilor, deci, care să asigu
re crearea cadrului propice u- 
nei munci efective, disciplinate, 
2) obligațiile salariaților. 3) re
compense pentru îndeplinirea e- 
xemplară a obligațiilor, sancți
uni pentru abateri

— Sancțiuni pentru cine ?
— Pentru toți cei care încalcă 

normele disciplinei muncii, fie 
ei salariați. ca angajați, fie în
treprinderea prin persoanele ca
re o reprezintă, dacă nu-și res
pectă obligațiile față de salari
at. De pildă : s’ă-i asigure per
manent front de lucru. în așa 
fel îneît el să-și poată îndeplini 
normele lucrînd ritmic și nu In 
salturi „salvatoare", așa cum 
cunoaștem din unele cazuri. V-aș 
ruga, deci, să rețineți preocu
parea care există din partea or
ganelor noastre de stat pentru 
punerea tn ordine și crearea u- 
nor bune relații de muncă.

— Sintem siguri, tinerii vor fi 

satisfăcuți de vestea pe care Ie-o 
dăm. Salturile, iregularitățile, 
pauzele, efortul concentrat doar 
în anumite perioade fac, intr- 
adevăr, ca unele întreprinderi 
să fie evitate. Dar, tovarășe mi
nistru, intrînd în fondul proble
mei noastre, participarea între
gului tineret la muncă, nu vi se 
pare că, la ora aceasta, discu
tăm despre o problemă atât de 
serioasă în termeni mult prea 
generali ? Am stăruit, în anche
tele noastre, asupra unor județe : 
am găsit că utilizarea brațelor 
de muncă tinere și mai ales DI
RIJAREA lor se face absolut la 
întâmplare. Nimeni nu pornește 
în această dirijare de Ia cunoaș
terea efectivă a forței de mun
că tinere, care ar trebui corela
tă cu necesitățile economiei, cul
turii etc, necesități prezente și 
viitoare. Ni se pare anormal că, 
în 1970 deja, nu avem nici la ni
velul țării o balanță științific 
stabilită a forței de muncă ti
nere.

— Este o lipsă mare, într-ade- 
văr, ale cărei urmări se reper
cutează deja în procesul muncii 
și pe care ne străduim să o re
mediem foarte eurînd. Sperăm 
ca încă în prima jumătate a a- 
cestui an să dispunem de această 
balanță, la care Ministerul Mun
cii lucrează în colaborare cu 
Centrul de cercetări pentru pro
blemele tineretului și cu alți 
factori. Ea ne va ajuta să facem 
încă din acest an unele corecturi 
în planurile noastre, mai ales în 
legătură cu amplasarea unor o- 
biective

— In legătură cu această ba
lanță, o întrebare care ar părea 
de amănunt, dar pe care o soco
tim de foarte mare importanță : 
cine stabilește azi de ce forță de 
muncă vor avea nevoie unități
le agricole în anii care vin, pen
tru ca, în consecință, să se poa
tă hotărî ce procentaj de brațe 
de muncă pot fi eliberate în fie
care sat ? Nouă ni se pare că și 
aici întâmplarea, lipsa de știin
ță și de lege, joacă un rol prea 
însemnat...

— Nu cred că este așa. Coope
rativele agricole de producție 
dispun de dreptul de a permite 
angajarea în alte munci a mem
brilor lor numai dacă n-au ne
voie de ei acolo, în sat.

— în principiu, da, dar nu la 
forța de muncă matură ne refe
rim, ci la generațiile care ter
mină acum școala generală. Cu
noaștem unități agricole în care 
de regulă ultimele serii „zboană" 

din sat. Ce se va întâmpla peste 
cîțiva ani ?

— Deocamdată nu stăpînim, 
într-adevăr, acest fenomen : toți 
copiii au dreptul să candideze 
la admiterea în școlile post-ge- 
nerale și asta este foarte bine. 
Existînd însă și situații ca acelea 
despre care amintiți, merită să 
medităm încă la modul de rezol
vare. Ceea ce pot să vă spun si
gur este însă că se lucrează în 
prezent și Ia un program de 
perspectivă privind pregătirea 
cadrelor pentru întreaga econo
mie, program care va ține sea
ma de aceste aspecte ale utili
zării forței de muncă tinere

— Tovarășe ministru, pentru 
mulți tineri profesiunea de agri
cultor a incetat, principial vor
bind, să mai existe ca o profesie, 
dar nu numai pentru ei. Chiar 
atunci cînd li se vorbește tine
rilor la școală despre alegerea 
unei meserii, profesiunea de a

SĂ NE PREGĂTIM VIITORUL
• . I . .

gricultor este menționată cel 
mult cu ocazia recrutărilor de 
viitori tractoriști sau tehnicieni 
agricoli. Dincolo de aceste pro
fesii agricole s-ar părea că pen
tru unii nu se mai vede nimic 
altceva.

— Este o optică absolut greșită 
și dumneavoastră, ca ziar de ti
neret, trebuie să militați pentru 
schimbarea ei. Profesiunea de a- 
gricultor există și va rămîne. 
Pînă în 1975 vom menține apro
ximativ aceeași proporție de an
trenare a populației în agricul
tură, dar nici în viitorii 50 de 
ani profesiunile de muncitor la 
culturile de cîmp, legumicultu- 
ră, zootehnie etc. nu vor dispa
re. Să fim realiști, și să nu con
fundăm mărirea gradului de teh
nicitate a unor lucrări cu anu
larea unor profesii. Ceea ce tre
buie să înțelegem cu toții este 
că România dispune, între va
lorile sale naturale, de excep
ționale condiții pentru o bună 
agricultură și că nu ne putem 
permite să neglijăm acest im
portant izvor de bogății. A o

rienta tinerii spre agricultură 
înseamnă, deci, a gospodări bine 
posibilitățile țării. Ce gospodar 
ar proceda altfel ?

— Eroarea provine, după pă
rerea noastră, și de acolo că, 
pentru mulți, azi, PROFESIE în
seamnă o meserie învățată la o 
școală, certificată printr-o di
plomă. Or, lucrătorul de la se
rele de zarzavaturi, de la ferme
le de porci și păsări nu primeș
te asemenea „diplome", ceea ce-i 
face pe unii tineri, și poate pe 
părinții lor, în primul rînd, să 
considere că a fi legumicultor 
ori crescător de animale înseam
nă a nu avea, de fapt, o profe
sie.

