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CIND CAUT!, 
SOLUȚIILE NU

INTIRZIE SA APARA

HOTĂRIRI ALE 

CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI

• 600 de tineri constructori de poduri, subscriu la un angaja
ment entuziast • Echivalentul Inteligenței tehnice — 30 000 kg 

oțel • Suplețea și rezistența — atribute ale construcțiilor 
moderna

Tinerii din secția traverse a 
întreprinderii de poduri me
talice și prefabricate din be
ton — Pitești, care lucrează la 
împletirea lițelor pentru ar
mături, au sesizat Comitetului

Tl^lttlUL 
ȘI CULTURA
Am fost invitată la o întîl- 

nire cu studenții secției de 
artă plastică de Ia Institutul 
pedagogic de trei ani din 
București, și cu prilejul aces
ta am aflat că institutul are 
o expoziție permanentă, în 
care expun elevi din toate 
județele țării, aflați sub 
îndrumarea profesorilor — 
absolvenți ai institutului. 
Acum era găzduită Școala 
din Vasilați — Ilfov. Expu
neau elevi aflați sub îndru
marea profesoarei Nazarov 
Angela. N-am mai văzut ni
ciodată colaje executate de 
copii, jdeea mi se pare nouă 
și ambițioasă, dar dincolo 
de asta, trebuie să remarc că 
unele compoziții aveau o va
loare artistică remarcabilă. 
Deși tehnica de lucru este 
mai dificilă în cazul colaju
lui decît în acela al dese
nului cu creioane colorate 
sau cu acuarele, nelimita 
fantastică a universului in
fantil, naivitatea și puritatea 
hazlie a formelor se păstrau 
și în cazul acesta, cîștigînd 
substanțial ca expresivitate.

Absolut din întîmplare 
anul trecut, un fost coleg de

U.T.C. fapte! că na reușeec, 
cu toate eforturile depuse, să 
evite resturile de capete meta
lice, rezultate din nepotrivirea 
de lungimi a sîrmelor și care, 
după calculele lor, duc la o 
risipă anuală de circa 10 tone 
de oțel. Maiștrii șl inginerii 
secției recunoșteau șl ei impo
sibilitatea de a se ocoli aceste 
pierderi. Și totuși ele trebuiau 
stopate. Cum ? Soluția n-a în- 
tîrziat. S-a sugerat o discuție 
cu furnizorul, respectiv Indus
tria Sîrmii Cîmpia Turzii, 
pentru livrarea lițelor gata 
împletite. S-a căzut repede de 
acord. împletirea fără nici o 
pierdere a fier-betonului la 
locul de laminare este o trea-

bâ car» nu dă nici o bătăi» de 
cap laminoriștilor. în plus, în
treprinderea lor beneficiază de 
o economie anuală de sute de 
tone de metal.

Intervenția tinerilor n-a 
fost întîmplătoare. In cursul 
acestei luni, activitatea orga
nizației U.T.C. din întreprin
derea de poduri a fost marca
tă de ample acțiuni educati
ve, menite să stimuleze și 
mai pregnant contribuția tine
retului la eforturile unanime 
ale colectivului, în vederea 
reducerii consumului specific

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a VlI-a)

CE ESTE?
CE TREBUIE
SĂ FIE?

DOUĂ

ÎNTREBĂRI

de SÂNZIANA POP

școală de la Brașov, acum 
binecunoscutul sculptor Șcr- 
ban Crețoiu, care execută par
tea decorativă a aeroportului 
Otopeni, dar care pe atunci 
era profesor de sculptură la 
Școala de artă numărul 3 
din București, mi-a lăsat pe 
masă fotografiile mulajelor 
în lut executate de elevii lui. 
Unele lucrări erau excepțio
nale și au fost reproduse 
atunci în revista „Luceafă
rul".

In toți anii în care se 
organizează expozițiile ofici
ale cu lucrări de artă plas
tică executate de elevi, ele 
adună un public pe care nu-I 
au întotdeauna galeriile de 
artă din București. Personal, 
n-am pierdut nici una pină 
acum și nici nu e nevoie să 
mă gîndesc prea mult ca 
să-mi reamintesc cu ușurin
ță nu numai impresia puter
nică pe care am suportat-o 
atunci, dar chiar detalii con
crete, tablouri individuale.

Două întrebări vreau să 
pun :

I) Din cite încăperi nefo
losite mai există încă în cen
trul Bucureștiului, depozite 
de vechituri în zona Lipsca
nilor sau a Poște; Vechi, 
nu se găsește nicăieri un 
spațiu mai aerisit și mai 
luminos care să încapă o 
expoziție permanentă a lu
crărilor de artă plastică exe
cutate de elevi ? Am avea 
șansa în felul acesta să vi
zionăm periodic nu numai lu
crările elevilor bucureșteni, 
dar și pe ale acelora din 
alte localități ale țării, ar 
exista un barometru oficial 
pentru mișcarea artistică a

(Continuare în pag. a V-a)

privind generalizarea expe
rimentării noului sistem de 
salarizare și majorarea sa
lariilor în ramura ciculației 
mărfurilor, în unitățile teri
toriale bancare, de statisti
că, asigurări, ale Casei de 
Economii și Consemnațiuni 

și Loto—Pronosport.

Declarația președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in legătură cu ratificarea Tratatului 
de neproliferare a armelor atomice

ordinea zilei a acestei țe- 
a Consiliului de Stat se 

Româ-

La 
dințe 
află ratificarea aderării 
niei la Tratatul d« neproliferara 
a armelor atomice.

După cum se cunoaște, Româ
nia a participat activ la elabo
rarea acestui tratat. în decursul 
lucrărilor Comisiei de Dezarmare 
și în Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite, Ro
mânia a prezentat o gerie de pro
puneri și observații în scopul 
îmbunătățirii proiectului pre
zentat inițial. Unele dintre aceste 
propuneri și observații au fost 
luate în considerare, s-au tradus 
într-o serie de amendamente 
aduse proiectului, fiind incluse 
în Tratatul pe care îl avem as
tăzi în față,

Trebuie menționat însă tova
răși că, din păcate, nu toate pro
punerile și observațiile României, 
ca și ale altor state, au fost in
cluse în Tratat. Se poate spune 
că Tratatul, în forma sa actuală, 
nu corespunde pe deplin cerin
țelor mișcării progresiste inter
naționale, asigurării securității

popoarelor. De asemenea, la Tra
tat nu participă o serie de țări, 
printre care Republica Populară 
Chineză, care dețin armament 
nuclear, ceea ce, de la început 
limitează sfera de influență a 
Tratatului.

în afară de aceasta, Tratatul 
nu prevede măsuri practice de 
oprire a producerii de arme nu
cleare, de lichidare a stocurilor 
de asemenea arme, așa după 
cum nu prezintă garanția că ar
ma nucleară nu va fi folosită în- 
tr-un eventual război; din aceas
tă cauză nu putem spune că 
avem de-a face cu un tratat în 
stare să ofere omenirii certitu
dini Împotriva unui război ato
mic, siguranța nefolosirii împo
triva popoarelor a armelor nu
cleare. Totuși, noi am considerat 
și considerăm că Tratatul consti
tuie un pas în direcția măsurilor 
de limitare și lichidare a dez
voltării înarmării atomice și de

aceea l-am susținut și îl propu
nem spre ratificare.

Considerăm însă necesar să 
desfășurăm în continuare o ac
tivitate susținută atît la Geneva 
cît și la Organizația Națiunilor 
Unite, în alte organisme interna
ționale, pentru trecerea la mă
suri concrete de dezarmare nu
cleară ; numai astfel se vor crea 
condiții pentru ca, într-adevăr, 
omenirea să poată căpăta garan
ția că nu va fi niciodată victima 
unui atac nuclear. Nu trebuie 
uitat nici un moment că printre 
posesorii armei nucleare se nu
mără statele imperialiste, aceas
ta făcînd să planeze pericolul 
izbucnirii unui război atomic 
nimicitor. Singura cale de înde
părtare a primejdiei atomice este 
interzicerea și desființarea defi
nitivă a armelor atomice.

în acest sens cred că ratifl-

(Continuare în pag. a Vil-a)

Consiliul de Stat a ratificat 
Tratatul cu privire la 

neproliforarea armelor nucleare

CEI 5 COPII TÂMASC NU MAI SÎNT

PEDAGOGIC
Se știe, liceul pedagogic este o școală cu un profil special. 

Școala care dă o profesie și nu o profesie oarecare, ci una care, 
la rîndu-i, trimite spre profesii generațiile de tineri. De doi ani 
încoace liceul pedagogic și-a reluat locul ce i se cuvine în siste
mul învățămîntului nostru, beneficiind de atenția factorilor 
răspunzători. Recent, Ministerul Invățămintului a consacrat

chiar o dezbatere — cu inspectorii generali ai inspectoratelor 
școlare județene și directorii liceelor pedagogice din întreaga 
țară — pentru mai buna așezare a procesului instructiv educa
tiv în acest gen de școală. Investigația noastră, paralelă, a adus 
în prim plan cîteva elemente de configurație a școlii și 
a elevilor săi

► ELEMENTE NOI LA TEMELIA UNEI VECHI TRADIȚII

, Invitații noștri — șase directori de licee pedagogice — ne-au
► convins că nu se poate scrie, astăzi, despre acest tip de școală
► decît pornind de la semnalele fostelor școli normale al căror ecou 
* se păstrează și fecundează activitatea liceelor pedagogice. Aici nu 
, este vorba numai de dorința unor foști „normaliști" de a nu se 
, șterge patina vremii de pe strălucirea unei instituții. Ci de alt-
► ceva. De a înfățișa, pentru generația tînără, componentele care
► dau astăzi strălucire profesiei de dascăl și, implicit,' instituției

școlare care o pregătește. Pentru că, vechea profesie a slujito
rului catedrei, inclusă înlr-un nomenclator de sute do profesii 
contemporane, apare amenințată de concurența unor meserii care 
au atu-ul noului, prezentînd, îndeosebi pentru tineri, tentația 
modernității. Or, profesia de om al școlii nu se poate mulțumi

LUCRETIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a VII-a)

TINERII
ÎN SAT?

RĂMÎN

DIALOGUL DIHTRE
CEI 30! PARTENERI 

COMERȚ - INDUSTRIA' 
UȘOARĂ - CONCHIDE:

4^—

I

Pe cîmp, in lanul cu grîu — inginerii agronomi Elena Truia 
și Ionică Ion

DE CE

I
I

• La redacție ne-a so
sit o scrisoare. Purta 
ștampila oficiului poștal 
din comuna Oprișoru, ju
dețul Mehedinți, și ne a- 
dresa o invitație : VENIȚI 
LA NOI Șl ORGANIZAȚI 
O DEZBATERE: DE CE 
RAM1N TINERII NOȘTRI 
TN SAT ? POATE SE 
DESPRINDE O EXPE
RIENȚA BUNA CE VA 
GĂSI ECOU IN ÎNTREA
GA ȚARA.

Am dat curs invitației 
și publicăm astăzi răs
punsul la această între
bare.

t

în ziua de 30 ianuarie 1970 a 
avut loc, la Palatul Republicii, 
ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat.

în afara membrilor Consiliu
lui de Stat, la ședință au partici
pat, ca invitați, miniștri, condu
cători ai unor organe centrale de 
stat, președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale și reprezentanți ai pre
sei.

Consiliul de Stat a examinat 
Tratatul cu privire la neprolife- 
rarea armelor nucleare și a adop
tat decretul de ratificare a aces
tui tratat.

Tratatul cu privire la neproli- 
ferarea armelor nucleare a fost 
discutat în prealabil de Comisia 
pentru politică externă și Comi
sia juridică ala Marii Adunări 
Naționale, care au avizat favora
bil proiectul de decret, prezen
tat de ministrul afacerilor ex
terne.

în continuare, Consiliul de Stat 
a dezbătut și adoptat următoa
rele decrete : decret cu privire 
la eliberarea actelor de identita
te ale cetățenilor români, precum 
și la schimbarea domiciliului și 
a reședinței; decret privind de
punerea unei cauțiuni și înlocui
rea, în anumite cazuri, a execu
tării pedepsei închisorii prin o- 
bligarea lor la plata unei a-

menzi; decret pentru modificare» 
Decretului nr. 210 din 17 iunie 
1960 privind regimul mijloacelor 
de plată străine, metalelor pre
țioase și pietrelor prețioase; 
decret privind modificarea u- 
nor prevederi legale referi
toare la impozite și taxe, pre
cum și la primele de asigurare; 
decret privind modificarea ar
ticolelor 9 și 15 din De
cretul nr. 377 din 20 octom
brie 1960 pentru organizarea 
și funcționarea Notariatului de 
Stat; decret privind ratificarea 
Tratatului de comerț și naviga
ție dintre Republica Socialistă 
România și Japonia. Decretele 
adoptate au fost în brealabil e- 
xaminate și avizate favorabil de 
comisiile permanente de specia
litate ale Marii Adunări Națio
nale.

Consiliul d? Stat a ascultat in
formarea prezentată de Comisia 
Marii Adunări Naționale pentru 
consiliile populare și administra
ția de stat, cu privire la activi
tatea comisiilor permanente ale 
consiliilor populare din jude- 

i țul Galați și municipiul Plo
iești. Pe baza acestei informări, 
Consiliul de Stat a adoptat une
le măsuri cu privire la îmbună
tățirea activității comisiilor per
manente ale consiliilor populare.

Consiliul de Stat ă examinat 
apoi unele cereri de grațiere.

R E P LIC A
DE CARE

AM FOST SIGURI

0 modă 
receptivă 

la gusturile
si necesitățile

J

tineretului
Combinatul de confecții și tricotaje București a inițiat o 

paradă de modele pentru tineret, cu prilejul căreia colec
tivul de direcție al combinatului și Ministerul Comerțului In
terior a dorit să afle părerea specialiștilor, invitîndu-i 
la o discuție în jurul unei mese rotunde. Observațiile critice 
și sugestiile făcute de participant au depășit sfera obiec
tului de față vizînd în special probleme mai generale, de 
ansamblu, valabile atît pentru Ministerul Comerțului Interior 
cît și pentru ramurile producătoare ale industriei ușoare. 
Publicînd observațiile celor invitați la această discuție, la
care am luat și noi parte, redacția a subscris întrutotul la 
opiniile consemnate.

IOSIF STEINBACH, Director 
general al Combinatului de con
fecții și tricotaje, București : 
Suita de modele reprezintă ceea 
ce este astăzi mai semnificativ 
In direcția model în lume. Păre
rile dv., gusturile șl opțiunile

tineretului vor servi și ne vor 
inspira ,în activitatea viitoare.

Anchetă realizată de 
ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a VI-a)

N-o trecut decît o săptămînâ 
de cînd v-am informat despre 
trista existență a celor cinci copii 
din satul Mogoșești, tristă datori
tă unei incalificabile abdicări a 
mamei lor de la elementarele în
datoriri părintești. N-a trecut de
cît o săptămînă de cînd am 
rostit grave cuvinte la adresa ne
păsării celor în mijlocul cărora 
se consuma această dramă, cu
vinte cărora li s-au adăugat în 
cursul acestor zile și indignarea 
cititorilor, dintre care mulți și 
le-au exprimat în emoționante 
scrisori adresate redacției.

Chiar dacă vom pune la în
cercare răbdarea cititorului dor
nic să afle cît mai repede epilo
gul acestei drame, nu putem să 
nu răsfoim împreună măcar cî
teva din aceste mesaje de 
profund umanism și generozitate.

„Cînd frații mei aveau 2 și 13 
ani, iar eu numai 5 luni am ră
mas și noi orfani de tată. Mă în
treb, oare, ce ne făceam dacă 
mama ne părăsea, așa cum a 
procedat mama celor cinci copii 
din Mogoșești ? Mămica noastră 
a lucrat însă pe unde a putut, 
și pe mult și pe puțin, și ne-a 
crescut mari și acum se bucură 
de noi și noi ne mîndrim cu ea. 
De aceea vă rog să publicați 
rîndurile mele, poate va citi și

acea mamă cu sînge rece și ini
mă de piatră care și-a părăsit 
copiii". (DOINIȚA RUSU, elevă 
Liceul Motru).

„Impresionată și indignată vă 
întreb : nu credeți că ar trebui 
pedepsită o asemenea mamă care 
refuză să muncească și-și lasă 
copiii în. voia sorții ? Insist și 
cer să mi se răspundă în calitate 
de mamă". (ALEXANDRA GUȘ- 
CĂ, comuna Gîrliște, județul 
Caraș-Severin).

„Nemaiputînd să mă abțin 
m-am dus, cu fiul meu, elev în 
clasa a Vil-a, în satul în care 
locuiesc frații ostașului Dragnea. 
M-am dus și în satul Budeni, 
unde a plecat mama copiilor. 
Am constatat, din cele văzute de 
mine și spuse de 
ceasta femeie are 
Pină și un macat 
miseră copiii l-a 
băutură. Cred că 
de copii, pentru a nu-i strica și 
pe ei". (GHEORGHE IOANI- 
ȚESCU, muncitor la 
,,Progresul“-București).

„Vă rog să-mi trimiteți adresa

oameni, că a- 
patima beției, 
pe care-1 pri- 
vîndut pentru 
trebuie izolată

I.p.p.

ION andreițA 
NICOLAE ARSENIE

(Continuare în pag. a VI-aj
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■ ECRANUL ,

Șaizeci de ani de la

• Un nou debut regizoral : Ra
du Gabrea cu filmul PREA 
MIC PENTRU UN RĂZBOI 
ATIT DE MARE, după un sce
nariu semnat de reputatul pro
zator și dramaturg Dumitru 
Radu Popescu. Alături de un in
terpret copil, în rolul principal,

CIND SE ARATA CU
CUVEAUA : rulează la Patria fo
tele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).

URMĂRIREA : rulează la Fero
viar (orele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 
20,30).

SIMPATICUL DOMN K 
ză la Republica 
13,30; 16; 18,30; 21).

VIA MALA : rulează la Favo
rit (orele 10; 13; 15,30; 18; 20,30), 
Festival (orele 8,45; 11; 13,15; 
18,30; 21).

PROFESIONIȘTII: rulează
Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 
18,30; 20,45)

RECONSTITUIREA : rulează 
Luceafărul (orele 9: 11,15; 
16; 18.15; 20.45).

CĂLUGĂRITĂ : rulează la Ca
pitol (orele 9; 12,30; 16,15; 19.45).

O ȘANSA DINTR-O MIE : ru
lează la Modern (orele 9.15: 11.30: 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI: rulează 
la București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Grivită (orele 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; ~
mis (orele 9 — 15,45 în continua
re; 18,15; 20,30), Flamura (orele 9: 
11,15; 18,15; 20,30).

VIATA DIFICILA : rulează la 
Central (orele 8,30; 11; 13,30: 16; 
18,30; 21)

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE : 
rulează la Lumina (orele 8,30—16.15 
în continuare: 18.30: 20.45).

BECKET : rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 16; 19,30; program pen
tru copil orele 9—10)

TARZAN. - ---------------
rulează la Timpuri ___
9—15 în continuare: program 
filme documentare 
în continuare).

TAINA LEULUI: rulează la 
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 10: 
16: 18,15; 20,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ; 
lează la înfrățirea (orele 15,15; 
17,45; 20). Flacăra (orele 15.30: 18:
20.30)

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30); 
Gluleștl (orele 15.30; 18: 20,30)

IN IMPARATIA leului de 
ARGINT : rulează la Dacia (ore
le 8,15—20,30 tn continuare).

bAtalia pentru ROMA :
rulează la Bucegl (orele 10; 16;
19.30) ; Floreasca (orele 9: 12,30; 
16; 19,30), Arta (orele 9—16.45 tn 
continuare: 19.30).