— Posibil. Contrar acestei pă
reri însă, legumicultura, azi, este 
o meserie, și încă nu una dintre 
cele mai puțin importante, du
pă cum putem constata foarte 
direct... O bună parte a popu
lației va trăi multe decenii de 

acum înainte din practicarea a- 
cestei meserii. S-o apreciem și 
s-o respectăm, deci, ca pe o 
profesie. Să-i învățăm pe tineri 
acest lucru.

— Unii pedagogi se plîng că 
n-o mai pot face. Prelungirea 
perioadei de școlarizare, se a- 
firmă adesea, întrerupe prea 
mult contactul tânărului cu mun
ca fizică și o „întoarcere" din 
clasa a X-a, ori după absolvirea 
liceului, la ferma de animale, la 
cîmp și chiar Ia mașina din fa
brică pare unora de neacceptat.

— Cum trebuie să facem ca tâ
nărul care învață să nu se des
partă. totuși, de munca fizică 
mai putem discuta. Un fapt tre
buie însă explicat tuturor, pă
rinți și tineri ■ deopotrivă : oneît 
de mult va evolua tehnica, ori- 
cît de mult va crește nivelul cul
turii generale al tinerilor — prin 
școlarizare sau în afara ei — A- 
PROAPE 75 EA SUTA DIN 
POPULAȚIA TÎNARA A TA
RII, AN DE AN, URMEAZĂ SA 
LUCREZE ÎN MUNCA DIRECT 

PRODUCTIVA, LA MAȘINA, 
PE OGOR.

— Deci trei sferturi!...
— Să nu ne facem iluzii. Ori- 

ctt și oriunde principala forță 
de muncă umană a unei econo
mii trebuie să fie reprezentată 
de muncitorii de toate profesii
le. Să facem — prin familii, școa
lă, U.T.C., organe de publicita
te — o asemenea educație îneît 
acest lucru să fie bine înțeles. 
Pericol nu va fi dacă tinerii în
vață mai mult, ci dacă la ieși
rea din școală vom avea de-a fa
ce cu tineri care se îndreaptă 
spre muncă de nevoie, privind-o 
„scîrbiți", „deziluzionați" etc. în 
acest sens trebuie reconsiderată, 
prin exemplul fiecărui profesor, 
al fiecărui părinte, o anumită la
tură a muncii educative în ria
dul tineretului. Să-i îndemnăm 
să fie realiști ! Să-i sprijinim să 
înțeleagă că azi, cînd economia 
noastră își afirmă prezența pe 

piața mondială, cînd pretențiile 
cetățenilor noștri sînt atît de 
mari față de bunurile industri
ale, este firesc să se formuleze 
exigențe și față de cei care vor 
fi chemați să lucreze în fabrici. 
Să se aștepte, deci, la concursuri 
de selecție foarte exigente.

— Ceea ce ne spuneți merită 
să fie, într-adevăr, reținut de ti
neri...

— Tocmai din acest punct de 
vedere mi se pare cu totul ciu
dat să vezi că un număr destul 
de mare dintre cei care au in
trat în facultăți sau în alte școli 
se joacă pur și simplu cu această 
posibilitate, pe care o au tn mi
nă, nu învață, rămîn repetenți 
sau sînt exmatriculați pentru di
ferite abateri de la disciplina 
școlară. Este ceea ce am putea 
numi o iresponsabilitate față de 
viitorul lor. Mă întreb dacă îi 
ajutăm suficient să-și dea sea
ma.

— în altă ordine de idei : pri
mim la redacție scrisori de la 
tineri care vor să muncească, 
dar care nu sînt sprijiniți In «• 

cest scop. Mulți sînt absolvenți 
ai liceelor economice și agrico
le. în aceste cazuri se pare că 
nu tinerii sînt de vină. Iar nu
mai peste cîteva luni va absolvi 
altă serie !

— într-adevăr, la înființarea 
liceelor de specialitate, pornin- 
du-se de la o lipsă de experien
ță, o serie de aspecte importante 
ale utilizării cadrelor pregătite 
au fost insuficient studiate. în 
prezent, Ministerul Muncii, 
împreună cu Ministerul învă
țămîntului, lucrează la ela
borarea unei hotărîri privind 
reglementarea repartizării a- 
cestor absolvenți. Este ne
cesar, totodată, să existe o mai 
mare preocupare din partea ju
dețelor, care trebuie să studieze 
amănunțit schemele actuale, să 
cerceteze posturile care sînt o- 
cupate de oameni fără pregăti
re sau ieșiți la pensie și să des
chidă drum acestor tineri. Cu 

absolvenții înșiși trebuie să mal 
discutăm, să-i îndreptăm, ca e- 
conomiști, de pildă, spre un do
meniu deficitar, cooperativele 
agricole de producție.

— Asemenea reglementări ale 
planurilor de școlarizare ar tre
bui întreprinse, după părerea 
noastră, pentru multe alte ti
puri de școli, începînd cu cele 
profesionale și pînă Ia institute 
superioare. Mulți specialiști a- 
firmă, de pildă, că pentru unele 
meserii (destule !), ar fi mai e- 
ficientă și mai economicoasă ca
lificarea la locul de muncă în ci- 
teva luni, iar in cazul unor spe
cialiști se face demonstrația e- 
xistenței unei supraaglomerări, 
a unui lux numeric pe care or
ganizarea modernă a producției 
nu și-l permite.

— Există, într-adevăr, preocu
pări și în acest sens. Cunoso și 
eu o unitate industrială care îna
inte lucra cu un singur inginer, 
iar acum, în aproximativ ace
leași condiții de plan, are... 23 I 
Școala profesională însă trebuie 
să o privim și sub rolul el de 

mediu In care se asigură ceea ce 
numim larga politehnizare a 
unei generații care bate la por
țile industriei. Să judecăm, deci, 
și posibilitățile de a înlocui școa
la profesională cu ucenicia la 
locul de muncă, dar apreciind 
lucrurile de la profesie la pro
fesie.

— Dacă am face o statistică a 
scrisorilor și sesizările pe care 
Ie primim la ziar privind unele 
greutăți în angajare, care mai 
sint întâmpinate de tineri, atunci 
vom vedea că marea majoritate 
poartă semnătura unor fete. An
chetele noastre în cîteva orașe 
și județe arată, de asemenea, că 
în unele părți prisosește mîna 
de lucru feminină, iar în alte 
părți lipsește total. Se cunoaște 
acest fapt ?