CORABIA NEBUNILOR ; 
lează la Unirea (orele 15,30;

RĂZBOIUL DOMNITELOR : 
lează la Lira (orele 15,30:
20.30) .

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE: 
rulează Ia Drumul Sării 
15: 17.30; 20)

WINNETOU IN VALEA 
TU: rulează la Cotroceni 
15,30; 18). Miorița (orele 
16: 18.15: 20,30)

LINIȘTE ȘI STRIGAT : ____
ză la Cotroceni (ora 20.30).

LA NORD PRIN NORD-VEST: 
rulează la Pacea (orele 15.30 10).

INTR-0 SEARA UN TREN...: 
rulează la Melodia (orele 9: ii; 
13: 15: 17: 19: 21).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : rulea
ză la Volga (orele 9,30—16 tn con
tinuare 18.15: 20.30).

rulea-
(orele 9; 11,15:

10;
la

16;

la 
13,30;

16; 18,15; 20,30), To-

OMUL MAIMUȚA : 
Noi (orele 

de 
orele 17—21

Ex-
16;
12:

ru-

ru-
19). 
ru- 
18;

(orele

MOB-
(orele 

10; 12:

rulea-

Mihai Filip, In distribuția aces
tei evocări cinematografice figu
rează Mircea Albulescu, Gheor- 
ghe Cozorici, Jean Constantin, 
Gheorghe Dinică, Ștefan Radof, 
Aristide Teică, Nicolae Wolcz.

• STAPÎNI PE SITUAȚIE — 
clasic film polițist de serie, cu 
spioni, cu gaze care omoară, cu 
farfurii zburătore etc., etc. și cu 
Dean Martin și Senta Berger.

Cine nu dorește vizionarea u- 
nui asemenea film poate ur
mări producții de prestigiu, care 
țin In continuare afișul sălilor 
bucureștene : ClND SE ARATĂ 
CUCUVEAUA (Patria), VIRI- 
DIANA (Unirea), CĂLUGĂRI
ȚA (Flamura). OMUL MAFIEI

(Viitorul), RECONSTITUIREA ■ 
(Victoria) și pentru prezența pe R 
generic a unor cunoscuți actori I 
români în coproducția america- I 
no-germană BĂTĂLIA PENTRU 
ROMA (Ciulești, Moșilor, Da- | 
cia). Recomandăm în mod spe- B 
cial vizionarea unor filme care g 
au rulat acum cîțiva ani cu 
mare succes și care au fost re- e 
luate. E vorba de CINE EȘTI i] 
DUMNEATA, DOMNULE | 
SORGE ? — celebra biografie 
cinematografică a uneia dintre ■ 
cele mai mari vedete ale spio- B 
najului din cel de-al doilea | 
război mondial : Richard Sorge 
— și de filmul lui Juan Antonio I 
Bardem : LA ORA CINCI DU- | 
PA AMIAZĂ, excelentă in- ■ 
cursiune în viața fără de fast, B 
cea puțin cunoscută, a toreado- B 
rilor. ”

Primul film va rula la cinema- g 
tograful Popular, al doilea la B 
Lira. B

Bertrand Russell : 
AUTOBIOGRAFIE 

(1872—1914 Ed. Politică 1969)

Logician, filozof și matemati 
cian de prestigiu, Bertrand Rus
sell își reamintește, în acest 
prim volum autobiografic, prin
cipalele momente ale vieții sale. 
Nu lipsește, în primul rînd, 
nostalgia anilor copilăriei și a- 
dolescențel, frămîntările și non- 
confortnismul său din anii de 
studiu, definitorii, de altfel, 
pentru Înțelegerea personalității 
sale complexe. Un mare interes 
prezintă, în acest sens, scrisorile 
sale, care cuprind o mare parte 
a volumului de față. Unele din

ele rămîn în zona afectivității, 
altele se referă la domenii știin
țifice și filozofice de mare în
semnătate. Un loc important in 
acest volum ocupă referirile la 
„Principia Ma them atica", operă 
monumentală în domeniul gîn- 
dirii matematice moderne.
Stelion Stoicii :

„ETICA DURKHEIMISTA"
(Ed. științifică, 1969)

Congresul de reconstituire

a Partidului Social-

Democrat din România (1910)

Florin Piersic într-o scenă din filmul „Bătălia pentru Roma".

VA PLACE BRAHMS 7: rulează 
la Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

LUCIA: rulează la Moșilor fo
tele 15.30: 19)

ORAȘUL VISURILOR : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18).

COLINA : rulează la Popular 
(ora 20.30).

ANGELICA 
rulează Ia 
18: 20).

DRAGOSTE ___
rulează la Vltan (orele 15,30: 
20.30)

BLOW-UP : rulează la Rahova 
(orele 15.30: 18; 20.30)

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Fe
rentari (orele 15.30: 18: 20,15).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Cosmos fo
tele 15,30; 18:

NU StNT 
rulează la 
Union) (orele

Șl SULTANUL :
Munca (orele 18:

LA LAS VEGAS :
18:

20,15).
DEMN DE TINE : 
Cinematecă (Sala 

10; 12: 14).

Singura premieră teatrală din această săptămînă este ofe
rită de Teatrul Național „Ion Luca Caragiale" : ROMEO ȘI 
JULIETA LA MIZIL de George Ranetti și MANIA POSTU
RILOR de Vasile Alecsandri, reunită într-un singur spec
tacol sub titlul COMEDIA PAIAȚELOR.

Sub conducerea regizoarei Lia Niculescu, acest spectacol a 
fost pregătit în mod special pentru un turneu al teatrului 
pe scenele caselor de cultură bucureștene, premiera avînd 
Ioc sîmbătă 7 februarie, ora 18,00, la Casa de cultură a sec
torului II.

Dintre interpreții spectacolului amintim pe Constantin Stă- 
nescu, Costache Diamandi, Aime Iacobescu, Anatol Spînu, 
Ileana Stana lonescu.
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Opera Română : POVESTIRILE 
LUI HOFFMANN — ora 19,30; 
Teatrul de Operetă : LOGODNI
CUL DIN LUNĂ — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragia
le" (Sala Comedia): CASTILIANA
— ora 19,30; (Sala Studio): O FE
MEIE CU BANI — ora 19.30; Tea
trul de Comedie: MANDRAGORA
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza
Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20 ; (Sala Stu
dio): PURICELE IN URECHE — 
ora 15; SFINTUL MITICĂ BLA
JINII — ora 20; Teatrul Mic: IER
TAREA — ora 20; Teatrul Giu- 
lești : NUNTA LUI FIGARO — 
ora 19,30: Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Mâgheru): LOVITURA — 
ora 19,30; (Sala Studio): CÎND 
LUNA E ALBASTRĂ — ora 20; 
Teatrul „Ion Vasilescu": TREI 
FETE DE MĂRITAT — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat : CĂU
TĂTORII DE NOROACE — ora 
19,30; Studioul I.A.T.C. : ASTĂ
SEARĂ SE IMPROVIZEAZĂ — 
ora 20; Teatrul „Ion Creangă": 
DRUMUL E LIBER — ora 15: Tea
trul „Țăndărică" (Calea Victori
ei): ELEFĂNȚELUL CURIOS —
ora 17; (Str. Academiei): BANDI
ȚII DIN KARDEMOMME — ora 
17; Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy): CAFEAUA CU LAPTE DE 
ADIO — ora 19,30; (Calea Victori
ei): NICUȚĂ... LA TĂNASE — 
ora 19,30; Ansamblul Perinita (la 
Sala Palatului): ROMANȚE ȘI 
CINTECE DE PAHAR — ora 20; 
Ansamblul U.G.S.: BALADA O- 
MULUI — ora 20 : Circul de Stat : 
MIRAJELE MANEJULUI — ora 
19,30.
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Teatrul „Al. Davilla" din Pitești 
(la Sala Palatului) : ECATERINA 
TEODOROIU — ora 10 ; EVADA
TUL LA CONCERT — ora 17 si 20; 
Opera Română : SEARĂ VIE- 
NEZA — ora 11; MADAME BUT
TERFLY — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă: MARCO POLO — ora

10,30; ROSEMARIE — ora 15; 
PRINȚESA CIRCULUI — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" (Sala Comedia): ALIZU- 
NA — ora 10,30; IDIOTUL — ora 
19,30; (Sala Studio): PĂRINȚII 
TERIBILI — ora 10.30; TRAVESTI
— ora 15,30; AL PATRULEA A-
NOTIMP — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie : NICNIC — ora 10,30; și 
20: Teatrul „Lucia Sturdza Bulan
dra" (Schitu Măgureanu) : 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 10 și 15; UN 
TRAMVAI NUMIT DORINȚA — 
ora 20; (Sala Studio): PURICELE 
IN URECHE — ora 10 șj 15; VI
RAJ PERICULOS — ora 20; Tea
trul Mic: CABLOTA — ora 15; 
TANGO — ora 20; Teatrul Giu- 
lești : VISUL UNEI NOPȚI DE 
IARNĂ — ora 10; OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 15; 
GEAMANDURA — ora 19,30; Tea
trul ,,C. I. Nottara" (B-dul Ma- 
gheru): VIJELIE IN CRENGILE
DE SASSAFRAS — ora 10; LA 
CIORBA DE POTROACE — ora 
15.30; O CASĂ ONORABILA — 
ora 19,30; (Sala Studio): ENIG
MATICA DOAMNĂ ,,M“ — ora 
10,30; CE SCURTA E VARA — 
ora 16; ANONIMUL — ora 20; 
Teatrul „Ion Vasilescu": TREI
FETE DE MĂRITAT — ora 10 Și 
19,30; Teatrul Evreiesc de Stat: 
MATINEU LITERAR M. LAX — 
ora II; MAZELTOV — ora 19,30; 
Studioul I.A.T.C.: PIATRA DIN 
CASĂ — ora 15; CARTOFI PRĂ
JIȚI CU ORICE — ora 20; Tea
trul „Ton Creangă": NOTA ZERO 
LA PURTARE — ora 10; REGELE 
CERB — ora 16; Teatrul „Țăndă
rică" (Calea Victoriei): ȘORICE
LUL ȘI PĂPUȘA - ora 11; CA- 
BARETISSIMO — ora 19,30 (Str. 
Academiei): CĂLUȚUL COCOȘAT
— ora 11; Teatrul „C. Tănase"
(Sala Savoy): CAFEAUA CU
LAPTE DE ADIO - ora 19.30; 
(Calea Victoriei): NICUȚA .. LA 
TĂNASE — ora 11 șl 19,30; An
samblul U.G.S.: CONCERT DE 
MUZICA UȘOARA ROMÂNEAS
CĂ — ora 11 și 20: Circul de Stat: 
MIRAJELE MANEJULUI — ora 
10, 16 șt 19,30.

DOUĂ PRIME AUDIȚII DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ

Alături de „Olimpiada" beetho
veniană care ne oferă in această 
săptămînă o „zi muzicală" de 
uriașă importanță prin progra
marea în concertele Filarmonicii 
a Missel Solemnii, vom putea 
asculta foi seara două noi pri
me audiții de muzică româ
nească : Concertele pentru pian 
și orchestră de Nicolae Buicliu și 
Carmen Petra Basacopol, în in
terpretarea lui Ștefan Ruha și a 
Orchestrei simfonice a Radiotele- 
oiziunii dirijată de Constantin 
Bobescu.

Nicolae Buicliu își prezintă cu 
acest prilej prima lucrare scrisă

în acest gen. Concertul, alcătuit 
din trei mișcări — amintește 
printr-o intervalică specifică, 
printr-o influxiune melodică ca
racteristică, climatul muzicii 
noastre populare.

Cel de-al doilea concert pentru 
vioară și orchestră de Carmen 
Petra Basacopol a fost scris în
tre anii 1966—1967. Concertul 
este alcătuit din trei părți distinc
te : Fantesia, Oda șt Epilog.

în desfășurarea mișcărilor, 
Carmen Petra Basacopol făurește 
cu subtilitate o scriitură modală.

I. S.

• Filmul FASCINAȚIE, cu ti
tlul originar SPELLBOUND și 
în regia lui Alfred Hitchcock, 
este realizat în anul 1945 în stu
diourile Selznick International, 
fiind o adaptare după romanul 
„Casa dr. Edwards" de Fr. 
Seeding. Acțiunea se desfășoară 
într-un azil de alienați și po
vestește dragostea dintre docto
rița Constance (Ingrid Bergman) 
și dr. Edwards (Gregory Peck). 
Pe genericul filmului, întîlnim și 
numele lui Salvador Dali, rea- \ 
lizatorul secvențelor de reverie, 
iar prezența lui Salvador Dali 
în acest film, a însemnat pri
mul rol din trilogia (Fascinație, 
Notorius și Under Capricorn) 
pe care Hitchcock a realizat-o 
cu marea actriță.

• Tele-reportera Carmen Du
mitrescu ne invită să urmărim 
un reportaj filmat la Năsăud. 
Eroul, elevul în clasa a Xll-a 
Gheorghe Rusu cîștigător al O- 
limpiadei Internaționale de ma
tematică de la Munchen și in
ventator.

• Anul trecut s-au împlinit 
zece ani de la moartea celui 
care a fost Gerard Phillipe. Poa
te ca un omagiu adus marelui 
actor, Telecinemateca ne pre
zintă IDIOTUL, o ecranizare a 
romanului lui Dostoievski de 
către regizorul Georges Lampin, 
cu Gerard Phillipe în rolul prin
țului Mîșkin. Acest rol — filmul 
a fost realizat în 1945 cînd ac
torul avea 24 de ani — l-a im
pus definitiv în arta cinemato-
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PROGRAMUL I

• 17,00 Emisiunea tn limba germani • 18,06 Buni 
seara, fete, bună seara, băieți 1 • 19,00 Telejurnalul 
de seară • 19,20 Expoziția sculptorului iugoslav I. 
Meștrovicl • 19,30 Reflector • 19,45 Tele-enclclope- 
dla • 20,40 Mlcroavanpremlera • 20,45 O oră cu 
Alfred Hitchcock : „O blondă periculoasă" • 21,35 
Tele-cine-reeltal nr. 2 * 22,40 Telejurnalul de 
noapta • M,55 Telesport

PROGRAMUL II

• 19,46 Intermezzo muzical « 10,00 Film artistla: 
„Furie" • 21,35 Seară de poezie. (Lirică româneas
că clasică și contemporană tn interpretarea artistei 
Marcela Rusu) > 21,55 Seara melomanului. (Recita
lul pianistului polonez Taudeusz Smudtinski) >22,25 
Actualități literare • 22,35 închiderea emisiunii 
programului II.

Sociologia lui Emile Durk- 
heim se prezintă și ca o etică 
sociologică. Acesta este punc
tul de plecare al autorului în 
analiza eticii durkheimiste; ana- 
lizînd însă implicațiile etice ale 
doctrinei sale sociologice, auto
rul nu reduce etica lui Durk- 
heim la o „sociologie morală", 
ci ea prezintă o problematică 
mai largă, care ține de dome
niul axiologiei, antropologiei, 
științei politicii.

Asemenea studii, de pe pozi
ții marxiste, ale unor doctrine 
etice nemarxiste constituie o 
inițiativă importantă a Editu
rii științifice. Volumul de față 
argumentează în sprijinul 
inovării mai consecvente a 
lucrări de acest fel.

pro- 
unor

M. C.

■1 ''

Ca rezultat al apariției și dez
voltării capitalismului în Româ
nia, a luat naștere și s-a dezvol
tat lupta proletariatului. în 
cursul acțiunilor de clasă, partea 
înaintată a proletariatului român 
și-a format convingerea că succe
sul luptei este legat de unire și 
organizare — ceea ce s-a înfăp
tuit treptat, corespunzător dez
voltării mișcării muncitorești.

• După înființarea cercurilor mun
citorești, primele organizații cu 
caracter politic ale clasei munci- 
toare, în 1893, ca o încununare 
a unei etape de dezvoltare este a creat Partidul Social-Democrat 

™ al Muncitorilor din România.
Deși mișcarea muncitorească a 

® înregistrat o serie de succe
se însemnate sub conducerea 

£ P.S.D.M.R., datorită unor confu
zii generate de stadiul dezvoltă-

CLUBUL
• Duminică seara 

Cluburile bucureș
tene organizează 
programe distracti
ve pentru tineret 
care vor prilejui 
amatorilor de mu
zică ușoară și de 
dans reîntîlniri plă
cute cu formațiile 
„Olimpic 64“ la 
Student-club, „A- 
pollo" la Univer- 
sal-club, „Antren" 
la Clubul elevilor 
și „Discipolii" Ia 
Modern-club. Tot 
duminică, Casa de 
cultură a studenți
lor „Grigore Preo
teasa" prezintă Ia 
ora 20,30 un con
cert de muzică u- 
șoară cu participa
rea soliștilor An
gela Similea, Doi
na Cărpiniș, Dorin 
Anastasiu, Sergiu 
Cioiu și Petre 
Geambașu.

„Terra — o plane
tă cunoscută ?“ se 
va dezbate tema 
„Strîmtori și ca
nale pe glob". Dis
cuțiile vor fi con
duse de Andrian 
Cioacă și vor fi ur
mate de ilustrări 
cu diapozitive.

• în cadrul serii 
de teatru de 
miercuri 4 februa
rie, un colectiv 
artistic al Teatru
lui Mic prezintă la 
ora 20,30 la Casa 
de cultură a stu
denților din Bucu
rești spectacolul cu 
piesa „Cîntăreața 
cheală" de Eugen 
lonescu. In distri
buție : Olga Tudo- 
rache, Doina Tu- 
țescu și Tudorel 
Popa.

un cocteil sportiv" 
— invitația e adre
sată tinerilor de 
Eftimie lonescu 
pentru joi 5 fe
bruarie, la ora 20,30 
la Student-club.

• „începutul mu
zicii ușoare româ
nești" va fi pre
zentat joi 5 februa
rie ora 18 de Mihai 
Boeru, în cadrul 
„Cafenelei muzica
le" de la Modern
club, după care va 
urma un recital de 
melodii vechi in 
compania forma
ției „Discipolii" și 
a solistului de mu
zică ușoară Tudor 
Nevlacek.

• „Necesitatea 
unui drum propriu 
în viață" este tema 
mesei rotunde or
ganizată marți 3 
februarie ora 16, 
la Universal-club. 
Participă lector 
univ. Eugen Miha- 
lache și prof. Con
stantin Borcescu.

• „Clubul discu
țiilor tehnico-știin- 
fice" din cadrul 
Tehnic 
prezintă cîteva din 
cele mai 
invenții ______T„
brevetate in străi
nătate — marți 3 
februarie ora 19. Lă 
Student-club,
20,30, in

clubului
valoroase 
românești

ora 
ciclul

• „Solidaritatea 
tinerei generații" 
este titlul conferin
ței pe care o va 
susține Ilie Pur- 
caru ia Tehnic- 
club, miercuri 4 fe
bruarie ora 19, iu 
cadrul cursului „Ti
neretul și proble
mele contempora
neității".

• „Vernisajul ex
poziției de pictură" 
al studentei Ștefă- 

. nescu Maria-Anca 
— va avea loc joi 
5 februarie, ora 
16,00, iar la ora 
19,00 un interesant 
concurs de compo
ziție al Clubului 
rebusiștilor — Uni- 
versal-club.

• „Invitație la

de 
Luca

grafică, devenind prim
al comediei dramatice.

• ORLANDO FURIOSO 
Ariosto și în regia lui 
Ronconi (l-am văzut într-un in
terviu al „Realității ilustrate") 
ne prezintă Tele-teatrul. Perso
naj istoric, Orlando, sau Roland 
cum este mai des cunoscut, era 
conte palatin și nepot al lui 
Caro] cel Mare, mort în timpul 
unei expediții militare contra 
maurilor din Spania. Devine ti
pul ideal al cavalerului erou, 
brav și patriot, fiind elogiat în 
Cîntecul lui Roland (sec. XII— 
XIII). în Renaștere, cînd idea
lurile feudale devin anacroni
ce, Orlando este tratat realist 
în cadrul epopeilor 
mice ale lui Puici, 
Ariosto (Morgante 
Orlando îndrăgostit 
Furioso).

erolco-co- 
Boiardo și 
Maggiore, 

și Orlando

ION PASAT
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PROGRAMUL I

> 8,15 Deschiderea emisiunii. Consultații pentru 
elevi : Fizica (clasa a VITI-a) • 8,45 Matineu du
minical pentru copil șl tineretul școlar. Teatrul 
pentru copil : Feciorașul codrilor > 11,15 Concert 
simfonic : Festival Beethoven. Simfonia a V-a. In
terpretează orchestra simfonică a Radiotelevlziunll 
• 12,00 De strajă patriei > 12,35 Emisiune în limba 
maghiară • 16,30 Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Film serial : Rîul intunecat (III) • 19,00 
Telejurnalul de seară « 19,15 Noutăți cinematogra
fice e 19,30 Fantezia culorilor : Film de varietăți, 
realizat de studiourile sovietice • 20,30 Datini șl 
obiceiuri de iarnă din Maramureș (reportaj fil
mat) > 20,50 Film cu trei stele : Fascinație, cu 
Gregory Peck șl Ingrid Bergman • 22,35 Tele
jurnalul de noapte.

PROGRAMUL n

• 20,30 Seară de teatru : „Hlgenla In Taurida" 
de Paul Everac o 21,00 Filme documentare : „Puii 
în primejdie" ; „Mal tare ca piatra". Producții ale 
Studioului cinematografic „Al. Sahia" ® 21,25 An
tologia poeților contemporani : Maria Banuș, Virgil 
Carianopol o 21,40 Seară de operă : VERDI.

• Ciclul „Fru
musețile patriei" 
va fi prezentat în 
programul săptă- 
mînii viitoare prin 
tema : „C 
minilor 
Trotuș, 
Lotru", 
de conf. 
xandru 
neri 6 
ora 20,30 
dent-club.

.Cetățile lu- 
carpatice : 

Bistrița, 
susținută 
dr. Ale- 

Koșu, vi- 
februarie, 

la Stu-

• Invitații 
sîmbătă ai 
de cultură a 
denților 
Preoteasa’ 
Sergiu Cioiu și Au
relian Andreescu 
care vor cînta cu 
orchestra de muzi
că ușoară condusă 
de Dan Stoian, și 
Ion Caramitru de 
la Teatrul munici
pal din București.

de
Casei 

stu- 
„Grigore 

vor fi

rii sociale, de lipsa de experien
ță și insuficienta maturitate 
ideologică, ca și de influența e- 
lementelor burghezo-liberale care 
dețineau poziții de conducere, în 
1899, s-a ajuns la dezorganizarea 
vremelnică a partidului clasei 
muncitoare. începutul secolului 
XX ridica astfel în fața proleta
riatului din România problema 
reorganizării partidului bazat pe 
principiul luptei de clasă.

în perioada 1901—1904, unele 
asociații profesionale ale munci
torimii își continuă activitatea, 
iar, din 1902, apar cercurile de 
propagandă socialistă, care cu 
toate că luptau să mențină nu
cleele organizatorice, nu erau 
destul de puternice pentru a 
duce la refacerea imediată a par
tidului. Această situație se schim
bă ulterior, deși pe primul plan 
apărea nu refacerea partidului, 
ci problema organizării pe scară 
largă a muncitorilor în sindicate, 
în august 1906, la București, prin 
înființarea Comisiei generale a 
sindicatelor din România s-a în
făptuit centralizarea organizato
rică a sindicatelor.

în anii următori, ca o conse
cință a tendinței tot mai puter
nice spre o organizare politică 
centralizată, s-au pus bazele U- 
niunii Socialiste din România la 
conferințele din 1907 și 1908. 
De aici nu mai era decît un pas 
pînă la transformarea ei în par
tid. La sfîrșitul anului 1909, gu
vernul liberal intensifică măsuri
le represive, prin expulzarea a 
sute de muncitori și îndeosebi 
prin votarea legii împotriva sin
dicatelor din instituțiile și între
prinderile statului, cu scopul de 
a stăvili acțiunile muncitorești în 
ascensiune. Se declanșează un 
val de protest, manifestat prin 
mitinguri în care propunerile 
pentru refacerea partidului mun
citorimii sînt primite cu entu
ziasm de către participanți. Pre
sa socialistă susținea totodată 
destul de argumentat ideea refa
cerii partidului. Acțiunile munci
torimii, activitatea cercurilor so
cialiste și organizațiilor sindicale 
arătau că există condiții pentru 
o mișcare socialistă organizată în 
România.

Congresul de reconstituire a 
Partidului Social-Democrat din 
România și-a desfășurat lucrările, 
cu șaizeci de ani în urmă, în zi
lele de 31 ianuarie — 2 februa
rie 1910 la București cu partici
parea a 94 de delegați, care re
prezentau 20 de localități și 47 
de organizații.

Programul Partidului Social- 
Democrat, după „Expunerea prin
cipală", cuprindea trei părți, cu 
revendicări concrete : cu carac
ter general-democratice (vot uni
versal, egalitatea în drepturi a 
femeii cu bărbatul, impozitul di
rect și progresiv pe averi, reor-

ganizarea învățămîntului și pu
nerea lui pe baze laice etc.)î 
pentru reglementarea situației 
clasei muncitoare (ziua de mun
că de opt ore, legislație ocroti
toare, desființarea legii meseriilor 
etc.); referitoare la problema a- 
grară. în ceea ce privește ultima 
parte a programului, socialiștii 
români, deși au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea vieții din 
mediul rural, nu au înțeles că 
desființarea rămășițelor feudala 
din agricultura țării se putea rea
liza numai prin împroprietărirea 
țăranilor cu pămînt moșieresc.

Congresul a adoptat, de aseme
nea, statutul partidului, unde se 
arăta că „Partidul Social-Demo
crat din România are drept scop 
să întrunească, printr-o acțiuni 
comună toată muncitorimea di 
România, organizînd-o în partea 
de clasă, îndrumînd-o spre de- 
săvîrșita ei desrobire economică, 
politică și culturală". Structura 
organizatorică a P.S.D.R. avea la 
bază principiul teritorial (cluburi, 
cercuri și grupe).

Constatînd că mișcarea sindi
cală cunoaște o dezvoltare ac
centuată, Congresul a subliniat 
necesitatea întăririi organizațiilor 
sindicale din toată țara. în lu
crări s-a reliefat ca deosebit de 
importantă și problema români
lor de peste munți de sub ocu
pația străină și s-a afirmat „so
lidaritatea cu proletariatul din 
Transilvania".

Problema organizării tineretu
lui muncitor și a femeilor s-a si
tuat de asemenea în atenția Con
gresului. Aici, s-a accentuat ide
ea conform căreia organizării ti
neretului orice lucrător conștient 
trebuie să-i dea cea mai mare 
atenție. O măsură propusa în a- 
ceastă direcție era aceea ca „în 
fiecare oraș (să se facă) cercuri 
de elevi care vor pregăti pe vii
torii luptători". De asemenea, în- 
tr-o rezoluție se specifica faptul 
că „Congresul crede că e de da
toria social-democrației române... 
de a lumina și educa pe tinerii 
muncitori pentru a-i răpi astfel 
diferitelor propagande de rătăci
re și de dezbinare a clasei mun
citoare, strîngîndu-i în organiza
ții speciale ale tineretului". Clu
burile partidului erau însărcina
te să creeze și să sprijine „prin 
toate mijloacele organizațiile de 
tineret".

Lucrările Congresului de re
constituire a P.S.D.R. au dezbă
tut probleme de o mare însem
nătate pentru clasa muncitoare 
din România. Documentele pro
gramatice, statutul, hotărîrile a- 
doptate, dar îndeosebi activita
tea practică ulterioară a P.S.D.R. 
au evidențiat că mișcarea munci
torească din țara noastră se afla 
într-o nouă etapă de dezvolta
re, că partidul clasei muncitoare 
dțjt România urma consecvent 
principiile socialismului științific 
și ale internaționalismului pro
letar.

L. GERGELY

CU UN TELEVIZOR „MIRAJ" VEȚI PUTEA URMĂRI PE MICUL ECRAN, DE LA 
13 FEBRUARIE 1970, TRANSMISIILE MECIURILOR DE HOCHEI PE GHEAȚĂ DIN 
CADRUL CAMPIONATULUI MONDIAL.

De la ^3 Ia 23 februarie 1970, Grupa C, De la 24 februarie la 5 martie 1970, Grupa B, 
transmisie de la Galați transmisie de Ia București

PRIN CALITĂȚILE SALE, TELEVIZORUL „MIRAJ" VĂ ASIGURA O VIZIONARE 
EXCEPȚIONALĂ.

Prețul: 4 225 lei. Se poate cumpăra și cu plata în 12—18 rate lunare, eu un aconto de 
la 050—807 lei.
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Tinerii se recomandă
singuri

NICOLAE TOBA — președintele cooperativei

ALEXANDRU ZÎMȚEA — șef de brigadă—tractoare

Oră de laborator la științele natural» cu profesorul 
Ștefan Bătăieșescu

ducă sînt și „firele" ce m-au legat de comună. Acum, după ce 
sub ochii mei și, intr-un fel și prin mine a fost creat și s-a dez
voltat sectorul zootehnic, sursa a aprope trei milioane de lei veni
turi anuale, pur și simplu nu concep să merg în altă parte să 
lucrez. Mă simt excelent aici, am familie, copii... (Constantin 
Guliță).

— Cînd ai tot ce-ți trebuie în satul tău, oricît de dornic de 
umblat în lume ai fi tot nu te înduri să pleci decît doar în excursii. 
Și mai ales de acum încolo tot mai puțini vor fi aceia care vor 
pleca din sat. Investițiile mari noi le-am făcut, căci am plantat 
circa șase sute de hectare cu vie, am profilat zootehnia pe îngră- 
șarea porcilor și a taurinelor, am înființat sectorul legumicol; cre
ditele primite de la stat în cea mai marte parte le-am restituit, 
așa că mai cu temei pornim la drum... Intr-un an sau doi, vom 
avea posibilitatea să alegem între mai multe profesii ale satului — 
după chemare — și retribuția va fi mult mai bună. Eu si soția 
lucrăm de la început la grădină. Am muncit mai întîi, in brigada 
de muncă patriotică a organizației U.T.C. la pregătirea terenului, 

la crearea aoumulărilor de apă 
și la săpatul canalelor, apoi am 
rămas acolo. Îmi place la grădi
nă pentru că totul se face cu so
coteală, „la meserie". E greu, 
dar se și cîștigă bine. După 
munca a trei ani ne-am făcut 
casă nouă cu patru camere și bu
cătărie de vară". (Constantin Cu
rea).

— Cînd am terminat faculta
tea, în 1965, media îmi permitea 
să aleg o școală, dacă nu în oraș, 
măcar undeva pe aproape. Dar 
am venit acasă, la Oprișoru. 
N-am putut rămîne în altă par
te știind că aici, la școala unde 
am învățat buchiile cărții nu 
există profesor calificat de Știin
țele naturale... Și, apoi, de ce aș 
fi luat-o de la început în altă 
parte, de vreme ce la Oprișoru 
am casă, oamenii mă cunosc, 
după cum îi știu și eu P Venind 
în comuna natală n-am mai avut 
nevoie de perioada de acomoda
re. Acest lucru a însemnat pen
tru mine un început bun în me
serie. Mi-am susținut examenul 
de definitivat, iar acum mă pre
ocupă un studiu asupra florei 
din zona Drincea, zonă care, bi
neînțeles, cuprinde și comuna O- 
prișoru. In perspectivă văd alcă
tuit un muzeu al comunei 
(n-ar putea deveni acesta unul
din obiectivele organizației U.T.C. f — n.a.) în care își ca găsi 
locul nu numai materialul documentar privind istoria comunei 
noastre dar și rezultatele cercetărilor mele. (Ștefan Bătăieșescu).

— Sînt contabil de brigadă și secretarul organizației U.T.C. din 
cooperativa agricolă. Lucrez cu sute de oameni toată ziua, în cali
tate de contabil, lucrez cu sute de tineri, ca secretar de organizație. 
E destul de greu, dar munca aceasta mă pasionează. La noi rămîn 
foarte mulți tineri în sat — cam jumătate dintre absolvenții școli
lor generale, iar dintre cei care au plecat, tot cam o jumătate se 
reîntorc după ce au absolvit liceul, școala tehnică sau profesională, 
facultatea. S-a creat o tradiție în acest sens. Prin ce a făcut organi
zația U.T.C., școala, conducerea cooperativei, s-a reușit un mare și 
sănătos lucru și anume ca părinții, tinerii văd îndeletnicirile de la 
cîmp, din zootehnie, ateliere și legumioultură ca pe niște adevă
rate meserii. Acum pregătim adunarea generală pe cooperativă. 
Mă pregătesc de două ori să raportez ceea ce am făcut — o dată 
cu brigăzile a căror activitate o urmăresc exprimată tn cifre, apoi 
cu organizația, să subliniez cauzele ce au frinat de multe ort 
munca noastră, să expun ceea ce ne-am propus să îndeplinim în 
1970. Brigăzile sînt cu producțiile printre primele. De asemenea, 
e rodnic și bilanțul ou care se prezintă organizația U. T. C.: 
acțiuni în sectoarele mai grele șl la lucrările rămase în urmăi 
tinerii au luorat pe semănători și combine, tot ei au recoltat, la 
seceră, griul de pe aproape 60 de hectare, ce fusese culcat de 
vînt; în cadrul zilelor fertilizării au dus în cîmp o mie nouă 
sute de tone gunoi de grajd și au fertilizat o mie și ceva de 
hectare cu îngrășăminte chimice, în toamnă au recuperat vagoane 
întregi de porumb do pe suprafețele recoltate cu combina și au 
eliberat, prin acțiuni de noapte, cîteva sute de hectare ocupate de 
coceni. In zootehnie, toți tinerii și-au depășit planul do producție, 
iar participarea la muncă a fost foarte bună : 130 zile-muncă media 
pe organizație față de 80 cît hotărfse adunarea generală a cooperati
vei. Și, sigur, cifrele nu vor fi privite numai ca niște exprimări con- I 
tabile, ci ca dovezi ale muncii depuse pe parcursul unui an întreg, 
ale dăruirii, răspunderii și încrederii cu care tinerii s-au legat de sat, 
de cooperativa agricolă — principala „uzină" a comunei noastre 
(Mihail Florescu).

— Munca îți aduce satisfacții oriunde, dacă o depui cu plăcere 
și răspundere. Eu am dorit să ajung să modelez fierul. Am mers la 
tovarășul președinte și m-a repartizat la atelier. M-am calificat la 
locul de muncă. Dar ce importanță are unde te califici ? Important 
este ce-ți iese din mină. Eu mă străduieso să ajung un adevărat 
meseriaș. Anul trecut am realizat 732 zile-muncă, pentru care am 
primit, sînt sigur, o retribuție materială mult mai bună decît alții 
ce pleacă la oraș agățîndu-se fără temei de vreo meserie. (Constan
tin Prodan).

— Eu am fost repartizat la vie. Lucrez pe un „Fiat". Ca să ajung 
aici, să cîștig „competiția" cu alți mecanizatori m-au ajutat mult și 
concursurile pe meserie inițiate de către organizația U.T.C. In ’69 
n-am lipsit nici măcar un ceas de la lucru. Am realizat aproape

DUMITRU BĂLĂCI — directorul școlii

..La marginea satului — dealurile cu vii —
Fotografii- de ION GUCU CONSTANTIN GULIȚĂ — șef de echipă

două planuri. In toamnă, cînd am auzit că producția media do stru
guri a fost de peste opt mii de kilograme la hectar m-am bucurat 
mult; știam că la depășirea planului contribuiseră și eu. Și eu apre
ciez foarte mult faptul că am fost preferat să lucrez la vie. Am să 
țin „cu dinții" de locul meu de muncă; mă voi pregăti mereu să 
nu mi-o ia alții înainte. (Minei Roșea).

— Am căutat să-i legăm sufletește pe copii de comuna noastră, 
de cooperativa agricolă. Eu însumi fiu al Oprișorului, le-am înfățișat 
mereu crîmpeie din trecutul zbuciumat al satului, le-am vorbit de 
unul dintre primii învățători — un student trimis aici, la Oprișoru, 
de către Dobrogeanu-Gherea pentru a-l salva de urmărirea polițiști
lor și ca să înaripeze mișcările țărănești din această parte a țării în 
anii premergători lui 1907 ; despre cei 44, executați la marginea sa
tului pentru că au îndrăznit să spună „pămîntul e al nostru, al celor 
care-l muncim"; despre greutățile bunilor și străbunilor care ou 
argățit pe la cei avuți. Le-am vorbit deschis, fără să ocolim neajun
surile începutului, despre perspectivele comunei noastre, despre ce 
înseamnă astăzi munca țăranului, deprinderea meseriei de lucrător 

al pămîntului. Am solicitat jurnale 
de film pe care le-am prezentat 
în fața tinerilor din comună; am 
inițiat dezbateri asupra perspecti
vei de dezvoltare ce o are coope
rativa noastră agricolă cînd toate 
resursele vor fi valorificate. Am 
ajuns la o cifră impresionantă : 
50 de milioane lei. La atît va a- 
junge valoarea producției globale 
a cooperativei. Sigur, față de 18 
sau 20 de milioane cît este 
astăzi, creșterea pare mai mult 
decît optimistă. Dar perioada ce 
ne desparte de ziua cînd despre 
această cifră se va vorbi ca des
pre o realitate certă în nici un 
caz nu va fi mai mare decît cea 
parcursă de la 1 950 000 lei va
loarea producției globale (1959) 
pînă astăzi. Nici un moment nu 
pierdem din vedere una din în
datoririle noastre esențiale: a- 
ceea de a-i ajuta pe tineri să în
țeleagă că pricit de mult s-ar 
dezvolta gradul de tehnicitate al 
lucrărilor în agricultură, profesia 
de agricultor nu va fi anulată, ea 
va exista, va fi amplificată. Cei 
mai mulți dintre absolvenții șco
lii unde eu sînt director au fost 
îndrumați către acele profesii ce 
acum, dar mai ales peste un an, 
doi, trei sau patru vor fi indis
pensabile satului, cooperativei a- 
gricole. Iată și cîteva cifre sta

tistics’: din ultimele două promoții, 2 elevi au mers la Liceul zoo- 
veterinar de la Halînga, unul la Liceul horticol Bîrsești, 5 la Li
ceul agricol Calafat unde se pregătesc ca economiști și agro
nomi, 2 la Liceul agricol special București, 15 la școala pro
fesională de mecanici agricoli, iar alți 6 urmează cursuri de califica
re în meseriile de reparatori radio și televizoare, de croitori, coafeze 
și cismari, atît de necesare și la noi, la Oprișoru, comună cu cîteva 
mii de suflete, cu peste o sută de televizoare și încă de cinci, șase 
ori pe atitea aparate de radio ; comună ce a asigurat anul trecut o 
desfacere a mărfurilor prin magazinele cooperativei de consum de 
aproape 11 000 000 lei. (Dumitru Bălăci).