— Se cunoaște și încă foarte 
bine. Avem în unele zone ale ță
rii fete, mai ales dintre cele ca
re au terminat liceul, cărora le 
găsim cu greutate un plasament. 
Se explică acest fapt atît prin 
specificul industrializării (indus
tria grea absoarbe mai multă 
forță de muncă bărbătească), dar 
și printr-o amplasare nejudici- 
oasă a unor obiective industria
le. Rezolvarea stă într-o regîn- 
dire a amplasărilor viitoare și 
în alte cîteva măsuri ce pot fi 
inițiate chiar de pe acum. Se 
știe că de forță de muncă băr
bătească ducem lipsă, în timp ce 
multe posturi în care femeile ar 
munci foarte bine sînt ocupate 
de bărbați s taxatori, frizeri, 
vînzători etc., etc. Ne preocupă 
să lămurim statistic care este si
tuația și, treptat, pentru unele 
profesii cu specific feminin vom 
milita chiar în favoarea inter
zicerii totale sau parțiale a ac
cesului bărbaților. Adevărul es
te însă că și într-o serie de alte 
întreprinderi, anumite cadre de 
conducere preferă, în orice situ
ație, angajarea bărbaților, men
talitate cu care trebuie luptat 
Oricum, se vede că utilizarea 
forței de muncă feminine con
stituie azi una din principalele 
probleme la politica de dirijare 
a cadrelor pentru economie și 
cultură.

— Fiindcă vorbim de dirijare : 
ce se va întreprinde nou pentru 
orientarea profesională a tineri
lor f Se vorbește atît de des 
despre asta, in timp ce, practic, 
se face foarte puțin.

— Sînt îatrutotul de acord cu 
dumneavoastră. Un rol mare re

vine școlii, dar activitatea se 
transformă, pînă Ia urmă, într-o 
simplă teorie. Pentru că nu este 
posibil, în 1970, să faci o bună 
orientare profesională a elevi
lor tăi. oricît de bun profesor ai 
fi, fără să cunoști foarte precis 
mai întîi ce posibilități li se des
chid. Ia ce sînt chemați, unde, 
în ce localități, în ce meserii etc. 
Or, pentru aceasta este nevoie 
de un si6tem de informare care 
să dispună de oficii specializata 
în fiecare județ, cel puțin.

— Vă aplaudăm pentru idee, 
dar organizarea acestui sistem 
nu cade tocmai în sarcina Mini
sterului Muncii ?

— Ministerul Muncii a pregă
tit deja un studiu privind orga
nizarea sistemului de orientare 
de care vorbeam. Sperăm ca să 
se bucure de aprecierea și spri
jinul necesar.

— în încheiere, v-am ruga, to
varășe ministru, să ne spuneți 
in ce măsură la această amplă 
activitate, pusă în scopul integră
rii profesionale a generației ti
nere, vă pot spijin! organizații
le U.T.C.?

— Noi avem deja bune legă
turi cu Comitetul Central al 
U.T.C., am stabilit și un plan 
de activități interesant, iar în 
multe județe Direcțiile pentru 
problemele de muncă și ocrotiri 
sociale găsesc sprijin la comite
tele județene ale U.T C. Aici ia
să, Ia județe, trebuie făcut mai 
mult. Angajații acestor oficii nu 
dispun de posibilitatea de a se 
întîlni prea des cu tinerii care 
nu lucrează și, mai ales, nu dis
pun de timpul și mijloacele or
ganizării unor acțiuni de convin
gere a acestora că trebuie să 
desfășoare o activitate produc
tivă. La Galați avem multe ce
reri de angajare de la tineri din 
oraș, în timp ce noi sîntem ne- 
voiți să aducem cadre din alte 
județe ca să lucreze la Combi
natul Siderurgic Galați I La Pi
tești la fel. Or, organizațiile 
U.T.C., prin însăși menirea lor, 
pot desfășura o asemenea activi
tate educativă, sînt In măsură 
să lămurească tinerilor de ce 
sînt greșite unele dintre părerile 
lor despre muncă, să-i ajute să 
intre în rîndul cetățenilor care 
contribuie — indiferent de pro
fesie — la efortul uriaș de dez
voltare a țării, pe care-I vedem 
și de care sîntem mîndri cu to- 
tu.



Cu prilejul centenarului
nașterii lui V. I. Lenin

MOSCOVA, — Vineri s-a în
cheiat la Moscova conferința teo
retică internațională, consacrată 
centenarului nașterii Iui V. I. 
Lenin, cu tema „Creșterea rolu
lui leninismului în epoca con
temporană și critică anticomunis
mului". La lucrări au participat 
delegații din Bulgaria, Canada, 
Cehoslovacia, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. a Germaniei, Mon
golia, Polonia, România, Siria, 
Ungaria, Uniunea Sovietică și 
alte țări.

Delegația română a fost con
dusă de tovarășul Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R., re- 
dactor-șef al revistei „Lupta de 
clasă".

In timpul conferinței au fost 
prezentate numeroase referate și 
comunicări. La ultima ședință 
plenară au luat cuvîntul condu
cătorii delegațiilor. Tovarășul

Ștefan Voicu a prezentat refera
tul „Dezvoltarea învățăturii mar- 
xist-leniniste și influența sa asu
pra luptei de idei în lumea con
temporană, 
comuniste 
ghezi".

critica teoriilor anti- 
ale ideologilor bur-

— Vineri s-au înche-FRAGA.
iat la Praga lucrările conferinței 
științifice internaționale cu tema 
„Noțiunea leninistă a rolului con
ducător al partidului — principiu 
fundamental al construcției so
cialiste", organizată cu prilejul 
centenarului nașterii lui V. I. Le
nin. La lucrări au participat cer
cetători științifici și activiști po
litici cehi și slovaci, precum și 
delegații ale școlilor superioare 
de partid din Bulgaria, R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia, Re
publica Socialistă România, Un
garia și U.R.S.S. Combinatul de postavuri fine „Ernst Thâlmann" din MoscovaU.R.S.S.
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SESIUNEA COMITETULUI
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ORIENTUL APROPIAT

NOTEt»

Transformări la
Szentlorinc

— 150 000 de dolari, o dată !
— 150 000 de două ori !
— 150 000 de trei ori ! Adju

decat !
Și, conducătorul licitației ce

dă. în schimbul prețiosului cec, 
o cutie deschisă din interiorul 
căreia un bob transparent, în- 
veșmîntat într-o țesătură de aur, 
împrăștia mii de raze în bă
taia blitz-urilor... Un< diamant !

furajelor. In împrejurimi, un 
păstor descoperise un diamant 
pe care l-a schimbat pe 500 de 
oi, 10 vaci și un cal... întreprin
zători, frații Rhodes au con
venit să-și investească o parte 
a capitalului în industria extrac
tivă a diamantelor. Dar cum ? 
La sosirea lor aproape totul era 
împărțit, concesionat. Miile de 
coloniști săpau continuu, uneori 
munca nefiindu-le zadarnică.