...Tineretul, prezență activă în întreaga viață economică, socială, 
culturală și artistică a comunei Oprișoru. Afirmație clădită pe un 
adevăr incontestabil: 98,6 la sută din tinerii comunei lucrează 
(excepție fac doar opt sau'nouă fete), circa două sute sînt cuprinși 
în formațiile artistice ; acțiunile de înfrumusețare au avut numai în 
1969 o valoare de peste un milion lei. Iată elementele suficiente 
pentru a convinge că aici organizația U.T.C. este unul din principa
lii piloni pe care se sprijină o continuă muncă educativă pentru 
formarea OMULUI de astăzi și de mîine. Și, nu numai organizația 
U.T.C., pentru că...

Tot satul clădește 
și finisează cel mai 

de preț edificiu: 
PERSONALITATEA 

TÎNĂRULUI
Ion Ciorîcă are 29 de ani și este brigadier de cîmp, Gheorghe 

Ciorîcă este contabilul șef al cooperativei, Elena Truia — 
unul din inginerii cooperativei, Alexandru Zîmțea — șeful 
secției I.M.A. din comună. Patru nume, patru oameni ai comunei 
și tot atitea destine. Patru pioni pe imensa tablă de șah unde 
mișcarea pieselor urmărește ceva precis: producții, venituri. Oa
meni ce datorează întregului sat dacă nu totul, dar cea mai mare 
parte din prestigiul de care se bucură, din urcușul pe treapta 
socială.

...Cu șase sau șapte ani în urmă Gheorghe Ciorîcă era un 
„băiat din sat" și atît. Dar, datorită întregii sale comportări oa
menii l-au remarcat: Gheorghe este un băiat bun, de perspectivă. 
Și cînd au avut prilejul, și-au susținut deschis punctul de vedere. 
Aceasta se întîmpla prin 1964. De la raion se solicitau cinci 
membri cooperatori care să fie școlarizați pentru socotitori și bri
gadieri. Adunarea generală a fost solicitată să hotărască. De pe 
lista prezentată de consiliul de conducere două nume se cereau 
înlocuite cu altele. Unul din cele susținute era Gheorghe Ciorîcă. 
El a fost trimis la școală, la Calafat, și a ieșit primul. După încă 
doi ani de activitate ca socotitor, a fost promovat în munca de 
contabil șef al C* *A.P.  Intre timp a urmat și liceul la fără frecvență. 
Acum e în clasa a Xll-a. Poate să ajungă și economist, de acum, 
totul ține de el — dar acest urcuș s-a dezvoltat, însă, pe acea zi 
dnd, într-o hotărîre unanimă, satul i-a desfăcut aripile...

A
m intrat în Oprișoru pe la amiaza uneia din zilele 
trecute. Soarele cald scosese pe la porți generațiile 
satului. Case cu boite, cu ferestre „colorate"' după 
un vechi obicei cu mere și gutui, ulițe drepte, stră
juite de porți înalte, de trotuoare și stîlpii rețelei 
, electrice, antene de televizor ridicate pe stîlpi pînă

, deasupra salcîmilor („pentru vizibilitate") — cum motiva mai
, tîrziu, unul dintre săteni). Ajuns aici, firesc, m-am interesat de
. autorul scrisorii, de Marin Prodan, secretarul comitetului comunal 
( al U.T.C.
, — E la Vînju Mare, are examene — ne-a dat primele amă-
, nunte un sătean întîlnit la consiliul popular. Au plecat mal
, mulți, deunăzi, cu mașina... Un autobuz aproape s-a încărcat nu-
( mai cu cei care mergeau la examene. Că este Marin Prodan,
( apoi Gheorghe Ciorîcă, Constantin Păuna, Nicoliță Stroe, Euge- 
, nia Lepădat, Valeria Căpraru, Constantin Popescu... Că, aici, la 
( noi, oamenii au deprins un obicei — învață. Brigadieri la C-A.P.

au început să-i pună pe cei școlarizați, fostul președinte Niculae
Vîlcea, om la care toată comuna ținea foarte mult, ne-a spus-o 

, deschis într-o adunare generală: fraților, gîndiți-vă să alegem pe
( altcineva în locul meu, eu simt chemare către școală, trebuie
, să mă duc la facultate. In zadar i-am spus, lasă nepoate, că ești
( bun și fără facultate, că ceea ce ai mătăluță, adică inimă de gos-
. podar, cap de conducător, simțul perspectivei, sînt suficiente.
( Dar el nu și nu, mă duo la facultate ca la întoarcere să fiu și
k mai bun. Ce să facem, in fruntea treburilor am ales pe un alt
K gospodar, iar acum îl așteptăm pe Niculae să vină inginer — e
( în al treilea sau al patrulea an la Facultatea de agricultură In
( Craiova. Și tot așa, de la poștă, de la consiliul popular, din sat,
> dintre țăranii noștri, dintre tractoriști, își dau foarte mulți liceul.
, Muncesc aici și merg numai la examene. La fel, la școală, mulți
j, urmează la diferite facultăți. Alții au terminat. Eu îi știu pe
( toți că nu o dată le-am dus plicurile groase venite de la facul-
, tăți. Că de multe ori, zicem între noi ăi bătrini: ce ne facem
. vere că numai oameni cu carte ne înconjoară. Dar tot noi ne
, dăm răspunsul: lasă-i, că cu ei mergem și noi înainte, spre mai
■ bine I Și mergem. Ați mai fost pe la noi ? (...) Ei, chiar dacă
. n-ați fost, nu se poate să nu fi auzit de realizările noastre; pro

ducție in valoare nu cu mult sub douăzeci de milioane ! De aici, 
• de pe dealurile noastre, care atunci cînd eu eram tînăr, abia de
• ne dădeau cît să ne ajungă de la un an la altul...

Să-i dăm dreptate primului nostru interlocutor la Oprișoru: „să
răcia pămînturilor așezate pe cele șapte dealuri roase de ape și 
acoperite mai mult de mărăcini și ierburi fără valoare" — cum 

’ sînt descrise în monografia alcătuită de către prof. Constantin
Stoica, au fost învinse numai prin știință, atît prin știința de carte 
a celor din uzine și fabrici, care produc mașinile și îngrășămin- 
tele chimice ce se folosesc pe scară largă și aici, la Oprișoru (nu
mai tractoare sînt 48, iar cantitatea de îngrășăminte chimice folo
site anul trecut a însemnat peste 300 de tone), cît și prin știința 
de carte a celor ce muncesc în această comună aflată la extremi
tatea Podișului Getic. Măcar într-o paranteză trebuie spus că la 
Oprișoru muncesc aproape 20 de absolvenți ai învățămîntului supe
rior — între care patru ingineri agronomi, un medic veterinar, și 
doi medici umani, cărora li se adaugă peste o sută de absolvenți 
ai Uoeelor teoretice și de specialitate, ai școlilor postliceale și pro
fesionale — 58 sînt mecanizatori și șoferi ai cooperativei, iar alții 
sînt încă elevi sau rtudenți. Și, doar cu cinci-șase excepții, toți 

> sînt localnici. Au urmat o școală, facultatea, iar apoi au revenit
> acasă, printre ai lor. Totul din înțelegerea precisă a unei realități:

că șl satul are nevoie de mereu mai mulți oameni bine pregătiți 
in domenii din ee tn ce mai numeroase...

Oprișoru — • comună unde fiecare al cincilea locuitor se află 
în evidența organizației U.T.C. In dreptul oricărei case te oprești, 
din poartă îți va răspunde un tînăr sau o tînără — aceiași pe care 
cu puțin înainte ti vei fi întîlnit lucrind în diversele sectoare de 
producție sau deservire a locuitorilor satului. Le cer să-mi vor
bească despre ei, despre ce i-a reținut sau i-a readus în satul na
tal, despre continuitatea (dacă există) a formelor educative folo
site de către organizația U.T.C.

— Lucrez la îngrășătoria de taurin» de cițiva ani și m-am obiș
nuit cu munca aceasta. Cîștig bine. In 1969, familia mea a ridicat 
aproape cincisprezece mii de lei. De fapt, cîștigul bun, prețuirea 
muncii, inexistența unor abuzuri din partea celor aleși să ne con-

...Al doilea inclus pe tabel de către adunarea generală a fost 
Ion Ciorîcă, pînă atunci șef de atelaje. „E un copil bun, tovarăși, 
are perspectivă, e cel mai harnic și grijuliu dintre toți oamenii 
din brigadă, e calm și drept în judecarea lucrurilor, e ager la 
minte" — l-a susținut însuși brigadierul. In toamnă a revenit în 
cooperativă și pe adeverința eliberată de la școală era trecută nota 
zece. Astăzi se numără printre cei mai buni brigadieri.

...Alexandru Zîmțea este inovator... A realizat înaintea indus
triei și a unităților de cercetare un dispozitiv pentru dislocatul 
butașilor din școala de viță; la fiecare hectar, un om și mașina 
înlocuiesc astfel 30 de membri cooperatori. Ar fi ajuns, oare, el 
să-și vadă materializată ideea dacă adunarea generală n-ar fi 
aprobat un fond special pentru a-i înlesni executarea unor ope
rații și procurarea de materiale P Greu de presupus... Oamenii însă 
au susținut pe cel ce propunea o inovație ai cărei principali bene
ficiari erau ei, cooperatorii. De trei sute de ori mai mult au cîști- 
gat anul trecut oprișorenii folosind agregatul realizat de Al. Zîm
țea față de suma investită I Dar nu acesta este cîștigul cel mai 
mare, ci însuși Alexandru Zîmțea, care a întărit CONVINGEREA 
fiecăruia că și satul lor, Oprișoru, le poate crea condiții pentru 
a se defini ca oameni, ca meseriași.

...Inginera Elena Truia... Dar mai bine să-i dăm dumneaei cu- 
vîntul:

— Am venit la Oprișoru în 1962. Eram o mină de om... Știam 
eu multă teorie, dar de la carte și pînă la cultivarea griului și 
porumbului pe dealurile Drîncei e cale lungă... Și, apoi, eu eram 
tînără... Oamenii nu mă prea luau în seamă... După o săptămînă 
mă hoțărîsem să plec. Și aș fi plecat dacă... Dacă nea Popescu, 
unul din oamenii foarte mult respectați ai satului, nu m-ar fi luat 
de mină și n-ar fi mers cinci zile în șir cu mine pe cîmp. Nu 
mă lăsa să vorbesc și pe oricine întîlnea, copil, femeie, bărbat îi 
spunea : Măi, frate, sau mă soro, tu știi cine este dînsa ? Mă, dacă 
nu știi am să-ți zic eu : e tovarășa ingineră! Mă, auzi ? e tovarășa 
ingineră l Și știi la ce a venit aici, la Oprișoru ? A venit să ne 
ajute, să devenim bogați cum n-a fost nimeni!... Și nu aștepta 
nici un răspuns, da bice cailor înhămați la o căruță hodorogită, 
pînă iar oprea tinde întîlneam pe cineva. Acela a fost un punct 
crucial. Nu ni s-au creat nouă, aici la Oprișoru, condițiile de care 
au beneficiat colegii din alte comune; ne-a lipsit casa, sediul 
micuț nu ne-a permis să amenajăm un laborator, o bibliotecă, dar 
am fost ascultată. Și nu numai eu ci și soțul, care este tot agro
nom, și ceilalți doi colegi... Am fost ascultați pentru că altfel nu 
ajungeam la șase sute și ceva de hectare de vie, la o sută zece 
hectare de grădină înființată pe un teren unde altădată pășteau 
gîștele, n-am fi adăugat și alte culturi griului și porumbului, n-am 
fi dezvoltat sectoarele anexe și mai ales n-am fi reușit profilarea 
zootehniei, dublarea și chiar triplarea producțiilor numai prin repe
tarea și calitatea lucrărilor aplicate. A fost greu, cumplit de greu... 
Dar anii au trecut și noi ne simțim excepțional la Oprișoru...

...Ion și Gheorghe Ciorîcă, Alexandru Zîmțea, Elena Truia, 
oameni a căror personalitate s-a clădit și s-a finisat cu contribuția 
întregului sat. Am pus punct, dar considerați o înșiruire mult mai 
mare, de aproape cinci sute de nume. Abia atunci putem avea 
tabloul timpului prezent la Oprișoru.

Am consemnat doar cîteva crîmpeie din viața unei comune, a 
oamenilor săi. Prin capitolele noi care îi alcătuiesc monografia, 
Oprișoru se configurează din ce în ce mai clar ca un sat aflat 
pe drumul unei continue înfloriri. „Oamenii de pe aici au fost 
vrednici de cînd îi știu și legați de locul străbun — ține să subli
nieze Nicolae Tobă, președintele cooperativei. Dar de cînd lucrează 
în cooperativă, parcă sînt alții. Fiindcă munca lor este prețuită cum 
se cuvine, fiindcă vorba lor e luată în seamă în hotărîrea obștei; 
sînt toți ca degetele de la o mină și se străduiesc să-și facă viața 
mai îmbelșugată, satul mai frumos. Generație de la generație 
deprind să prețuiască munca, s-o accepte ca pe cel mai de preț 
element al existenței". Cuvintele președintelui, sinteză a multi
tudinii de forme și mijloace de educare — unele concepute spe
cial, altele spontane, explică în fapt fundația solidă a concepției 
sănătoase a tinerilor de aici despre rolul și rostul lor în viața eco
nomică și socială a familiei lor și, amplificat, a comunei, a țării.

GHEORGHE FECIORU
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Paralel cu revoluția tehnico- 
științifică omenirea trăiește un 
alt fenomen cbvîrșitor prin am
ploarea și consecințele lui : ex
plozia demografică. în timp ce 
citiți aceste rînduri 11 copii se 
nasc și 5 persoane mor. în fie
care secundă populația globului 
crește cu 2 oameni. în fiecare 
oră — cu aproape 8000, într-un 
an — cu 70 000 000. Peste 30 de 
ani populația globului se va 
dubla. Ce înseamnă aceasta ? 
Simplu : peste trei decenii ome
nirea va consuma o cantitate 
dublă de hrană decît azi. Nu
mai în acest deceniu, 1970—1980, 
se va naște un număr de oa
meni egal cu cel al tuturor 
pămîntenilor ce au trăit în 
primii 1850 de ani ai erei noas
tre. Ce înseamnă aceasta ? 
Simplu : numai pentru ei va 
trebui asigurată într-un deceniu 
o cantitate suplimentară de 
hrană egală cu cea consumată 
de întreaga omenire timp de 
peste 18 secole. In acest calcul, 
simplă este doar deducția lo
gică. mijloacele de a rezolva 
problema sînt însă ceva mai 
complicate. Ele presupun o 
transformare radicală nu numai 
a agrotehnicii, ci chiar a obiec
tului ei : plantele de cultură. 
Anual se brevetează în lume 
zeci de soiuri noi — cereale, le
gume etc — obținute prin me
todele moderne pe care gene
tica le-a pus la îndemîna biolo
gilor. Se brevetează plante așa 
cum se înscriu ca invenții dis
pozitive, produse chimice, apa
rate. Și la fel cum noile reali
zări industriale le înlocuiesc pe 
cele anterioare, soiurile noi în
lătură din cultură plante ce 
fuseseră semănate pînă atunci, 
an de an de sute de ani.

Pentru a aprecia valoarea 
economică a generalizării noilor 
soiuri poliploide brevetate de 
oamenii de știință români, tre
buie să menționăm două cifre. 
Prima reprezintă prețul unui 
kg. de sămînță — 1000 de do
lari ; pe piața mondială sămînță 
de sfeclă de zahăr poliploidă 
valorează aproape greutatea sa 
în aur ! A doua cifră pe care 
am reținut-o se referă la va
loarea producției suplimentare 
de zahăr pe care o vom obține 
anul viitor ca urmare a intro
ducerii noilor soiuri : ea se ri
dică la 178 000 000 lei. Puține li
cențe se vînd la un asemenea 
preț ca semințele sfeclei (în 
cazul soiurilor poliploide să-

ce l-a realizat și brevetat (din 
colectiv fac parte și ing. Nata
lia Saru, ing. Maria Bîrsan, 
ing. Nicolae Arfire).

Toamna în poienile din 
munți apare o plantă viola
cee pe care turiștii o culeg în 
buchete mari : brîndușa de 
munte ; ea conține una din 
cele mai teribile otrăvuri — 
colchicina. Acum 33 de ani 
s-a descoperit că această 
substanță poate zdruncina 
ereditatea plantelor, contri
buind la obținerea unor 
forme poliploide. Pentru a 
înțelege lungul drum spre 
ogoare a unui soi polipoid 
cîteva noțiuni de bază se im
pun însă. Pînă acum se cul-

mul an se obțin 30—40 de grame 
de sămînță. în al doilea an 
din ele răsar cîteva mii de 
plante pe care trebuie să le ana
lizăm Ia microscop pentru a le 
determina caracteristica gene
tică. Cele care corespund (au 
36 de cromozomi) sînt semănate 
iar și operația se repetă încă 
trei—patru ani, selecționîndu-se 
mereu exemplarele tetraploide,

După circa cinci generații în
cepe în cîmp studiul lor com
parativ din punct de vedere eco
nomic, al rezistenței la boli și 
secetă față de alte soiuri. Cele 
mai bune plante sînt din nou se
lecționate, după doi—trei ani de 
încercări. (în general reținem 
cam 10 la sută). Cu ele începe
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SE POATE INVENTA 
O SFECLA?

Un simplu exemplu, dintre 
cele mai recente oferite de 
agricultura noastră, poate da o 
imagine a transformărilor ra
dicale ce au loc în acest do
meniu. Față de 1950 producția 
de zahăr a României a crescut 
de aproape șase ori ; între timp 
suprafața cultivată cu sfeclă nu 
a sporit decît de 2,5 ori. Esen
țială este renunțarea defini
tivă la soiurile obișnuite, care 
se cultivau dintotdeauna.
cum doi ani erau deja însă- 
mînțate cu sfeclă de zahăr poli- 
ploidă 77 000 hectare. în 1969 — 
110 000 hectare. In 1971 - toate 
cele 190 000 hectare destinate, 
la noi, culturii acestei plante 
vor fi semănate numai' cu soiuri 
poliploide românești.

A-

mînța e în fond o licență, ofe
rită pentru un an). Dar prețul 
e justificat de valoarea mare a 
beneficiilor suplimentare : cîte 
brevete industriale aduc într-un 
an cîștiguri de zeci, ori sute de 
milioane ? Cred

Puține invenții 
muncă atît de 

minuțioasă, 
răbdare și intuiție 

riscului ca obținerea unui soi 
poliploid de sfeclă. Elaborarea 
lui cere între 10—15 ani, în cara 
travaliul 
rului se 
activității 
rată însă

că niciunul... 
cer Insă o 
îndelungată, 
de tenace, 

a

obișnuit al agriculto- 
împletește cu finețea 
de laborator desfășu- 
la scara hectarelor.