Piatra invincibilă
Puterea de a „arunca lu

mină" precum și 
sa i-au îndemnat
pe vechii locuitori __   
dei să denumească diamantul, 
adames, invincibilul. Fascinați 
de frumusețea sa, oamenii l-au 
folosit pentru a-și împodobi 
zeitățile, împărații, femeile. Ul
terior, după descoperirea ză
cămintelor diamantifere, cînd 
producția a crescut vertiginos, 
diamantul și-a găsit și alte fo
losințe, în industria prelucrării 
metalelor sau în cea a forării 
rocilor dure.

Ce este diamantul ? Potrivit 
definițiilor enciclopedice — un 
cristal al 
ajuns în 
perioada 
logice. Cu circa _ _______
de ani în urmă, Ia circa 200 km 
sub scoarța terestră, la o pre
siune de 50 000 kg pe centime
tru pătrat și sub o căldură de 
3 000 de grade, atomii de car
bon au început să se cristali
zeze. Apoi, răcindu-se au aș
teptat milioane de ani pentru ca 
exploziile subterane să împin
gă aceste roci spre suprafață, 
prin gurile de foc ale vulcani
lor. După alte milioane de ani, 
eroziunea atacînd culmile vul
canice a dispersat rocile, intre 
care și cea mai dură din ele, 
diamantul. Unitatea de măsură 
a acestei „pietre sublime" — 
cum o denumește PARIS 
MATCH intr-un amplu repor
taj din care spicuim citeva re
latări — este carata (a cincea 
parte dintr-un gram).

Vechii sclavi ai imperiilor an
tice, locuitorii Indiei, spălau în
tr-o muncă istovitoare nisipul 
aluvionar, de cele mai multe 
ori de culoare albastră, în care 
bănuiau existența diamantelor. 
In epoca marilor cuceriri colo
niale britanice. India era sim
bolul diamantelor din coroana 
regilor Angliei. Cucerirea Bra
ziliei cu descoperirea zăcămin
telor diamantifere din această 
țară a însemnat sporirea dia
mantelor în încărcăturile na
velor ce se întorceau din lumea 
nouă. Dar adevărata comoară a 
diamantelor lumii capitaliste 
avea să se descopere în a doua 
jumătate a Secolului trecut în 
ținuturile sudice ale continen
tului african.

duritatea 
probabil 
ai Ela-

carbonului pur, 
această stare în 

cataclismelor geo- 
70 milioane

„Far-westul“ 
sud-african

în vara anului 1866, un băie
țaș pe numele său Erasmus Ia- 
cobs, găsise în apropierea flu
viului Orange, o pietricică cu 
care se juca. Mama sa, la ru
gămintea unui vecin, colecțio
nar de roci, i-a cedat-o acestuia, 
care în cele din urmă a aflat 
că pietricica nu era altceva decît 
un diamant. Pină atunci, se es
tima că greutatea totală a dia
mantelor produse în lume de-a 
lungul a două milenii era de 
5 000 kg. In următorii 40 de ani. 
Africa de sud avea să producă 
30 000 kg.

50 000 de oameni, veniți din 
cele patru colțuri ale lumii au 
început marca bătălie, răzuind 
solul, scobindu-1 pină la zeci 
și sute de metri adîncime in 
căutarea „pietrei miraculoase". 
La puțin timp, în împrejurimi 
au apărut primele case din lemn, 
saloon-uri, bănci. Se năștea un 
oraș nou : Kiimberley. In apro
pierea acestei localități — în 
prezent cu 80 000 de locuitori — 
se pot vedea urmele pionieratu
lui din „epopeea diamantelor" 
sud-africane. Zeci de gropi stau 
mărturie a eforturilor pentru 
găsirea diamantelor.

In lupta acerbă dintre colo
niști au supraviețuit cei mai 
puternici. Printre aceștia și 
Cecil Rhodes. Sosit din Marea 
Britanie, Rhodes a cumpărat o 
fermă cu 
prietarul, 
visa să-1 
împreună
bert, n-au venit pentru a con
tinua ceea ce făcuse fostul pro
prietar, cultura cerealelor sau a

lin preț la care pro- 
un olandez, nici nu 
obțină. Cecil Rhodes, 
cu fratele său, Her-

Simbol 
al colonialismului
Atunci Cecil Rhodes avu o 

idee, care, pusă în practică, îl 
va duce în fruntea listei celor 
mai bogați oameni din lume. 
Continuînd săparea, în apropie
rea oceanului, într-o bună zi, 
apa va năvăli în fundul gropii 
și exploatarea va deveni astfel 
imposibilă — gîndi Rhodes. Pen
tru a continua săparea, apa tre
buia evacuată. Și în consecință 
frații Rhodes cumpărară toate 
pompele din colonia Capului. 
Curînd toți minerii au fost ne- 
voiți să apeleze la pompele lor, 
pentru care bineînțeles aveau o 
parte de diamante. încet, încet,

restre, avioane și elicoptere de 
pază, cîini polițiști, asigură in
tegritatea zăcămintelor. Vizita
torii autorizați sînt invitați 
să-și schimbe mașina cu cîteva 
mile înainte de a intra în mi
nă. Toate persoanele — inclusiv 
proprietarul bogatelor zăcăminte 
Oppenheimer — sînt minuțios 
controlate și supuse verificării 
cu ajutorul razelor X. Intr-o a- 
semenea mină se recoltează 
circa 5 000 carate de diamante 
pe zi. Insă cea mai mare parte 
a acestora sînt destinate folosi
rii în industrie. Exploatarea este 
destul de simplă în minele „la 
zi". Buldozerele speciale adună 
roca. Alte utilaje, o mărunțesc. 
In faza finală, mașini gravio- 
metrice separă sterilul de dia
mante pe baza greutății specifi
ce. Intr-un an trustul Oppen
heimer obține tot atîtea dia
mante cite s-au obținut din an
tichitate pînă în 1866...

Curse aeriene
speciale

După extragere, diamantele 
sînt expediate la Londra „par- 
avion", în curse speciale, în lo
turi, pe care cumpărătorii

NEW YORK. — Ambasadorii 
® la O.N.U. ai Franței, Marii Bri- 
g tanii, U.R.S.S. și S.U.A. au avut 

vineri o nouă reuniune consacra- 
® tă găsirii căilor de soluționare a 
^ conflictului din Orientul Apro

piat. Reuniunea s-a desfășurat la 
® reședința reprezentantului perma-
■ nent al S.U.A. la O.N.U., Charles 

Yost.■
După cum informează agenții-

■ le de presă, a fost luat în discu- 
_ ție un raport privind punctele

de acord la care au ajuns pentru
■ elaborarea unui memorandum 
_ către țările implicate direct în 
" conflictul arabo-israelian. Ei, au
■ discutat, de asemenea, posibilita- 
_ tea reluării misiunii trimisului 
"special al secretarului general al
■ O.N.U. în Orientul Apropiat, 
_ Gunnar Jarring.

dio, răsturnarea regimului. Deo
dată însă, în salonaș intră surî- 
zător însuși președintele țării, 
Ahmed Hassan el Bakr care le 
urează „bun sosit", în timp ce 
soldați înarmați îi înconjoară 
tăcuți conducîndu-i apoi direct 
în încăperea unde Tribunalul 
special, proaspăt creat pentru 
judecarea vinovaților, aștepta 
să-și inaugureze lucrările".

CAIRO. — Postul de radio 
Cairo a anunțat într-o emisiune 
de vineri seara că, în urma re
zistenței opuse de garnizoana 
egipteană de pe insula Shadwan, 
forțele israeliene au fost nevoite 
să se retragă.

• REPRESIUNEA SIN- 
GEROASĂ DIN IRAK.

M. Schumann

NEW YORK — Cea de-a 13-a 
sesiune a Comitetului Special al 
O.N.U. pentru folosirea spațiu
lui extraterestru în scopuri paș
nice și-a încheiat vineri lucră
rile. Timp de trei zile, partici- 
panții și-au exprimat opiniile 
!n legătură cu programul pe 
anul în curs al acestui comitet.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu, reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste 
România la O.N.U., și vicepre
ședinte al Comitetului Special 
O.N.U. pentru folosirea spațiu
lui extraterestru in scopuri paș
nice, a declarat că, după pă
rerea delegației române, subco
mitetul juridic al Comitetului 
trebuie să-și concentreze atenția 
în acest an asupra elaborării 
convenției cu privire la răspun
derea pentru daune cauzate» de 
obiecte lansate în spațiul extra- 
atmosferic. De această dată, a 
subliniat vorbitorul, Comitetul 
are obligația absolută de a .în
cheia proiectul acestei convenții 
astfel îneît Adunarea Generală 
a O.N.U. să o poată examina în 
mod definitiv la cea de-a 25-a 
sesiune a sa. Spre a se putea a- . 
tinge acest obiectiv este necesar 
ca toate delegațiile să manifeste 
un grad ridicat de înțelegere re- ; 
ciprocă și voința de a avansa' 
spre soluții general acceptabi-' 
le.

Reprezentantul român și-a ex
primat, totodată, părerea ca Co- ' 
mitetul tehnico-științific să a- 
corde întreaga importanță pro
blemei promovării mai energice 
a aplicării tehnicilor spațiale 
în scopul dezvoltării, spre a se 
materializa într-o mai mare mă
sură rezultatele conferinței de 
la Viena privind exploatarea 
și folosirea pașnică a spațiului 
extraatmosferic

împlinesc 22 de ani 
la semnarea Tratatu- 

de prietenie, cola-

Se 
de 
lui 
borare ți asistență mu
tuală între România ți 
Ungaria.

Gospodăria agricolă colecti
vă din Szentlorinc e renumită 
nu numai în județul Baranya ci 
în întreaga Ungarie. Constitui
tă cu 20 de ani în urmă, din- 
tr-un mănunchi de familii, ea 
s-a consolidat rapid atrăgînd 
alfi și alți țărani dornici să 
profite de avantajele folosirii 
în comun a pămîntului. Astăzi 
marea familie colectivistă are 
în stăpînire 2700 hectare teren 
arabil, un puternic sector zoo
tehnic, aducător de importante 
venituri bănești precum și un 
sector auxiliar divers care pro
mite permanentizarea activității 
țăranilor și pe timpul iernii. O 
singură cifră e edificatoare 
pentru a demonstra nivelul de 
prosperitate pe care l-a atins. 
Fondul de bază, care Ia înfiin
țare (1949) era de un milion fo- 
rinfi, a sporit de 40 de ori asi-

■
■

■Intr-un timp scurt, chiar mai scurt decît cei luării
acestei imagini, au fost descoperite cîteva diamante. Dar, de 

cele mai multe ori, de cită trudă este nevoie...

BAGDAD — Masiva și sînge- 
roasa represiune care are loc în 
Irak, după ce miercuri diminea
ța postul de radio Bagdad a a- 
nunțat eșuarea unei tentative de 
lovitură de stat, frapează prin 
bruschețea și caracterul său ne
cruțător, relatează coresponden
tul agenției France Presse în
tr-un comentariu consacrat evo
luției situației irakiene.

„40 de capete au căzut pînă 
în prezent, și în momentul de 
față nu a apărut nici un element 
care să indice oă Tribunalul 
Special, creat pentru pedepsirea 
vinovaților ar intenționa să în
chidă lista celor executați. Lu
crările sale continuă fără
tare și din sala procesului pînă 
la locul execuției distanța nu e 
prea mare: verdictele, 
drept de apel, sînt confirmate 
imediat de către șeful statului 
irakian, generalul Ahmed Hassan 
al Bakr, după care postul de 
radio Bagdad anunță că un nou 
grup de persoane au fost exe
cutate".

este
Franța
de acord 
intrarea 
în C.E.E.