INTERMINABILA SELECȚIE

Pentru a schița biografia lui 
Poli-1, cel mai bun dintre soiu
rile poliploide actuale de sfeclă 
de zahăr românească ne-am 
adresat ing. dr. Zenovie Stă
nescu, conducătorul colectivului

tiva sfecla obișnuită de 
hăr, diploidă. Adică, în 
lulele ei sexuale există 9 cro
mozomi. Unindu-se ei vor 
da o plantă — diploidă — 
avînd 18 cromozomi. Prin 
tratare cu colchicină putem 
obține plante cu 27 de cro- 
mozoni, (triploide) sau 36 de 
cromozomiț tetraploide). Sim- 
plificînd mult lucrurile pu
tem spune că în practică 
prin încrucișarea unor linii 
tetraploide cu sfecla obiș
nuită, diploidă. se obțin 
culturi In care predomină 
tripolizi (circa 50 la sută 
din plante), amestecați cu 
diploizi și tetraploizi.

— Și acum, tov. ing. Stănescu 
fiind înarmați cu cunoștințele 
de bază, povestiți-ne vă rog 
biografia Iui Poli-1.

— Ea este asemănătoare eu 
cea a oricărui soi poliploid. 
Cercetările le-am început cu 10 
ani In urmă. Prin încrucișarea 
diploizilor cu tetraploizi în pri

o nouă operație — testarea ca
pacității de combinare 1 aceasta 
înseamnă sute de încrucișări 
anual, iarăși numeroase analize 
la microscop. In fine, odată 
trecuți de această testare, hibri
zii obținuți intră iar în culturi 
comparative fie un an în două 
trei locuri din țară, fie doi ani 
tn același Ioc. Dintre ei doar 
cîțiva sînt aleși. Șl cu ei înce
pem din nou alte încrucișări, în 
cîmp, timp de doi ani. S-ar pu
tea crede că după atîtea încer
cări am ajuns la capăt. Nu 
încă... Cu cele mai bune semin
țe alese după ultimele probe ne 
ducem la Comisia de încercare 
și omologare a soiurilor 
verifică pe terenurile ei, 
în toate regiunile țării 
țațele noastre. Și numai
ele sînt considerate ca pozitive 
noul soi ajunge în sfîrșit să fie 
recomandat pentru producție. 
Aceasta a fost biografia lui 
Poli-1 și a lui Poli-7, cele două 
invenții brevetate de noi, a- 
ceasta este biografia altor so
iuri poliploide pe care le avem 
deja în studiu. (Cu mențiunea 
că printr-o tehnică originală, de

care 
aflate 
rezul- 

dacă

cultură forțată, cu două recolte 
pe an, cercetătorii români au 
redus ciclul normal Ia jumătate).

UN COD ABSOLUT 
INDESCIFRABIL

— Deci semințele oferite de 
dv. au ajuns acum in producție.

— Da și nu. Vedeți, cu sfecla 
de zahăr e o situație cu totul 
deosebită. La soiurile poliploide 
sămînță obținută nu poate fi 
utilizată de agricultori. Pentru 
că ele se bazează pe o anumită 
combinație între diploizi și te
traploizi, între anumite forme 
ale acestor linii al căror secret 
nu îl are decît laboratorul ce l-a 
produs inițial. Din această 
cauză cine utilizează un soi po
liploid trebuie să cumpere în 
fiecare an din nou sămînță. Or 
sămînță are trei trepte stan
dard. Prima s „super elită", o 
realizăm noi — circa 400 de kg. 
de sămînță anual „Elita" e 
obținută după doi ani de stațiu
nile speciale pentru semințe — 
circa 50 de tone. Iar „originala" 
e produsă după încă doi în 
I.A.S.-uri și C.A.P.-uri - 5 000 
de tone. Acest ciclu se desfă
șoară perpetuu, semințele por
nite din laboratorul nostru a- 
jungînd abia după cinci ani în 
cîmp. Iată de ce pe piața inter
națională un kg. de sămînță 
„elită" valorează greutatea 
lui în aur. Cumpărlndu-I, eco
nomisești cei 10 ani de cerce
tare și 3 ani din ciclul realizării 
seminței. Dar rămîi tributar fir
mei care ți-o vinde, de la care 
trebuie. să cumperi în fiecare 
an o nouă cantitate. Brevetul 
nostru nu numai că ne-a scutit 
de import, dar în același timp 
ne deschide posibilitatea vînza- 
rii seminței pe piața externă.

— Poli-1 și Poli-7 au calități 
competitive ?

— Le-am verificat In compa
rație cu opt soiuri din R.F. a 
Germaniei și trei soiuri daneze, 
care sînt cultivate astăzi în a- 
proape toate țările din Europa, 
In Asia și S. U. A. Amîndouă, 
dar în special Poli-1, s-au do
vedit Ia nivelul celui mai bun 
soi din R. F. a Germaniei. Noi 
avem într-un stadiu avan
sat alte soiuri poliploide supe
rioare. Sîntem pregătiți să sus
ținem în continuare competiția 
cu cele mai bune rezultate ob
ținute pe plan mondial, în care 
ne-am angajat.

Poli-1 și Poli-7 : secretul lor 
e păstrat, asemenea unui „foc 
viu", în serele Institutului de 
cercetări pentru cultura carto
fului și sfeclei de zahăr de la 
Brașov. In afară de inginerul 
Stănescu și colaboratorii săi, 
nimeni nu-1 poate descifra, co
dul lui e unui din cele mai se
crete și mai sigure din istoria 
cifrurilor. Și în același timp 
unul din cele mai simple...

„OCHII” INTELIGENTEI MAGNETICE. Fotografia noastră nu vă prezintă, așa cum s-ar părea, 
ochii bufniței zeiței Minerva, simbolul înțelepciunii la vechil greci, ci cfmpul magnetic al feri

telor — celulele memoriei calculatorului electronic

a mai veche stiintă a naturii

MECANICA
Prof. univ. dr. Ștefan I. Gheorghiță, de la Facultatea de 

matematică—mecanică a Universității București, este unul din
tre cei mai tineri oameni de știință aflați pe cea mai înaltă 
treaptă a ierarhiei universitare. Anul trecut a apărut lucrarea 
sa „Introducere în hidrodinamica corpurilor poroase" conside
rată ca prima monografie din lume consacrtă acestui nou capi
tol al mecanicii fluidelor. Membru în comitetul de redacție al 
revistei științifice internaționale „Journal of Mathematical and 
Physical Sciences", autor al unor studii traduse în cîteva limbi, 
d-sa a avut amabilitatea să ne prezinte pe scurt cîteva din do
meniile de perspectivă ale dezvoltării mecanicii.

convorbire cu prof, 
univ. dr. STEFAN I

GHEORGHIȚÂ
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După cum se știe, 
legenda biblică situ
ează sfîrșitul navi
gației fortuite a bă- 
trînului Noe, cu ar
ca sa plină de anima
le, în cea de a șap
tea lună, în a 17-a 
zi... pe vîrful mun
telui Ararat. Indica
ția locului de acos
tare provoacă prin 
ia însăși scepticism 
tn ceea ce privește 
veridicitatea poveș
tii cu potopul și ce
lebra corabie fiindcă 
muntele tn cauză a- 
re 5180 m. Cam 
multă apă chiar șl 
pentru un potop tre
buie să fi curs ca 
să poată acoperi a- 
semenea înălțimi...

A m

Totuși, de mal mul
te decenii. plloțli 
care zboară peste 
Ararat declară una
nimi că In apropie
rea vîrfulul, prinsă 
tn masa de gheață 
se distinge clar um
bra unei nave ! în 
1955 un alpinist a- 
mator francez, Fer
nand Navarra, a a- 
juns pînă la obiec
tul misterios șl a iz
butit să extragă din 
el o bucată de lemn. 
Supusă analizelor 
s-a constatat că ve
chimea ei ar fi de 
circa 4 000—5 000 ani. 
Lemnul, prelucrat 
manual, este de... 
stejar ! Or, stejarul

nu crește dectt la et- 
teva sute de kilome
tri de Ararat. Masa 
navei este apreciată 
la 50 de tone. Cum 
a ajuns ea acolo T 
Pentru dezlegarea 
definitivă a misteru
lui o fundație ame
ricană a alocat 1 
milion de dolari fi- 
nanțînd o expediție 
ce va fi condusă de 
Navarra șl de Ralph 
Crawford — tn 1970 
va fi efectuată re
cunoașterea locului 
iar în 1971 se va pro
ceda la topirea ghe
țarului cu ajutorul 
unor instalații cu a- 
burl. După cum re
marcă insă oamenii

de știință, legenda 
potopului este mult 
mai veche decît 
lemnul adus tn 1955 
de pe Ararat : se știe 
azi că ea nu este 
o creație ebraică șl 
nici măcar babilo
neană, cum se cre
zuse mult timp, el 
aparține unor cul
turi mult anterioare, 
fiind tnttlnltă tn 'ta
bletele de lut ars ale 
Summerulul vechi 
de peste 6 090 de ani. 
Deci legenda lui Noe 
nu are șanse să fie 
clarifictaă odată cu 
topirea ghețarului 
de pe Ararat. Dim
potrivă — va apare 
un nou mister.

Se cunosc deja 
34 de forme de 
apă. A 35-a a 
fost identificată 
de cercetătorul
sovietic B. V. 
Derjaghin. Ea 
fierbe la +400’ 
și îngheață la 
—40’. „Poliapa" 
(apa care poli- 
merizează) se 
pare că joacă un 
rol esențial In 

mecanismele 
vieții

I

Mecanica este prima știință a 
naturii —„ _ 
mentul metematic, care, combi
nat cu experimentul, a deter
minat progrese remarcabile, 
servind drept model celorlalte 
științe. Matematizarea științe
lor a început cu mecanica, însă 
matematizarea mecanicii rămîne 
un proces continuu și de cea 
mai mare importanță.

_  Se poate spune că mecanica 
a pătruns în domenii în care 
rolul ei nici nu putea fi presu
pus acum 30-40 de ani, cum ar 
fi, de pildă, mișcarea sîngelui în 
artere sau scurgerea ghețarilor.

Dacă ne-am referi doar la ul
timul congres internațional de 
mecanică, desfășurat la Stanford 
(S.U.A.), am putea vedea cît de 
ample sînt ramificațiile meca
nicii și în geofizică (au fost fă
cute comunicări despre dina
mica Gulfstreamului, despre 
mișcarea apelor*  subterane sub 
influența temperaturilor varia
bile, despre propagarea pertur- 
bațiilor în structuri complexe), 
în aerodimanica vitezelor foar
te mari, în zborurile cosmice, 
în prelucrarea metalelor, în me
talurgia fizică etc. Să ne oprim 
doar o clipă la spectaculoasele 
victorii științifice pe care le-au 
reprezentat zborurile cosmice. 
La baza lor stă, în fond, pro
blema de mecanică a mișcării 
corpului de masă variabilă : este 
vorba de faptul că pe măsura 
consumării combustibilului care 
asigură propulsia navelor cos
mice, masa acestora se modi
fică, după cum se modifică pe 
parcursul traiectoriei și forțele 
de atracție exercitate de Pă
mînt, Lună și Soare. Mecanica 
intervine și în calculul motoa
relor rachetei pentru a obține 
de la ele propulsia maximă, ea 
e utilizată în determinarea corn-

______prima știință a 
care a folosit raționa-

progrese remarcabile,

portării materialelor în condiții
le imponderabilității sau acce
lerațiilor mari, în calculul func
ționării dispozitivelor lansate pe 
lună în condițiile unui vid avan
sat și a unei temperaturi cu 
mari variații.

O problemă de mare actuali
tate în mecanică, ce interesează 
îndeosebi navigația aeriană, 
este aceea a undelor în fluide 
stratificate. S-a stabilit că miș
cările ondulatorii ale unui cu
rent 
unor 
pot 
mult, 
gația 
soluții în 
siguranțe 
vigații.

Pentru 
de aer și 
ne menționat că ,_______ __
mare importanță a eliminării 
gazelor care poluează atmosfera 
își poate găsi o soluție valoroa
să în domeniul mișcării turbu
lente a fluidelor —■' alt capitol 
în plină expansiune al mecani
cii — după cum o idee a meca
nicii, de mare viitor, este aceea 
că în condițiile ciocnirii unor 
mase de metal antrenate cu vi
teze foarte mari, acestea se 
comportă ca niște fluide per
fecte, lipsite de frecare interi
oară. Se deschid astfel noi pers-

de aer aflat în prezența 
neregularități de teren se 
amplifica uneori atît de 
încît pot periclita navi- 

aeriană. Mecanica caută 
vederea obținerii unei 
sporite a acestei na-

că vorbim de curenți 
de atmosferă se cuvi- 

problema de

pective de linia studiului re
zistenței materialelor.

— în contextul dezvoltării 
actuale a mecanicii pe plan 
mondial, care este contribuția 
școlii românești ?

In momentul actual, cercetă
rile catedrei de mecanică gene
rală, hidrodinamica și teoria 
elasticității continuă tradițiile 
școlii/românești, dar în același 
timp abordează probleme dintre 
cele mai actuale. Astfel, se dez
voltă metode matematice nece
sare pentru rezolvarea unor 
probleme concrete ale hidrodi- 
namicii fluidelor perfecte, com
presibile sau incompresibile, 
ale teoriei generatorilor hidro- 
dinamici, ale teoriei mișcării 
fluidelor vlscoplastice In medii 
poroase (ceea ce va ajuta la o 
descriere mai corectă a mișcă
rii petrolului în sol, permițînd 
deci îmbunătățirea exploatării 
zăcămintelor). Se abordează 
problema mișcării fluidiSor ne- 
newtoniene, importantă pent) 
construcția de mașini, dar care 
ne va da în același timp o des
criere .mai exactă a circulației 
sîngelui în artere. Se urmăresc 
probleme de reologie — cu 
aplicații în industria textilă, 
unde comportarea firelor Ia di- 
ferite sarcini prezintă probleme 
deosebite. Se mai abordează, de 
asemenea,, cercetări de elastici
tate neliniară, de mecanica so
lurilor, studiile oamenilor de 
știință români aflîndu-se la ni
vel mondial.

birouri
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| APA CURATA?

“ stifunlt e vorHa M o ipoteza. Iu orice caz s-a

_„•uîiTTa----  V““U0VU^ icviatc iiircuuaie, ,,The —   
?957>U R rU«„U bazat pe, ^rcetărl întreprinse în Japonia «lin 
1957), În S.U.A. (în aproape 1 500 de orașe), în Suedia, Anglia si Ca- 
rozM «rrt»<tA««5tri^aZăiC?. cardiovasculare de tipul ateroscle-
taîi *n t S PS<Î, ,*tlului din apa potabilă. Revista face to-
shlhiut Â precizind că e vorba de o ipoteză. In orice caz s-a

ti 8 S?egâțUra tilntre calitatea apei de băut și frec- 
11 r S’stemului nostru circulator : numărul bolnavi- 

® mult maJ Je<ius în tarile unde apa e „dură", (mineralizată) 
zatie? nrhanC»CS1Ir 3 ap,(’1’ •’erJjctionata odată cu dezvoltarea clvili- 
nmntit JVtVs' -s ,înf*uentă negativă asupra sănătății, studiul 
amintit arată că litiu!, clement esențial al vieții ia animalele în
spre bolile arteriale.1" aPa potabilă provoacă la om o predispoziție

CE SE ȘTIE |

H. LEREA

Intr-o spectaculoasă evoluție, electronica atrage numeroși dis
cipoli, pasionați de arabescurile circuitelor, de virtuțile unui do
meniu ce iși propune reproducerea tehnică, prin calculatoare, 
a gîndirii umane. Dinamica inovației, a apariției celor mai inge
nioase soluții în tehnica electronicii, conferă celor ce o „slu
jesc" statutul de adevărați creatori ai genului.

L-am cunoscut recent pe Dan Tonceanu. student în anul V la 
Facultatea de electronică din București, autorul unui intere
sant calculator electronic de birou, distins cu marele premiu 
oferit de U.AiS.K. in cadrul sesiunii pe țară a cercurilor știin
țifice studențești.

Am inițiat dialogul cu Dan Tonceanu, rugîndu-1 să ne intro
ducă in temă...

— Care sînt aspectele actuale, cu caracter de noutate, în do
meniul calculatoarelor electronice ?

— In general, spațiul vast al calculatoarelor se axează pe 
două aspecte importante. Este vorba în primul rînd de proble
mele utilizării calculatoarelor, care cuprinde dezvoltarea în spe
cial a părților de programare (în terminologia uzuală denumită 
„software" și partea de construcție propriu-zisă a calculatoa
relor electronice sau „hardware"). în prezent se pune accentul 
pe utilizarea cit mai diversă și intensivă a calculatoarelor, deci 
pe dezvoltarea primei părți, a programelor In acest sens, una 
din realizările cele mai recente se referă la posibilitatea de 
multiprogramare, prin utilizarea calculatoarelsr canal.

— Revenind la calculatorul de birou, în ce constă utilita
tea sa ?

— Nu mai este o noutate faptul că astăzi, în fiecare domeniu 
de activitate științifică și economică calculatoarele au devenit 
o necesitate. In general însă, construcția lor este foarte com
plicată, masivă, costisitoare, mult peste necesitățile muncii de 
laborator sau pentru calculele economice de birou, uzuale. Dar 
cum și aici este reclamată utilizarea lor, s-a trecut la construc
ția calculatoarelor de volum redus sau de birou. Cel pe care 
l-am construit în cadrul cercului științific al facultății este 
destinat în general operațiilor matematice subrutine (sinus, co
sinus, tangentă, logaritm etc. în total pentru 16 asemenea ope
rații), are o memorie operativă pentru 16 constante și 250 ins
trucțiuni de programare. Se poate aprecia că acest calculator 
realizează într-o secundă operații matematice pe care un bun 
matematician le-ar rezolva în 12 ore, adică are o viteză de o 
operație în 200 microsecunde, echivalînd cu 5 000 de operații 
pe secundă. Interesant este și faptul că majoritatea pieselor com
ponente ale calculatorului le-am procurat din producția internă.

PAUL SPIRA

Cibernetica, automatizarea muncit intelectuale și construcția 
calculatoarelor electronice din ce în ce mai perfecționate sînt, 
fără îndoială, foarte importante domenii de folosire a semicon
ductorilor. Circuitele integrale solide oferă posibilitatea con
struirii unor calculatoare electronice mai compacte și mai sigure. 
Confecționarea unor plăci semiconductoare subțiri permite rea
lizarea unor circuite la care pe o suprafață de un milimetru 
pătrat incap șute de elemente. Oamenii de știință soluționează 
acum problema transformării circuitelor și ansamblelor din 
plane în tridimensionale. Dar ce va urma apoi ? — iată o în
trebare la care a răspuns în revista „Nauka i jizn" academicia
nul sovietic R. RJANOV. Reproducem, într-o formă prescurtată, 
opiniile sale.
Deocamdată toate instalațiile 

cu semiconductori se constru
iesc pe bază de cristale, care 
conțin o mulțime de atomi și 
ioni repartizați cu precizie. Se 
consideră că aceleași efecte se 
pot obține pe baza unui mare 
lanț de molecule, deoarece în 
moleculele proteinelor vii pro
cesele electrice au caracter se
miconductor. Numai după ce va 
fi rezolvată această problemă se 
va putea trece la construcția 
unor calculatoare electronice 
care, prin numărul elementelor, 
prin eficiență și siguranță, vor 
fi apropiate de creierul uman. 
Pentru soluționarea acestei pro
bleme grele va fi nevoie de mai 
mult de un deceniu.