înce-

fără

• DETALIILE PRINDE
RII CONDUCĂTORI
LOR COMPLOTULUI 
DE LA BAGDAD.

CU

Angliei
Intr-o cuvîntare rostită la 

„Franco-British Society", mi
nistrul de externe francez, Mau
rice Schumann, care se află în 
vizită la Londra, a declarat că 
Franța este de acord cu intra
rea Angliei în Piața comună. A- 
derarea unor noi state la C.E.E., 
a precizat Schumann, necesită 
însă îndeplinirea a trei condiții, 
în primul rînd, trebuie ca țări
le candidate să accepte prevede
rile Tratatului de la Roma. De 
asemenea, ele trebuie să fie de 
acord cu hotărîrile luate după 
intrarea în vigoare a acestui tra
tat. în fine, este necesar ca cei 
ce doresc să intre în Piața comu
nă să fie de acord cu opțiunile 
în ce privește dezvoltarea și vii
torul comunității.

» LUIND CUVÎNTUL In ca
drul reuniunii reprezentanților 
guvernamentali pentru politica 
de standardizare, organizată do 
Comisia Economică O.N.U, 
pentru Europa, delegatul român, 
C. Tuzu s-a ocupat de necesi
tatea de a se elimina obstaco
lele economice, administrative și 
de politică comercială în calea 
schimburilor dintre țările euro
pene. El a insistat, de asemenea, 
asupra necesității întăririi re
lațiilor economice cu țările din 
alte regiuni ale lumii.

Delegatul român și-a exprimat, 
totodată, speranța că la viitoa
rea reuniune va participa și Re
publica Democrată Germană, a 
cărei contribuție în acest dome
niu este substanțială. '

Curînd nu numai pătrunderea 
unăstării în casele cooperato

rilor, ci și premisele unei 
voltâri la fel de susținute 
viitor.

Importante mutații s-au 
dus în acest răstimp și în 
ca oamenilor. Uneltele tradițio
nale sînt tot mai mult alungate 
de către mașinild agricole mo
derne care înlocuiesc forța fizi
că a țăranului la o gamă va
riată de lucrări și cu un ran
dament incomparabil. Printre 
cele 25 de mașini care lucrează 
pe ogoarele gospodăriei pot 
fi văzute multe tractoare româ
nești sosite aici cu 9 ani în 
urmă care se bucură de o bună 
apreciere. Tehnica constituie o 
prezență la fel da obișnuită și 
în sectorul zootehnic, conferind 
acestei activități un puternic 
atribut industrial.

Dezvoltarea gospodăriei a- 
gricofe colective și-a imprimat 
adînc amprenta pe chipul sa
lului și în viața celor 4 400 de 
locuitori ai săi. De-a lungul 
șoselei asfaltate care o străba
te, se numără o sumedenie de 
case noi, construite după ulti
mele cerințe ale confortului :

dez- 
și în

pro- 
mun-

de apă 
Pentru a 
construc

ție s-a simțit necesitatea con
struirii în sat a unei fabrici de 
cărămidă. Și fiindcă veni vorba 
despre fabrici, trebuie să adău
găm că în Szentlorinc se mai 
află o unitate de prelucrare a 
lemnului, moară, ateliere meș
teșugărești. Satul dispune, tot
odată, de creșă, grădiniță, 
școli, cinematograf, casă da 
cultură, un restaurant. Sătenii 
își denumesc cu mîndrie locali
tatea : „Comună mare". La în
ceput am crezut că e o metafo-' 
ră, dar curînd m-am convins 

Acă „Comuna mare' consti
tuie o unitate administra
tivă intermediară între comunâ 
și oraș, de acest titlu benefi
ciind doar cîteva așezări sătesti 
din R. P. Ungară. Făuritorii re- 
numelui de azi ai gospodărie» 
sînt și tinerii. Iar dezvoltarea ei 
în viitor se va baza și mai mull 
pe aportul lor.

— Numai cu practica, ne 
spunea Eber Imre, președintele 
gospodăriei agricole colective, 
nu se mai poate progrese as
tăzi. E nevoie de introdu.., *ja 
și utilizarea pe scară largă a 
științei si tinerii sînt chemați 
în primul rînd să facă acest lu
cru.

Un sector în care prezența 
lor va fi mult solicitată e cel 
zootehnic. Colectiviștii și-au 
propus ca în acest an să spo
rească efectivul de păsări. O 
dată cu terminarea construcției 
unui nou combinat de creștere 
și îngrășare a porcilor numărul 
acestora va spori și el de trei 
ori. Cadrele care 
acestei sarcini 
din vreme. 35 de 
ză deja cursurile 
pentru a lucra în .. .
tehnic. Se prevede ca în fiecare 
an să fie calificați pentru a- 
ceastă meserie, în medie, cîte 
30 de tineri. In paralel, la Școa
la tehnică agricolă care func
ționează în sat, sînt pregătite 
cadrele medii Ia fel de ne
cesare.

Visul tuturor celor din Szent
lorinc e de a face așezarea lor 
mai frumoasă și mai bogată.

instalație electrică și 
potabilă, baie etc. 
face fajă ritmului de

sâ facă față 
sînt pregătite 
tineri urmea- 
de calificare 
sectorul zoo-

AL. BALGRADEAN

Mesajul președintelui
american

Rhodes pune stăpinire pe majo
ritatea minelor diamantifere, e- 
liminind concurenții pe rînd, 
prin binecunoscutele metode ale 
luptei, fără menajarea adversa
rilor. Foștii proprietari deveneau 
salariați ai societății „De 
Beers Consolidated Mines". Cu 
ultimul concurent lupta a durat 
16 ani. La 18 iulie 1889, societa
tea Iui Rhodes a cumpărat și 
proprietățile lui Bernard Ber- 
nato, prin semnarea celui mai 
măre cec din istoria de pînă 
atunci: 5 338 650 de lire sterline.

Cecil Rhodes, deveni omul 
forte al coloniei. Bogăția l-a îm
pins în cea mai înaltă funcție : 
prim-ministru al coloniei Ca
pului. De numele său este lega
tă prigoana sălbatică împotriva 
populației de culoare, expansiu
nea colonialistă dincolo de limi
tele de pînă atunci. Volumele 
de specialitate îl caracterizează 
pe Cecil Rhodes în cîteva cu
vinte, dar suficiente pentru a 
ne forma o imagine a ceea ce 
a însemnat el pentru Africa : 
„campion al politicii imperialis
te".