Un alt domeniu de folosire a 
semiconductorilor este trans
formarea directă a diferitelor 
forme de energie. Bateriile so- 
larea alimentează cu ener
gia electrică toate instalațiile 
sateliților artificiali ai Pămîn
tului și ale laboratoarelor au
tomate cosmice. Se folosesc încă 
de pe acum și bateriile semi
conductoare care furnizează su
te de Wați pe fiecare metru pă
trat de suprafață iluminată. 
Cînd aceste baterii vor deveni 
mai ieftine și mâi accesibile, se 
va schimba înfățișarea actuală 
a regiunilor lipsite de apă, de
oarece dacă există cantități su-

ficiente de energie apa se poa
te obține totdeauna din adîncu- 
rile pămîntului.

Un foarte interesant domeniu 
de cercetări este interacțiunea 
semiconductorilor și radiațiilor 
nucleare. Cu ajutorul circuite
lor de electroni, ioni și nucleoni 
se pot construi noi aparate și 
instalații cu semiconductori. în

ABIA URMEAZĂ
cu ajutorul calculatorului elec
tronic. Or, pentru aceasta este 
necesară găsirea unor procedee 
de confecționare a circuitelor și 
instalațiilor cu semiconductori, 
care să poată fi dirijate cu aju
torul calculatoarelor electroni
ce Tocmai asemenea posibili
tăți ne oferă noua ramură de 
știință — elionica.

în fine, cîteva cuvinte des
pre folosirea semiconductorilor 
în viața de fiecare zi. Deocam
dată sînt folosite pe scară lar
gă numai receptoarele tranzis
torizate. într-un viitor apropiat, 
instalațiile frigorifice, radia-

• CE ESTE, DAR MAI ALES CE VA FI ELIONICA • SEMICON- 
DUCTORIi MOLECULARI — PASUL HOTARÎTOR SPRE CREIE

RUL ARTIFICIAL • FRIGIDERE TRANZISTORIZATE

tehnica semiconductorilor se 
profilează, deci, o nouă ramu
ră — elionica (de la cuvintele 
„electron” și „ion”).

Schimbările radicale în în
treaga tehnică a semiconducto
rilor vor surveni abia atunci 
cînd procesele de confecționa
re a instalațiilor cu semiconduc
tori vor fi nu numai mecaniza
te, dar și automatizate. Proble
ma constă în aceea că instala
țiile foarte complicate nu pot fi 
asamblate manual. Cum se pot 
monta, de pildă, circuitele și 
ansamblele care au milioane și 
chiar sute de milioane de ele
mente ? Dacă s-ar monta ma
nual, ele n-ar funcționa, deoare
ce ar avea prea multe greșeli. 
Singura soluție este asamblarea

toarele instalațiilor de încălzire 
centrală din locuințe vor fi În
locuite cu aparate pe bază de 
semiconductor!. Radiatoarele cu 
semiconductori vor servi vara 
pentru răcorirea iar iarna pen
tru încălzirea încăperilor. Din 
punct de vedere științific, aceas
tă problemă este rezolvată. Ră- 
mîne numai să fie soluționate 
unele probleme economice și 
tehnologice.

Acum o sută de ani aluminiul 
era cu mult mai scump decît 
aurul. El nu era atît de scump 
din cauza rarității, ci pentru că 
oamenii nu cunoșteau încă pro
cedeele moderne de elaborare a 
aluminiului. Din aceleași moti
ve sînt scumpi astăzi semicon- 
ductorii. Există suficiente ma-

terii prime pentru obținerea se
miconductorilor. Așa cum alu
miniu se obține din argilă, la 
fel și siliciu se obține din ni
sip. Principala dificultate cons
tă în aceea că, pentru a obține 
materiale foare pure, ele nu tre
buie să aibă la milioane sau 
chiar miliarde de atomi mai 
mult de un atom de impurități, 
în uzinele unde se obțin mate
riale cu o asemenea puritate 
(aceasta este valabil și pentru 
aparatele cu semiconductor»!, 
oamenii lucrează uneori în con
diții foarte complexe. Produc
ția lor poate fi simplificată și 
ieftinită de mai multe ori prin 
introducerea noilor procedee au
tomate de confecționare a insta
lațiilor cu semiconductori. Dar 
pentru a se trece la folosirea 
lor pe scară largă, semiconduc- 
torii trebuie să fie mai ieftini. 
Asttel, pentru producția frigi
derelor cu semiconductori este 
nevoie de telur, mal precis de 
telurura de bismut. Deocam
dată,' producția lui este foarte 
costisitoare deoarece nu există 
mulți consumatori șl nu este or
ganizată o producție de masă. 
Consumatorii se vor ivi atunci 
cînd telurul va fi mai ieftin. Pen
tru a se ieși din acest cerc vi
cios va fi necesară organizarea 
producției tn masă a telurului, 
ceea ce va cere, firește, investi
ții mari, care vor fi recupera
te abia peste cîțiva ani. Din 
punct de vedere economic însă, 
efectul folosirii pe scara largă 
a instalațiilor și aparatelor cu 
semiconductori, va depăși de 
cîteva ori toate cheltuielile an
terioare.

I
I

I
I
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SIGUR I
DESPRE LUNĂ? |
Acum două săpțămîni s-au reunit la Houston cel 142 de .exami- 
orl nrinnlnsli ci <■«< csn a, „coexaminatori" care au studiat cele 

„------- .1 Armstrong,
natorl principali" și cei 650 de „coe 
21,600 kg de soi aduse de Aldrin și

Pe Lună au fost identificate 
toate elementele cunoscute pe 
Pămînt dar adesea sub alte 
combinații. Carbonul se găseș
te în cantități foarte mici — 
O.Ol’/a. Au fost descoperlțl acizi 
amlnați materia primă a vie
ții, dar 300 de experiențe dife
rite nu au putut decela nici o 
urmă de activitate biologică. 
Se consideră exclusă posibili
tatea de a găsi apă pe Lună. 
A fost abandonată definitiv 1- 
poteza Luna

I
s-ar fi desprins cîndva de Pă
mînt. Se pare că cele două 
corpuri s-au format indepen- 

aproximativ aceeași 
Luna a fost cîndva 

în fuziune, atingînd

dent, în 
perioadă.
o masă _  ____
circa 2 000 de grade. (Există‘to
tuși date care pot pune aceas
ta teză sub semnul întrebării 
— este vorba de propagarea 
undelor seismice cu o viteză 
de 10 ori mai mică decît pe 
Pămînt).

I
I
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Fropunîndu-și să folosească 
mijloacele activității culturale în 
scopul lărgirii orizontului spiri
tual al tinerilor, Comitetul jude
țean Mureș al U.T.C. și-a con
sacrat în ultima vreme eforturile 
organizării cîtorva acțiuni la baza 
cărora a stat ideea că rolul său 
nu e numai acela de a coordona 
activitatea culturală, de a o tu
tela, ci de a promova inițiative 
care să fie continuate la nivelul 
fiecărei organizații.

Că această intenție începuse 
să-și croiască încă din cursul anu
lui trecut un făgaș bun, ne-o do
vedesc cele cîteva ample acțiuni, 
realizate de către Comitetul jude
țean Mureș al U.T.C. în colabo
rare cu ceilalți factori responsa
bili — Comitetul pentru cultură 
și artă. Inspectoratul școlar jude
țean, Consiliul județean sindi
cal.

— Rezultatele acestei colabo
rări ne satisfac — spunea tova
rășul Alexandru Herșcovici, șeful 
sectorului cultural al Comitetului 
județean Mureș al U.T.C.

Era vorba mai exact de un 
concurs de cultură generală, des
fășurat anul trecut și dotat cu 
numeroase premii la fiecare din 
fazele sale pe sat, comunală și 
intercomunală, pe secție, pe în
treprindere, pe județ, de o ștafe
tă folclorică finalizată cu deschi
derea la Tg. Mureș a unei expo
ziții cuprinzînd obiecte de artiza
nat, produse autentice ale indu
striei gospodărești din cîteva 
zone de cultură populară (Valea 
Tîrnavelor, a Mureșului, a Nira- 
jului), cusături, broderii, picturi 
pe lemn, variante inedite ale 
unor balade de largă circulație, 
descoperirea unor tradiții și obi
ceiuri mai puțin cunoscute, de 
turneele unui grup de conferen-

rămină alături de părinții lor, să 
aleagă drumul muncii într-unul 
din sectoarele economice ale 
cooperativei. Un motiv în plus, 
ne-am spus atunci, ca din activi
tatea căminului cultural să nu 
lipsească programele cu un con
ținut educativ, bogat, temele de 
cultură generală.

— Se țin conferințe, ne expli
că Demeter Pavel, directorul că
minului cultural, despre calen
dar, eclipse, despre viitoarea 
mamă. Avem în comună și cîteva 
cercuri de citit.

La județ ni se vorbise însă 
despre difuzarea unor tematici 
orientative sistematice și destul 
de cuprinzătoare, ca să se poată 
face : referiri în funcție de nivelul 
auditoriului la epocile reprezen
tative din istoria artelor, la su
biecte de biologie, medicină, cos
monautică, etică, relații sociale, 
economie. Conferințele de popu
larizare care se prezintă înainte 
de a rula un film sau cercurile 
de citit — ale femeilor de altfel, 
de care se ocupă deputatul co
munal — sînt însă foarte depar
te *tle  nivelul către care se nă
zuiește la centrul de județ. Nive
lul auditoriului n-ar fi provocat 
dificultăți de organizare a unor 
dezbateri mai profunde la Voi- 
vodeni? Alexandru Savin, secretar 
al comitetului comunal U.T.C., 
ne-o confirmă :

— Nu, n-ar fi provocat. Ne-ar 
fi plăcut chiar.

— Atunci ?
— Ne-a lipsit experiența și o 

sugestie bună. Nu, de la județ 
n-am aflat nimic. N-am primit 
nici o tematică.

La Cuci am întîlnit un grup 
de tineri la căminul cultural. Ju
cau ping-pong. Jucaseră ping- 
pong și cu o seară, și Cu două

i, ' *<  ♦
Si i î H:
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PROZĂ SATIRICĂ
Sub titlul cuprinzător de „pro

ză satirică" Teodor Mazilu și-a 
adunat, într-un volum neobiș
nuit de masiv pentru cărțile 
sale de pînă acum, o însemnată 
cantitate de lucrări umoristice 
scrise prin ani. Găsim aici, una 
lîngă alta, schițe de care uita
sem, cunoscute din reviste ori 
din „Insectar de buzunar", „O 
plimbare cu barca", „Vara pe 
verandă" ș. a. Impresia generală 
nu e simplu de formulat : riscul 
inițial, cel al monotoniei, se a- 
rată mai mic decît ne așteptam.

Teodor Mazilu are meritul de 
a fi propus, acum un 
și jumătate, un anume tițj de 
umor, personal, căruia ' 
mas fidel întotdeauna, __ ,__
să-l impună. Multe dintre poan
tele sale circulă și, mai ales, 
procedeul de a le construi. A- 
cum, la capătul unei antologii 
de aproape 400 de pagini, e re
lativ ușor să definești tipul de 
„erou" gen Mazilu.

Omul din aceste proze satiri
ce este, mai întotdeauna,' unul 
dedublat, ț care-și exagerează și 
forțează viața sufletească. Face 
acest lucru dintr-un motiv foar-

te simplu : e interesat. De obi
cei e un excroc, vîrît în afaceri 
necurate pînă la iminența reți
nerii, care simte nevpia să-și 
păstreze seninătatea, „un Suflet 
de copil", foarte util în activi
tate. Irimescu, din „O crimă 
perfectă", se mustră astfel : ,,A- 
dică, fiindcă am făcut și eu o 
afacere, să devin un individ po
sac și nervos ? Nu, asta ar fi o 
prostie. Nu, eu n-am să devin 
niciodată un tip irascibil. N-am 
să mă țin de beții și de femei.

fim simpli, Marine ! 
tu ceapă readuce în 
micului meu nevoia 
tate și de valori in<

(...). Brînza 
i sufletul a- 
i de simpli- 
discutabile". 

După ce sparge, noaptea, vre
me de o oră lemne, se explică t 
„E foarte indicată munca fizi
că. Știa titanul de la Iasnaia 
Eoliana cu ce să-și piardă 
timpul. Mă simt alt om, Ma
rine 1 M-am transformat. Ma
rine I Mă crezi câ am făcut sal
tul calitativ?" (p. 301).

E tentant să descrii o operă

deceniu
i-a ră- 
reușind

mă țin de beții și de femei.

de ILIE CONSTANTIN

DE CE
RAZELE

0om de cultură din Oțelul Roșu — vedere nocturnă

Simbătă 24 ianuarie, publicam tn ziarul nostru sub titlul „Mu
tica în școală : a cincea roată la căruța invățămîntului", un ar
ticol în care trecînd în revistă cîteva dintre lipsurile mani
festate în educația estetică a tinerei generații, semnalam nu nu
mai locul pe care trebuie să-l aibă școala în procesul educației 
muzicale a tinerei generații, ci și cîteva dintre deficiențele ma
nifestate din acest punct de vedere în sistemul de învățămînt 
și programa analitică, referindu-ne de asemenea și la activitatea 
instituțiilor muzicale care au sarcini deosebite din .acest punct 
de vedere.

Solicitînd In amintitul articol aportul unor specialiști în dome-

mul creației, interpretării și în special al pedagogiei muzicale 
în dezbaterea acestor probleme am primit la redacție primele 
ecouri. Ele dimensionează o vastă rețea de probleme de la ace
lea privind alfabetizarea muzicală pînă la locul audițiilor mu
zicale în programa analitică și de la modul de alcătuire al ma
nualelor de muzică pînă la acțiunile pe care le desfășoară pen
tru educația estetică a elevilor unele instituții muzicale. Publi- . 
căni aceste ecouri, solicităm în continuare contribuția cît mai 
multor specialiști, pedagogi, tineri, sperînd că o largă dez
batere ne va oferi soluții și sugestii pe care să le punem înainte 
de toate la dispoziția Ministerului învățămîntului.

I

ENTUZIASMULUI Elementul esențial
audiția

DORU POPOVICI

I

NU ATING Șl
MARGINILE ?

țiari ai Comitetului județean 
Mureș al U.T.C. care au ilustrat 
cu fotografii, diafilme, diapoziti
ve, prezentate tinerilor, diverse 
teme din istoria culturii și civi
lizației românești.

_  Stimularea interesului pen
tru cultură în rîndurile tinerilor, 
ne asigură tovarășul Alexandru 
Herșcovici, a fost urmată de în
ființarea unor cercuri de cultură 
generală pe lingă cluburi, case 
de cultură, cămine culturale. Re
ceptivi la intențiile noastre,. tine
rii au primit cu satisfacție îmbo
gățirea tematică a cursurilor uni
versității populare, deschiderea 
universităților populare sătești, 
iar comitetele comunale U-l.u- 
din Saschiz și Rîclu — cărora le 
vor urma altele, <fin Valea Nira- 
jului, Deta, lernut — au luat 
chiar inițiativa editării unor foi 
sătești de cultură.

Pe prima pagină a gazetei 
„Foaia culturala', editată de co
mitetul U.T.C. Saschiz, Gheor- 
ghe Bîrsan, secretarul comitetu
lui comunal U.T.C., se adresea
ză direct tinerilor, invitîndu-i să 
colaboreze în continuare la apari
ția foii, a cărei menire e „să ne 
îmbogățească cunoștințele, să ne 
ajute să ne formăm o imagine 
despre comuna în care trăim, 
despre evoluția ei de-a lungul 
timpurilor, despre oamenii care 
au trăit și trăiesc pe aceste 
locuri, despre obiceiurile și tra
dițiile moștenite din generație în 
generație. De altfel, din răsfoirea 
întregii publicații ne-am dat sea
ma că lărgirea cadrului de mani
festări conceput de către comi
tetul județean dovedește încă o 
dată, cu adevărat, că eficiența 
unor acțiuni pornite de sus în 
jos se măsoară prin rezonanța pe 
rare ele o au în rîndurile tineri
lor. în mod firesc ne putem pu
ne întrebarea, dacă astăzi succe
sele la care ne-am referit au de
terminat în fiecare organizație 
U.T.C. un mod conștient de a ac
ționa pentru atingerea aceluiași 
țel ■— aprofundarea cunoștințelor 
de cultură generală — dacă inten
ția metodologică propusă devine 
cu adevărat factorul comun al 
unui stil de muncă. Din păcate, 
încercînd să dăm și un răs
puns am constatat că pe măsură 
ce ne depărtăm de centrul jude
țului, ecourile lăudabilelor ini
țiative sînt tot mai slabe.

La Voivodeni, existența unei 
cooperative agricole cu rezultate 
economice bune care asigură 
membrilor ei. un nivel ridi
cat de viață, face ca multi 
dintre absolvenții școlii de 10 
ani, peste 50 în ultimii ani, să

seri, și cu mai multe seri îna
inte.

— Sîntem siliți, ne-a spus Va- 
sile Varga,/să ne rezumăm nece
sitățile de cultură la jocul de 
ping-pong, fiindcă altceva nu se 
mai face aici.

— Căminul nostru cultural a 
fost lăsat in voia soartei, ne măr
turisea Ion Mladoneț. Directorul 
locuiește în satul vecin, la Dateș, 
nu trece Mureșul încoace cu săp- 
tămînile.

— Nici directorul, nici orga
nizația U.T.C. nu se interesează. 
Din cînd in cînd sala căminului 
găzduiește cite o nuntă. Asta e 
tot.

In comuna Chețani, Maria 
Dan, locțiitoare a secretarului de 
comitet U.T.C., făcea eforturi 
să-și amintească titlul unui con
curs pe teme de istorie proiectat 
de organizația U.T.C., amînat 
cine știe de cînd și rămas mai 
mult un ideal decît o intenție.

Dacă am respecta proporția 
faptelor constatate, ar trebui să 
ajungem la concluzia că în cel 
puțin două din trei organizații 
U.T.C. comunale, formele activi
tății culturale menite să spo
rească bagajul de cunoștințe ge- 
rale cu un conținut educativ bo
gat, divers, întemeiat pe o largă 
informație, se mențin în zonele 
obscure ale simplismului și im
provizației, că nici conducerile 
căminelor culturale, nici comite
tele organizațiilor U.T.C. nu le a- 
cordă importanța cuvenită.

Struliătînd comunele nu ne 
gîndeam neapărat la preluarea 
ad literam, pretutindeni, a con
cursurilor, ștafetelor, la întîlnirea 
cu vreunul din lucrătorii Comite
tului județean Mureș al U.T.C. 
plecat să conferențieze și nici 
măcar la prezența pînă la edifi
care a tot ceea ce ne fusese pre
zentat la județ.

Am fi vrut însă ca ideea fer
tilă care a stat la baza acelor ac
tivități despre cale ni s-a vorbit 
la „județ", să fie în atenția or
ganizațiilor U.T.C. Am fi dorit să 
constatăm o mai strînsă legătură 
a activității acestor organizații 
cu cea a căminelor culturale din 
comune, cit. și cu ceilalți factori 
care conlucrează la munca de 
educare și fornuire a culturii ti
nerei generații. Acele cîteva ac
țiuni mai de amploare realizate 
la nivelul județului și-ar fi găsit 
astfel o prelungire firească în 
viața fiecărei organizații U.T.C., 
în acțiunile întreprinse de aceasta 
în colaborare cu căminele cultu
rale. Căci, cîteva rezultate pozi
tive, obținute aici sau dincolo, 
nu pot da justificare unui liniști
tor sentiment de automulțumire.