După moartea Iui Cecil 
Rhodes în 1902, „împărat al dia
mantelor" deveni Ernest Oppen
heimer, sosit din Germania. In 
prezent asupra bogatelor 
căminte domnește 
Oppenheimer, fiul ‘ ‘ ~
„Consolidated Diamand 
de sub stăpînirea sa controlează 
90 la sută din producția mon
dială a diamantelor...

■
■

pot cumpăra sau refuza în to
talitate. Achiziționarea exclusi
vă a exemplarelor rare este re
fuzată categoric. Apoi urmează 
șlefuirea, găsirea unghiurilor ce
asigură reflecția luminii in raze ■ 
fascinante. Amsterdamul, centrul 
tradițional al prelucrării 
mantelor, a fost detronat 
Anvers. 
Here de 
Anglia, 
maeștri 
mantelor, 
Jura. ~ 
mai 
anumite 
ceea ce le-a atras denumirea de 
„croitori ai diamantelor". După 
prelucrare, diamantele destina
te bijuteriilor sînt vîndute la 
licitație, sau se îndreaptă 
spre marile magazine 
cializate din New
Londra, Paris etc.

Sînt încă și 
prelucrare în 
Franța are 
prelucrători 

la 
Ei sînt 

reputați 
forme

ză-
Harry 

Iui Ernest. 
Mines"

Control obligatoriu
O mină „Ia zi". încă de de

parte, avertizoarele anunță per
soanelor străine accesul inter
zis. Pe măsură ce te apropii de 
perimetrul aflat în exploatare, 
cresc numărul precauțiilor a- 
doptate de stăpînii diamantelor. 
Bariere electrificate, patrule te-

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
— Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a prezentat Congresului 
mesajul cu privire la Starea U- 
niunii. Spre deosebire de alți ani, 
actualul mesaj a fost consacrat 
îndeosebi problemelor interne, 
domeniu în care, după cum a 
spus Nixon „cunoștințe noi și o 
•experiență dură pledează în mod 
convingător pentru necesitatea 
reformării programelor și institu
țiilor noastre".

Referindu-se pe scurt la poli
tica externă a S.U.A., președinte
le a afirmat că Statele Unite 
vor rămîne fidele angajamentelor 
pe care și le-au asumat, dar își 
vor reduce implicarea și prezen
ța în alte țări", subliniind în a- 
ceastă ordine de idei că fiecare 
stat trebuie să-și asume respon
sabilitatea pentru propria sa apă
rare. în legătură cu războiul din 
Vietnam, R. Nixon a afirmat că 
perspectivele păcii sînt mult mai 
mari în prezent decît cu un an 
în urmă și a adăugat că Statele

Unite doresc încetarea conflictu
lui în cadrul a ceea ce el a nu
mit „o pace justă". El a afirmat 
în acest sens că se înregistrează 
„progrese în direcția acestui o- 
biectiv", deși, după cum se știe, 
actuala poziție a S.U.A. în pro
blema vietnameză și ultimele sale 
acțiuni nu constituie argumente 
în sprijinul unei astfel de apre
cieri.

Președintele S.U.A. s-a referit 
apoi la preocuparea guvernului 
american de a pregăti terenul 
pentru reglementarea pașnică a 
diferendelor dintre S.U.A. și 
Uniunea Sovietică, dintre S.U.A. 
și R. P. Chineză.

în continuarea mesajului său, 
președintele S.U.A. a acordat o 
atenție deosebită problemelor cri
tice, generate de ceea ce el a 
denumit „societatea marilor spe
ranțe" și pe care, însă, guvernul 
s-a dovedit într-o măsură tot mai 
mare a nu fi în stare să le satis
facă.

BERLIN. ■— Ministerul Aface
rilor Externe al R.D. Germane a 
adresat guvernului vest-german 
un protest în legătură cu faptul 
că la ultimul Congres al Uniunii 
Poștale Universale (U.P.U.), șeful 
delegației vest-germane a sem
nat documentele și a declarat că 
numai R.F. a Germaniei repre
zintă toate regiunile germane. 
Această pretenție, se arată în 
protest încalcă normele dreptului 
internațional. R.D.G. ca stat in
dependent și suveran își exerci- ■ 
tă independent drepturile și obli
gațiile internaționale și începînd 
din 1955 este membră a U.P.U.

în cadrul dezbaterilor celei 
de-a IV-a sesiuni a Comisiei 
pentru produse manufactu
rate și semifinite a UNCTAD 
delegatul român, C. Geor
gescu, a subliniat că volumul 
schimburilor dintre România 
și țările în curs de dezvoltare 
crește în fiecare an. Referin
du-se la importanța coope
rării economice, industriale 
și tehnice dintre state, vorbi
torul a afirmat necesitatea ca 
această problemă să se afle 
în centrul preocupărilor tu
turor țărilor. El a încheiat, 
exprimîndu-și regretul că 
progresul în domeniul libera
lizării comerțului cu produse 
finite și semifinite este stîn- 
jenit încă de existența unor 
obstacole tarifare și netari
fare, problemă căreia trebuie 
să i se găsească soluții adec
vate.

BEIRUT. — Ziarul libanez 
„Le Jour", citat de agențiile de 
presă, dă publicității o serie de 
detalii privitoare la modul în 
care au fost prinși conducătorii 
complotului recent dejucat la 
Bagdad. „Veniți repede, sînteți 
așteptați. Veniți să asistați în 
persoană . la sfirșitul lui Ahmed 
Hassan al Bakr" (șeful statului 
irakian — n.r.) li s-ar fi 
autorilor tentativei de lovitură 
de stat care s-au și grăbit șă 
ajungă la palatul prezidențial 
unde au fost întîmpinați de trei 
ofițeri așa-ziși „complici". Au 
fost conduși apoi într-un minus
cul salon, un fel de anticameră 
a marii săli de recepție, unde li 
s-a spus să aștepte redactarea 
comunicatului care să anunțe, 
prin intermediul postului de ra-

spus

o GUVERNUL BRITANIC a 
hoțărît ca începînd din vara a- 
cestui an, să renunțe la drep
tul de control asupra creșterii 
salariilor. Potrivit unui docu
ment remis sindicatelor și Con
federației industriilor, în Marea 
Britanie va funcționa o nouă 
„Comisie pentru industrie și 
mina de lucru".dia- 
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York, g 
Demnă 

de remarcat este practica folo- ® 
sită de Oppenheimer de a pune ■ 
în exploatare numai o parte a g 
zăcămintelor prospectate, cele
lalte sînt ținute sub secret, ® 
așteptînd momentul care să asi- ■ 
gure monopolului său cele mai g 
mari beneficii, sau cînd una 
din minele aflate în exploatare " 
a sărăcit... •