Ideea esențială, prin curajul 
și argumentarea ei, din articolul 
lui Iosif Sava „Muzica în școală: 
a cincea roată la căruța învăță- 
mîntului" mi se pare aceea a 
necesității reconsiderării prof 
gramei analitice în domeniul 
pregătirii muzicii.

Intr-adevăr, doar cu elemente 
de gramatică muzicală nu vom 
putea cîștiga dragostea tineri
lor pentru marea muzică, ci mai 
mult, îi vom îndepărta de ea.

Toată atenția trebuie îndrep
tată spre familiarizarea tînăru- ,, 
lui cu acele elemente de isto
riografie și estetică muzicală 
care să-i ofere cheia înțelegerii 
marilor meditații sonore, do
rința de a păși în sala de con
certe.

Numărul de elemente de teo
rie muzicală ar trebui, cred, re-

0 relație

dus la minimum (și bineînțeles 
că și elementele de teorie și 
solfegiu trebuie să fie legate 
doar de marile capodopere ale 
muzicii universale !).

Locul complicatelor elemente 
de gramatică muzicală trebuie 
să-1 ia indiscutabil școala de 
cultură generală, o selectivă 
istorie a marilor perioade și 
personalități care au ilustrat is
toria muzicii, elemente muzico
logice indispensabile înțelegerii 
lucrărilor simfonice programate 
în fiecare oră (într-o suită de 
audiții pe bandă de magneto
fon), și în sfîrșit elemente de 
avancronică directă a manifes
tărilor muzicale ce au loc în 
săptămîna respectivă dacă nu 
în orașul în care se găsește 
școala, la posturile de radio și 
televiziune.

muzică tot mai frumos vor
bește muzica însăși. în aceste 
condiții, pentru a nu scăpa din 

' vedere aspectul educativ al 
temei, am recurs la combina
rea mijloacelor de comunicare 
auditivă cu cele ce țin 
meniul plastic, literar, 
scenico-dramatic (în 
de'Operă) și coregrafic 
let). Cunoașterea realizată pe 
calea unor imagini concret 
senzoriale pune în vibrație a- 
fectivitatea și complexa facul
tate umană a emoției artistice.

— Care au fost rezultatele 
efective obținute de Filarmo
nică în această direcție ?

— Rezultatul practic al 
cestor eforturi, s-a concretizat 
în participarea entuziastă a e- 
levilor de la 18 licee din Bucu
rești la cele 24 de concerte e-

de do- 
poetic, 

muzica 
(în ba-

a-

Ce ne-ar spâne

directă:
filarmonică - școală

. . ■4. V. POP-BĂLENI Ui.,’1

șeful lectoratului Filarmonicii „George Enescu"

în articolul inaugural al 
discuției, Iosif Sava remarca 
pe bună dreptate, că alături 
de școală și instituțiile muzi
cale au sarcini speciale în e- 
ducația estetică a tinerei gene
rații și în special a elevilor 
din școlile de cultură genera
lă. De astă dată muzicologul 
V. Pop — Băleni ■— șeful lec
toratului Filarmonicii bucureș- 
tene — ne-a împărtășit cîteva' 
detalii despre acțiunile primei 
instituții muzicale a țării în 
acest sens.

— Filarmonica „G. Enescu" 
este printre primele instituții 
artistice din țară, care au în
țeles să-și pună permanent 
problema educației estetice a 
tineretului școlar. Cum era și 
firesc, treburile n-au mers de 
la sine, și acțiunea aceasta e- 
ducativă a îmbrăcat diferite 
forme de-a lungul anilor. în- 
cepînd din 1954 cînd Filarmo
nica a devenit un complex ar
tistic, pe lîngă alte formații 
s-a creat o secție specială de 
lectori-muzicologi, cu misiu
nea de a organiza și susține 
activitatea educativă a tuturor 
categoriilor de auditori.

în problema educației tine
retului școlar, Filarmonica a 
experimentat o variată gamă 
de procedee adecvate diferite
lor clase.,,

— Cum ați stabilit tematica 
acestor manifestări ?

— Alegerea tematicii, a fost 
elaborată în colaborare cu 
secția de învățămînt a Capi
talei, ținindu-se seama de pro
grama analitică a învățămîn- 
tului muzical, în sprijinul că
ruia instituția noastră a înțe
les să vină cu o documenta
tă ilustrare muzicală. în aceas
tă primă etapă acțiunea edu
cativă îmbracă aspectul unor 
concerte-lecții, organizate fie

La sediul Filarmonicii, fie în 
sălile de festivități ale licee
lor. Pe măsură ce acestea au 
fost dotate cu material audio
vizual, capabil să împlinească 
necesitățile didactice, Filarmo
nica și-a îndreptat activitatea 
spre noi forme de organizare, 
ajungînd in actuala stagiune 
să planifice o acțiune vastă de 
concerte cu caracter general 
educativ în Sala Ateneului Ro
mân și în Sala Mică a Pala
tului. Programele acestor con
certe, publicate în pliante spe
ciale, au o tematică inspirată 
de diversele etape ale evolu
ției muzicii și se desfășoară 
intr-un ciclu intitulat „Epoci 
și stiluri în muzică". Aceste 
concerte planificate după o 
prealabilă consfătuire cu sec
ția de învățămînt a Capitalei, 
se desfășoară cu o regularita
te ritmică, pe parcursul între
gii stagiuni, în condiții — 
după părerea mea — de supe
rioară ținută artistică.

— Cum este asigurat nive
lul estetic al prezentărilor ?

— Colectivul de lectori ai 
Filarmonicii asigură nivelul 
estetic al prezentărilor folo
sind un complex de mijloace 
ce pornesc de la caietul pro
gram de sală, pînă la cele mai 
variate procedee audio-vizua- 
le. întrucit cuvîntuj vehiculat 
în conferințe s-a dovedit de 
multe ori că se dezvoltă în 
dauna timpului rezervat au
dițiilor muzicale, am recurs la 
caietele de sală care explică 
documentat tema și o ilustrea
ză plastic, pe fotocopii, redu- 
cînd partea vorbită Ia simpla 
prezentare a pieselor muzica
le. Am ajuns la concluzia că 
oricît ar încerca cineva să 
vorbească de frumos despre

ducative organizate pe sta- | 
giune.

Evident, sîntem încă depar
te de a acoperi integral nevoi
le educative ale elevilor. Fap
tul acesta ne preocupă în 
mod deosebit și reflectăm să 
găsim modalitatea de a satis
face setea de cunoaștere artis
tică a tineretului nostru școlar 
știind că din rîndurile lor vom 
recolta pe viitorii auditori ai 
concertelor noastre simfonice.

în acest sens aș vrea să a- 
nunț cititorii „Scînteii ti
neretului" că în stagiunea 
viitoare conducerea Filarmo
nicii și-a propus organizarea 
pentru elevi a unor concerte 
să le zic așa sincretice, care 
vor prilejui prin intermediul 
muzicii un contact fecund și 
cu celelalte arte.

I
I
I
I
I
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„manualele"?

MIHAELĂ DRĂGOI

I

De ce să mă destrăbălez, cînd 
există și sentimente curate ? 
Trebuie să rămînem oameni" 
(p. 18). Cu un uriaș efort de de
tașare, Irimescu își impune (dar 
face asta tot în cadrul organi
zării „crimei" !) să-i fie silă de 
hoția pe care tocmai o face : 
„în timp ce se gîndea cum să 
transporte mărfurile furate. 
Cornel Irimescu își aminti cu 
duioșie de tovarășii săi de mun
că, de șeful de serviciu, care-1 
primise cu atîta simpatie, de 
tovarășul director care interve
nise să plece în concediu la 
Slănic. Ar fi trebuit să nu de
cad pînă în halul ăsta, își re
proșa Cornel Irimescu. Ar fi 
fost normal ca atitudinea oame
nilor să mă schimbe în bine" 
(p. 19). Astfel hoțul, cu meca
nismul regretului bine declan
șat, se poate gîndi cu superio
ritate la cei care fură și nu re
gretă. Dar situația este exploa
tată de Mazilu pînă la limită : 
hoțul dă nas în nas cu șeful. 
Și se simte indignat știindu-1 
bănuitor. „Neîncrederea șefului 
în oameni i se părea lui. Irimes
cu de-a dreptul criminală. De 
ce să n-ai încredere în om ? De 
ce să te gindești că omul e ca
pabil numai de rele ? (...). O să 
creadă că în geamantanul ăsta 
sînt materiale furate. E desigur 
absurd, dar el așa o să crea
dă (...)“. Șeful trebuie să aibă 
încredere în mine. Ar fi mon
struos să nu aibă încredere în 
mine. De ce să n-aibă încredere 
în mine ?“ (p. 20).

Din exemplul de mai sus pu
tem deduce și alte caracteristici 
ale eroului — gen Mazilu, aces
te suflete complicate de sala- 
riați hoți. Mai întîi este umorul 
de situație : adevăruri grave 
rostite de cine nu trebuie, afa
ceristul apelînd la încrederea 
în oameni. E un procedeu frec
vent la Mazilu. Un alt aspect ' 
este, legat de limbaj. Teodor 
Mazilu exploatează cu predilec
ție lipsa de identitate a vorbirii 
eroilor, copleșiți cu toții de 
expresii-tip, din cele auzite la 
ședințe, citite prin foiletoanele 
literare etc. Irimescu zice : 
„Trebuie să rămînem oameni", 
„De ce să n-ai încredere în 
om ?“ Alți eroi sînt ilarianți 
prin felul lor de a folosi locu
rile comune ; lată-I pe tovară
șul Sasu care vrea să-l însoare 
pe subalternul său : „Tovarășe 
Măcinoiu, n-are rost să ne as
cundem după deget, problema 
sexuală nu-i o vorbă goală. Rău 

I facem cînd nu-i dăm atenție, o 
I ignorăm ca și cum n-ar exista.

Or, viața, tovarășe Măcinoiu, 
I ne-a maturizat, am crescut, 

privim altfel problemele" (p. 21).
1 Tot el îi reproșează fetei alese 

(din „cadrul cooperativei") : 
„Nu știi că tovarășul Măcinoiu

| moare după tine ? Moare în 
sensul bun (I !) doar moare", 
(p. 24). Manole din schița „ln- 
ternazionale" are, pînă și în 
meditația intimă, fraze-tip :

I „Omul ăsta mi-a condus primii 
pași în viață, el m-a sfătuit

I să-mi ridic în permanență nive
lul cultural" (p. 30). Eroul pe
trecăreț din „Brînză cu ceapă" 
(schiță importantă în opera ' lui 
Mazilu) folosește un limbaj la 
fel de impersonal, luat nu din 
ședințe, ci din comentariul lite
rar al săptămânalelor : „Cum e 
cartea ? Interesantă. Partea întîi 
e mai bună decît partea a doua. 
Are lungimi, iar spre sfîrșit 
trenează. Unele caractere sînt 
bine conturate, altele..." (p. 298— 
99). Ca un consumator de artă 
rafinat, suferă de dorul auten
ticității : se indignează cînd îl 
vede pe povestitor că vrea să 
taie ceapa, o sparge el cu pum
nul : — „Așa se mânîncă cea
pa... O spargi cu pumnul I

cum este cea a lui T. Mazilu, 
prilej de degustări agreabile ale 
unor poante. Renunțăm însă la 
această plăcută întreprindere 
din dorința de a ne exprima 
cîteva opinii generale despre 
scrisul acestui autor. Credem că 
literatura sa umoristică este una 
de tip minor, în genul Celei 
practicate de un Alphonse Dau-, 
det (se poate face chiar .un pa
ralelism între zbuciumul dedu
blării din „Dușmanul ascuns", 
unde Edward, pungașul, este 
strivit de ironia lui Eduard-ue- 
magogul și faimoasa înfruntare 
dintre Tartarin — Don Quijote 
și Tarrarin — Sancho Panta) 
sau cuplul Uf și Petrov. Minoră 
nu înseamnă un epitet peiora
tiv, ci doar constatarea unei a- 
partenențe de gen : umorul 
general, poate fi considerat 
gen minor și acest lucru nu ne 
va face să ne placă mai puțin. 
Insuficiența fundamentală a 
scrisului lui Teodor Mazilu con
stă, după noi, în altceva și anu
me în. ținuta ei intelectuală. 
S-ar zice că scriitorul nu-și 
pune alte probleme și la alt ni
vel decît acelea pe care, în chip 
fatal, i le comandă lumea me
diocră a personajelor salf. De
tașarea, în care-și caută supor
tul literaturii satirice, expri
mă numai luarea distanței ne
cesare pentru ca specimenul în 
cauză să apară în „micime" na
turală. De aici, din această 
altitudine ideatică minimă, im
presia de minor. In plan for
mal, mișcarea epică propriu- 
zisâ e aproape absentă. Schițe
le sînt niște acumulări de acu
ze la adresa personajelor. E 
preferată de autor tehnica mo
nologului întrerupt de comen
tarii • scurte și, adesea, deli
cioase.

T. Mazilu are un stil al său, 
bine fixat, odată pentru totdea
una, s-ar putea spune că este 
prizonierul propriei sale formu
le. Dar, cum spuneam și în ca
zul altor autori, monotonia 
poate fi nu o dată prielnică 
fixării _ unei, identități artistice.

In încheiere, am dori să ex
primăm o opinie diferită de cea 
a prozatorului A. D. Munteanu 
care, într-un articol frumos din 
„România literară", vede în T. 
Mazilu un „cehovian", a cărui 
vocație este „iubirea". Nouă ne 
pare inexactă concluzia lui A. 
D. Munteanu că acest scriitor 
este frate al personajelor sale și 
că „îi învăluie pe toți în marea 
lui ’înțelegere și iubire". Dim
potrivă, avem destule motive, la 
capătul acestei ample antologii 
de „proză satirică", să credem 
că Teodor Mazilu este, tempera
mentul, dacă nu un mizantrop 
cel puțin un „obiectiv". Este 
de altfel și firesc, avînd în 
vedere fauna umană suspec
tă ce mișună în lucrările 
sale. Uneori manifestă o încli
nație de netnfrînt spre umorul 
negru. Cel din „Nescafe", de 
pildă, unde o bătrînă așteaptă, 
plină de reproșuri din cauza 
întîrzierii, ca soțul ei să moa- 

•ră : „Dacă ar fi vrut să facă 
cu adevărat ceva nostim și poz
naș, apoi atunci ar fi trebuit 
să închidă ochii pentru veșni
cie" (p.64)

în 
ca

1II
§

I
în rîndul elevilor nu 8 
satisfăcătoare. Puținele I 
.e există între școli și uII

5

profesoară la liceul „N. Bălcescu" — București
cum erau „organizate" manua
lele școlare ale Ini Breazu-Dră- 
goi, Lungu etc... ?

Aș propune pentru elaborarea 
manualelor instituirea sistemu
lui de concurs.

Aș vrea să mai adaug și fap
tul că activitatea instituțiilor 
muzicale în rîndul elevilor 
este încă s 
legături ce există între școli și 
instituțiile muzicale variază, în 
funcție de școala respectivă, pri
vați fiind de un asemenea ajutor 
elevii unor școli mai mici.

Poate numai orchestra Simfo
nică a Radioteleviziunii și mai 
puțin Filarmonica ,,George 
Enescu" s-au dovedit pînă acum 
interesate de prezența unui nu
măr cît mai mare de tineri as
cultători în sălile de concerte și 
spectacole.

Din cele mai vechi timpuri 
ne-au parvenit documente care 
demonstrează că muzica figura 
la loc de cinste între celelalte 
discipline necesare educării ti
neretului. Atunci cu atît mai 
mult resimțim gravitatea con
siderării, azi, a muzicii drept o 
dexteritate, un obiect, de învă
țămînt căruia nu i se dă decît o 
infimă importanță în raport cu 
capacitatea ei de a modela con
știința, de a pregăti publicul de 
mîine.

Este foarte adevărat că ele
vii claselor V-X studiază mu
zica numai o oră pe săptămînă, 
și că profesorul oricîtă bună
voință ar avea nu poate cu
prinde toate problemele atît de 
profund pe cît or dori. Mai 
mult, elevii claselor a Xl-a (re
spectiv anul III liceu) care stu
diau elemente de istoria mu
zicii universale și românești, 
într-o perioadă în care nu a 
existat manualul necesar, au 
fost privați de acest studiu în- 
cepînd cu anul școlar 1968/1969, 
adică tocmai atunci cînd apă
ruse și mult așteptatul manual !

Nu putem vorbi, în școlile 
noastre de un nivel muzical al 
elevilor, deoarece ei au fost în- 
vățați să considere obiectul 
„muzica" drept o oră de clasă 
menită să relaxeze mintea ele
vului, sau, cum spun ei în mod 
curent, o „dexteritate", oră în 
care fiecare crede că se poate 
distra după pofta inimii.

In privința manualelor: ele nu 
au autori de prestigiu, nu 
poartă girul i<ior personalități 
în materie, sînt făcute după 
principii mai mult sau mai pu
țin proprii. Genurile n-au o lo
gică a prezentării, exemplifi
cările sînt neeficace. Intr-un 
capitol de „Alterații" dintr-un 
manual (care tratează numai 
despre alterațlile cromatice) 
exemplele muzicale luate din 
muzica universală, abundă în 
canțonete, în timp ce muzica 
noastră populară este prezen
tă numai printr-un singur 
exemplu. Oare nu se poate ir- 
vers ?

Solfegiile compuse de către 
chiar autorii manualelor, sînt 
greoaie, elevii nu și le pot în
suși, rareori ele sînt alcătuite 
după principiul clasic i între- 
bare-răspuns.

S-a mai uitat cineva la felul

I (Urmare din pag. I)

Călușarii

li

celor mai tinere talente iar 
pentru mieii creatori, ce să 
mai vorbim, ar fi fericirea 
pe pămînt. Nu numai recom
pensă și stimul, dar și o po
sibilitate reală de verificare 
a talentului la o vîrstă cînd 
supravegherea inteligentă 
poate însenina mult. Mă a- 
dresez direct și deschis, în
cercînd să obțin un răspuns 
pozitiv la aceastră întrebare, 
cu ajutorul secției pentru 
munca in rîndurile elevilor 
din cadrul C. C. al U. T. C., 
sperînd total că mișcarea ar
telor plastice practicate de 

” mișcare reală 
artistică re- 

va scăpa de pro-

elevi, această 
și <le calitate 
marcabilă, r- ........ „„
vizorat și de adăposturile de ocazie.