Nimic din valoarea acestor g 
diamante, explorate în vechiul 
pămint al triburilor de negri, nu 
contribuie la îmbunătățirea si- ■ 
tuației populației de culoare g 
sud-africane, condamnate de 
actualul regim de la Pretoria, 
ca și de predecesorii săi de ® 
genul lui Cecil Rhodes, la o via- H 
ță insuportabilă. —

IOAN TIMOFTE B

Ambasada Republicii Socia
liste România în R.A.U. a or
ganizat în colaborare cu Cen
trul cultural francez de Ia 
Cairo o seară culturală consa
crată artei și folclorului româ
nesc. Cu această ocazie, au fost 
vizionate filme documentare 
care prezintă monumente isto
rice din România, imagini din 
stațiunile de pe litoralul Mării 
Negre și peisaje de pe Valea 
Someșului. In sala Centrului 
cultural francez a fost organi
zată, de asemenea, o expoziție 
de produse românești de arti
zanat.

Consulatul României din ora
șul Alexandria, în colaborare 
cu Asociația universitară a 
R.A.U., a organizat, totodată, o 
expoziție de fotografii prezen- 
tînd aspecte din viața elevilor 
și studenților români.

• GUVERNUL VEST-GER- 
MAN a adoptat un număr de 
măsuri de austeritate pentru a 
opri anumite fenomene nega
tive din economia țării. Minis
trul economiei, Karl Schiller, a 
anunțat că printre aceste mă

suri se numără reducerea chel
tuielilor bugetare, apreciate la 
un total de 91,7 miliarde mărci, 
în așa fel incit ele să nu de
pășească în nici un moment cu 
mai mult de 8,8 la sută pe cele 
de anul trecut. în acest scop, 
va fi „înghețată" suma de 5 
miliarde mărci prevăzută ini
țial la capitolul cheltuieli. Gu
vernele landurilor au primit 
instrucțiuni să procedeze la 
măsuri similare. O altă măsură 
o reprezintă amînarea pînă la 
1 iulie a introducerii înlesniri
lor fiscale promise inițial de 
guvern pentru 1 ianuarie.

e O BANDA de „madmen 
killers" — „ucigași nebuni", 
cum sînt denumiți în S.U.A., a 
ucis cu focuri de revolver un 
băiețel de 4 ani, pe tatăl său și 
pe bunicul acestuia. Cele trei 
corpuri au fost găsite ciuruite 
de gloanțe. Se pare că mobilul 
asasinatului a fost împiedica
rea uneia din victime, Daniel 
Ramirez, de a compare în fața 
unui tribunal din Fort Worth 
pentru a răspunde unor acuza
ții ce i se aduc în legătură cu

violarea legilor care interzic 
traficul de stupefiante.

Poliția apreciază că asasinii 
ar fi avut legături cu Ramirez, 
fiind probabil consumatori de 
droguri.

• IOSIP BROZ TITO. preșe
dintele R. S. F. Iugoslavia, l-a 
primit vineri pe Ivan Benedik
tov, ambasadorul Uniunii So
vietice în Iugoslavia, la cere
rea acestuia. La primire, infor
mează agenția Taniug, a fost 
prezent Mirko Tepavaț, secreta
rul de stat pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei.

• CHRISTIAN BELLON, care 
a obligat la 9 ianuarie echipa-, 
jul unui avion aparținind com
paniei „TWA" să-și schimbe 
ruta pentru a ateriza Ia Beirut, 
a fost arestat din nou și internat 
la spitalul închisorii de la 
Baabdak, lingă Beirut. După 
cum se știe, Bellon a mai fost 
arestat la 9 ianuarie, însă, după 
cinci zile, autoritățile libaneze 
l-au pus în libertate în schim
bul unei cauțiuni simbolice de 
8 dolari.

• UN SATELIT ARTIFICIAL 
geoorbital american înzestrat cu 
spectrometre pentru analizarea 
radiațiilor ultraviolete, a detec
tat un uriaș nor de hidrogen 
strălucitor în jurul cometei des
coperite recent și care se află 
în prezent, pe o orbită solară, 
la cea mai mică distanță de Pă-

mint — 
lioane 
N.A.S.A. 
mare în 
Aceasta 
de acest 
miei și se consideră că ar pu
tea duce la noi concluzii în le
gătură cu spațiul cosmic.

aproximativ 57 de mi- 
km — a anunțat 
Norul este tot atît de 

diametru ca și Soarele, 
este prima descoperire 
fel în istoria astrono-

Problema suveranității Canadei

asupra apelor din zona Arcticei
în Parlamentul-■ canadian âu 

început joi dezbateri în proble
ma suveranității Canadei asupra 
apelor din zona Arcticei. Partidul 
conservator de opoziție, căruia i 
s-au alăturat mai mulți deputați 
liberali, a criticat „reținerea" ma
nifestată de guvern în această 
problemă și a cerut afirmarea 
neîntîrziată a suveranității țării 
asupra apelor care se extind de 
la coastele de nord ale Canadei 
pînă la țărmurile nordice ale 
Groenlandei. Pînă acum, guver
nul nu a făcut nici o declarație 
oficială în această problemă.

Deputatul conservator Yew- 
chuk a prezentat o moțiune care

cere Parlamentului să sprijine 
raportul înaintat la 16 decem
brie, anul trecut, de Comitetul 
pentru problemele indienilor și 
dezvoltării în zona de nord a 
țării. Raportul cere guvernului 
canadian „să indice fără întîrzie- 
re lumii că navele de suprafață 
sau submarinele străine care trec 
prin arhipelagul arctic al Cana
dei trebuie să se supună contro
lului suveran și regulamentelor 
canadiene". în intervenția sa, 
Yewchuk a acuzat guvernul că 
este „prea tolerant" cu unele 
țări, referindu-se, potrivit obser
vatorilor, la S.U.A.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Scînteii”. Tel. 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi și instituții. Tiparul i Combinatul poligrafic „Casa Scînteii

4