2) Din cît spațiu tipografic 
se repartizează anual albu
melor de artă în cadrul edi
turii ..Meridiane", nu se află 
de alîta vreme puțin loc și 
hirtie pentru copii? Am văzut 
reproduceri exemplare du
pă desene ale elevilor noștri 
Hi reviste de specialitate din 
R. F. a Germaniei și Franța, 
reproduceri însoțite de co
mentarii elogioase. Nici 
macar această consacrare in
ternațională nu determină 
conducerea editurii să-și asu
me răspunderea dinainte re
compensată a editării unui 
album românesc? Pliantul 
cu reproduceri în culori, 
excelent realizat de redacția 
revistei „Cutezătorii", mi se 
pare, în orice caz benefici
ind de colaborarea poetului 
Mihai Negulescu, ar putea fi 
Un argument. I)e ce să pier
dem timpul inventînd tot 
felul de acțiuni culturale 
formale cu elevii și să igno
răm o realitate artistică exis
tentă, deja, aceea a aptitudi
nilor remarcabile pentru de
sen și culoare, pentru mulaj 
și sculptură, pe care virsta 
copilăriei le solicită, pare-se, 
în mod special.
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Viorica S„ Dej: „In luna noiembrie 1968 am cu
noscut un băiat cu domiciliul stabil în orașul Bucu
rești. Venise în deplasare în orașul meu natal, l-am 
cunoscut și mi-a propus căsătorie, după care m-am 
îndrăgostit de el. Ca rod al dragostei noastre s-a 
născut un copil. După o lună el a plecat și pînă 
acum nu a dat nici un semn de viață, iar eu nu 
am reușit să-i dau de urmă. 11 cheamă Crăciun 
Constantin, Vă rog să expuneți cazul meu și cei 
care îl cunosc să vă trimită dumneavoastră adre
sa lui. Pentru a-l putea identifica vă trimit foto
grafia lui, rugîndu-vă ca după ce o puneți în ziar să 
mi-o trimiteți înapoi pentru că îmi necesită la tri
bunal. Vă rog să mă iertați că vă scriu așa, dar'mîna 
îmi tremură și lacrimile îmi umplu ochii. Vă rog 
să-i amintiți că are un copil de patru luni și că acest 
copil are nevoie de întreținere. Cum credeți că eu 
singură aș putea întreține un copil mic și o mamă 
bolnavă dintr-un salariu lunar de 700 lei ? Vă mai 
rog să nu-mi dați numele întreg în ziar".

tangență cu pacienta, armata mi se pare cu totul ra
dical, zilele trec foarte pasiv, mă simt foarte amăgit. 
Cu respect doresc ce indicații îmi dați în acest sens 
sau într-un nou ideal, respectiv pentru a putea rezista 
pînă la orizontala finală a stagiului militar* 4.

Am reprodus scrisoarea 
dumitale nu pentru că 
m-ar fi copleșit drama pe 
care o trăiești, banală și 
la îndemîna oricui. Am în 
fața mea multe alte po
vești cu adevărat mișcă
toare. M-a surprins însă 
într-un mod cu totul ne
plăcut sadismul cu care 
chinuiești dumneata fru
moasa și blinda limbă ro
mânească, alergînd după 
cuvinte „alese", al căror

înțeles, după cum se vede, 
îți scapă. De ce nu scrii 
așa cum vorbești ? Ce să 
înțeleg din expresii ca : 
„situația dificilă în a cărei 
posesie am intrat", „arma
ta mi se pare cu totul ra
dical", „zilele trec foarte 
pasiv" și altele ?

De fiecare dată, cînd 
primesc scrisori în care 
limba este schilodită, su
făr. Acum însă mi-am ieșif 
din sărite. Te rog să mă 
ierți.

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBÂTĂ ~
— ■ ■—     —   — ■ - -    

LA OM LA OM
de ION

Nu este cazul, în situa
ția grea în care vă aflați,

să mă apuc să vă fac mo
rală, adică să vă întreb 
cum de ați putut să forțați 
pînă într-acolo relațiile cu 
un tînăr necunoscut, venit 
în deplasare ? Rețin și a- 
mănuntul relatat de dum
neavoastră: „l-am cunoscut, 
mi-a propus căsătorie, după 
care m-am îndrăgostit de 
el". Pentru ca apoi dragos
tea dumneavoastră galopan
tă să rodească imediat. In 
sfîrșit... Sper 
să-l identifice 
frumușelul din fotografie 
și să-i aducă la cunoștință 
urmările aventurii lui din 
orașul Dej. Cum aflăm 
ceva, vă anunțăm.

ca cititorii 
urgent pe

Borțoi Ștefan, Prahova : „Mă numesc Borțoi Ștefan, 
sînt născut în Craiova, am 21 de ani. Paralel cu 
vîrsta îmi satisfac serviciul militar. Situația dificilă 
în a cărei posesie am intrat m-a tentat să scriu 
această scrisoare cu intenția de a-mi da un răspuns 
cît se poate de eficace într-un sens pozitiv. Am 
împlinit opt luni de cînd mi-am luat la revedere 
de la prietena mea, dar nu și prin corespondență 
ne-am luat la revedere chiar așa de util. Am co
respondat șapte luni prin scrisori intime... In ulti
mă instanță relațiile noastre s-au detronat, nemai- 
primind nici o scrisoare de la dînsa. Nemaiavînd

BÂIEȘU
S. I., județul Olt: „Am 15 ani și locuiesc într-o co

mună din jurul orașului Slatina. Sînt elev în clasa a 
Vll-a și m-am îndrăgostit de o fată care acum are 16 
ani și este elevă a liceului agricol Slatina. în cursul tri
mestrului 1 ea și-a găsit alt prieten. Eu am încercat 
prin diferite metode s-o conving să nu mai fie prietenă 
cu alți băieți. Ea însă nu m-a ascultat. Asta înseamnă 
că ea nu știe ce este o prietenie și o dragoste. Cum aș 
putea s-o înduplec să nu mai fie prietenă cu alții și 
să se întoarcă la prietenul ei S.I. P“

Ascultă, copile S. I. ! Nu 
crezi că ai început-o cam 
devreme cu sentimentele ? 
Dacă la 15 ani, cînd e 
vîrsta tocmai potrivită ca 
să stai cu burta pe carte, 
îți consumi și iubirea, și 
gelozia, cu ce-o să mai 
rămîi la vremea tinereții, 
cînd o să ai mare nevoie 
de aceste 
băiat 
tău, 
mîna

„obiecte" ? Fii 
cuminte și la locul 

că altfel te dau pe 
părinților 1

★
Ardelean, Hunedoa- 
Scrisoarea dumnea-

N.
ra:
voastră, prin care cereți ca 
metoda de la Tecuci, cu 
tunderea tinerilor pe stra-

dă, să fie extinsă în toată 
țara, plus propunerea de a 
fi tunși artiștii de la televi
ziune și amendate purtă
toarele de mini-fuste, mi 
s-a părut a folosi un lim
baj brutal și excesiv rudi
mentar. Dacă ne-am lua 
după dumneavoastră ar 
trebui ca toată Miliția să 
se înarmeze cu foarfeci și 
să se transforme într-o u- 
riașă frizerie în aer liber. 
Păi în ce secol trăim ?

C. Costel, Tulcea: Ve- 
niți într-o zi la București. 
Vom încerca să vă aran
jăm un consult la un spe
cialist de prima mînă.

N. Joița, Teleorman: 
Nu știu cum aș putea afla 
adresa unchiului dumnea
voastră de la Paris, despre 
care nu mai știți nimic de 
12 ani. Poate aranjați 
dumneavoastră cu redacția 
să mă trimită pînă acolo 
pe banii ei și atunci vă 
servesc cu plăcere.

Diaconu Teodor, Praho
va : „în legătură cu ches
tiunea fumatului, mi-am 
amintit că am citit cu 
cîtva timp în urmă despre 
o experiență făcută de 
cîțiva medici americani cu 
un anumit număr de fu
mători pasionați. Acestora 
li s-a dat un mare număr 
de țigări pe care să le 
fumeze una după alta, fără 
pauză între două țigări 
consecutive. Una dintre 
fumătoare, după a șaize- 
cea țigară, a declarat că 
îi este foarte rău și apoi 
s-a lăsat definitiv de fu
mat. Se poate trage con
cluzia că această metodă 
este destul de eficace..."

Nu cred că această me
todă recomandată de dum
neavoastră este realistă. O 
fi, poate, bună pentru a- 
mericani. Eu am experi
mentat-o și n-a dat un re
zultat satisfăcător. După 
a șaizecea țigară, umblam 
prin scrumiere după 
chiștoace. Tot voința — 
acolo unde este — face 
minuni.

Săsică P., județul Bis
trița Năsăud: „Scrisoarea 
mea va fi foarte scurtă. 
Vă rog să-mi dați un sfat 
pentru a-mi realiza marea 
mea dorință. Iată, domnu
le Băieșu, ce am pe ini
mă. Aș dori foarte mult să 
pot înfia un copil negru, 
să-l cresc eu, să-l ajut, să-l 
îndrăgesc. M-a cutremurat 
mult marea și nedreapta 
tragedie din Biafra. M-a 
întristat acel drum scurt 
către moarte a milioanelor 
de nevinovați. Am văzut 
atîția copii căzînd pradă 
morții. O lume de copii a 
murit. Toate acestea m-au 
făcut să vă scriu și să vă 
rog să mă ajutați".

Emoționantă nobila dum
neavoastră intenție. Am 
să mă interesez cum se 
poate înfia un copil 
Biafra și vă înștiințez.

ȘTEFANA

(Urmare din pag. I)

Vadaș Nicolae, Galați: 
Am înțeles din cea de a 
doua variantă a scrisorii 
dumneavoastră că părinții 
v-au vîndut, în timp ce 
vă aflați în armată, casa în 
care se aflau soția și cei doi 
copii, care acum au rămas 
pe drumuri. Ne vom inte
resa și vă vom comunica 
rezultatul cercetărilor noas
tre.

C. E., Craiova : Vom în
cerca tot ce e cu putință, 
omenește să dăm de ur
mele fratelui dumneavoas- A 
tră dispărut. Nu ne va fi “ 
ușor, din moment ce nu 
ne spuneți numele lui (ați a 
omis acest detaliu I), dar “ 
vom încerca. Bunăvoința 
noastră pur și simplu nu 
are margini.

S. T., Timișoara: După 
cîte știu eu, ca să deveniți A 
stewardesă trebuie să a- 
veți liceul terminat, să 
cunoașteți două limbi stră- A 
ine de circulație și să 
dispuneți de un fizic a- 
greabil. Interesați-vă la 
Ministerul Transporturilor 
cînd au loc examenele.

G. I., Ineu: M-am in- @ 
teresat și acum pot să vă 
răspund la întrebare : nu. 
Există, totuși, tratamente 0 
medicale care ameliorează 
mult boala. Adresați-vă 
cu curaj unui specialist. A

Roman Aurel, Satu w 
Mare : Am impresia că în 
Capitală se găsesc astfel A 
de lentile. Dacă nu puteți 
veni pînă aici, trimiteți o 
rețetă.

Gh. Cîmpeanu, Argeș: 
Ne vom interesa de cazul 
pe care ni l-ați relatat și 
vom ruga organele locale 
din Timișoara să-l rezolve.

Baltag Costică, Vaslui: 
Fiți liniștit. Dalida trăieș
te. A încercat cîteva sinu
cideri, dar a avut grijă să 
le rateze.

Miu Constantin, Argeș: Vă rog să-mi răspi
Cred că e inai bine să-l O gență, pentru că fetița, ca și cel- 
luați pe fratele mai mic la 
dumneavoastră și să vă 
ocupați personal de edu
cația lui. Vom încerca să 
vă dăm un ajutor în acest 
sens.

Tache Vasilache, comu
na Cîndești, județul 
Neamț: Vă mulțumesc 
pentru cuvintele adresate. 
Vă voi trimite ceea 
mi-ați cerut.

exactă a copiilor sau a fratelui lor 
militar, fiindcă aș vrea să-i ajut 
din puținul meu". (AGLAIA IO- 
NESCU, Roman).

„Rugămintea mea este de a-mi 
da mie, dacă se poate, fetița a- 
ceea de 12 ani, pentru a o îngriji 

A pînă va ajunge mare și va avea 
W un viitor în viață. Am și eu un 

băiat de 9 ani, în clasa a IlI-a. 
A Am condiții necesare de a între

ține doi copii la școală. Avem o 
casă bună. Soțul lucrează, ca zi- 

A dar, la Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii, iar eu la Oficiul P.T.T.R. 
Vă rog să-mi răspundeți de ur-

lalți copii, trebuie să se reîntoar
că la școală, să nu piardă anul". 
(ELENA SÎRBU, Cîmpia Turzii).

Rîndurlle pe care le-am tran
scris exprimă conținutul mai tu
turor scrisorilor și mesajelor pri
mite : cuvinte calde, cuvinte de 
încurajare, de sprijin moral. Și 
nu numai cuvinte. La cîteva zile 
după publicarea articolului, poș
tașul comunei avea să poposească 
pentru prima oară la poarta mi-

DIALOGURI
de ION HOBANA

Tăblițele
DE LA

TĂRTĂRIA (I)
Arheologii de pretutindeni 

continuă să comenteze o desco
perire făcută pe meleagurile 
noastre, în urmă cu aproape 
nouă ani. Este vorba despre ce
le trei tăblițe de lut găsite de 
cercetătorul clujean Nicolae 
Vlasa la Tărtăria. lîngă Orăștie. 
Două dintre ele, vag dreptun
ghiulare. sînt acoperite cu gra
vuri reprezent.înd, într-o formă 
stilizată, animale, copaci, dife
rite obiecte. A treia, discoidală. 
cuprinde patru grupuri de sem
ne, despărțite prin linii (fig. 1). Să 
fie vorba despre relicvele unei 
scrieri străvechi. cum înclină 
să creadă o parte a celor care 

s-au aplecat asupra lor ? ... In 
căutarea unui răspuns, m-am 
adresat tovarășului Petre Ro
man. cercetător la Institutul d? 
arheologie al Academiei.

— Vă propun să începem di
alogul nostru printr-un scurt 
istoric al ipotezelor generate de 
descoperirea de la Tărtăria.

— N-am nimic împotrivă.
— Atunci, se cuvine să men

ționăm încă de acum, faptul 
care a stîrnit. cele mai multe 
discuții și controverse : asemă
narea semnelor d" pe tăblița 

discoidală cu cele de pe bine
cunoscutele tăblițe sumeriene d” 
la Uruk și Djemdet Nasr (fig 2)

— ... datînd do la sfîrșitul mi
leniului al TV-lea și începutul 
celui de-al III-lea.

— Asta înseamnă că și tăbli
țele de la Tărtăria... ?

— Dacă am accepta punctul 
de vedere că asemănarea nu se 
poate datora decît unei origini 
comune, soluția problemei ar fi 
simplă : tăblițele au fost fie a- 
duse din îndepărtatul Sumer, 
pe o cale ce urmează a fi stabi
lită ulterior, fie confecționate 
„la fața locului” ca un reflex 
îndepărtat al civilizației sume
riene. Numai că...

— Numai că ?
— Tăblițele au fost găsite în

tr-un strat aparținînd așa-nu- 
mitei culturi Turdaș care, po
trivit documentelor arheologice 
de care dispunem, se pare că 
s-a dezvoltat pe teritoriul Tran
silvaniei de astăzi, în prima ju
mătate a mileniului al IV-lea.

— Deci Intre 4 000—3500 î.e.n.
— Cu oarecare aproximație.
— Mi se pare că analiza cu 

Carbon 14 a dat cam același re
zultat : tăblițele de la Tărtăria 
ar fi mai vechi cu circa 1000 
de ani decît monumentele scri
erii sumerieție. Deci întreaga 
perioadă a neoliticului căreia îi 
aparțin ar fi și ea mai veche cu 
un mileniu.

— Da. în acest caz aprecierile 
coincid...

dînd naștere unei 
vărate furtuni : se considera, se 
consideră în continuare, că scri
erea a apărut în Mesopotamia, 
difuzîndu-se apoi în alte regi
uni ale Orientului și. de acolo, 
în Europa, pe măsură ce evolu
ția economică și socială cerea 
acest lucru. E o schemă bine 
statornicită, pe care descoperi
rea de lîngă Orăștie pare s-o 
pună sub semnul întrebării.

— Tocmai de aceea a fost pu
să ea însăși sub același semn. 
S-a spus, de pildă, că analiza cu 

Carbon 14 nu e scutită de erori 
uneori apreciabile.

— Intr-adevăr, potrivit cerce
tărilor efectuate relativ recent 
la Universitatea din Pennsyl
vania. Carbonul 14 întinerește 
probele supuse datării. Pentru 

perioada 1625—1600 î.e.n. de 
pildă, această întinerire se ci
frează la circa 176 de ani. Mer- 
gînd spre trecut, procentajul 
crește.

— Și atunci, s-a pretins că, 
datorită unui accident, tăbliței® 
ar fi ajuns într-un strat arhe
ologic mult mai vechi dectt ele.

— Care este opinia dumnea
voastră ?

— Trebuie să acordăm tot cre
ditul colegului meu Nicolae 
Vlasa care a respectat cerin
țele unei cercetări riguroase. 
... In sfîrșit, a căpătat manifes
tare publică și ideea că, în re
alitate groapa în care au fost 
găsite tăblițele a fost săpată 
într-o epocă mai recentă.

— Există o justificare T
— In groapă se afla șl o re

producere în lut a unei ancore, 
caracteristică, în general, cultu
rii epocii timpurii a bronzului 
din Macedonia și Bulgaria, deci 

perioadei 2400—2000 î.e.n.
— Da, asta pare să schimbe 

datele problemei.
— Deloc ! Groapa putea foar

te bine să conțină materiale a- 
parținfnd tuturor straturilor pe 
care le-a perforat, deci și celui 
corespunzînd culturii Turdas

Pentru că. dacă ancora — po
trivit datelor existente în acest 
moment — este, Intr-adevăr, 
mai recentă, tăblițele și idolii 
găsiți împreună cu ele sînt 
vremea culturii amintite.

— Atunci dilema inițială 
mine valabilă : sau datarea 
tregului strat e greșită, 

s-a născut la Tărtăria 
Sumer .
încerca să demonstrez

scrierea 
și nu In
■ — Voi 
că e o dilemă falsă.

— Să ne pregătim, deci, pen
tru dialogul de săptămîna vii
toare.

ORIZONTAL : 1. Refren la
cîntecele brigadierilor (2 cuv.) — 
Pacific la mijloc ! 2. Urale ne- 
sfîrșite — Forma de organizare 
pe șantierele muncii patriotice 
3. Aduce ploaie (sing.) — Șantier 
național al tineretului deschis 
după cel de la Bumbești—Live- 
zeni (2 cuv.) 4. Dînșii — Șantie
re ale muncii patriotice de inte
res republican 5. Drumuri și șo
sele naționale — Tere ! 6.
cometă — Eliade Rădulescu

Cei cinci frați s-au regăsit intr-o nouă familie, oferită de oamenii 
în mijlocul cărora trăiesc. Fotografia aceasta le va aminti întot

deauna momentul cînd au pășit într-o nouă viață.

romanul „Setea" de Titus Po- 
povici — Magazinul femeilor din 
Capitală 6. Rupte din stîncă — 
Marcă de motocicletă 7. Sur — 
„Tînărul Leninist" 8. „Găzduia" 
brigadierii fruntași — Trecătoa-

rea Surduo de pe albia Jiului — 
A stropi 9. Roman de Al. Vla- 
huță — Unitate de măsură pen
tru lungimi — 365 zile articu
late ! 10. Autorul volumului
„Valea Ialomiței" — Cîntă și 
dansează (sing.) 11. Ion Lăncrăn- 
jan — Se dă asaltul din 
12. Curgătoare — Uliță 
parcuri.

nou 
prin

A. I.
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cuților din Mogoșești. Persoane, 
familii sau colective de muncă 
expediaseră pe adresa lor colete 
cu îmbrăcăminte și alimente, 
mandate poștale. Și dintre ges
turile acestea, a căror frumusețe 
morală nu poate fi redată în cu
vinte, dintre aceste dovezi de 
solidaritate și omenie, care, așa 
cum notează cititorul Vasile Stan, 
din Cluj, „se înscriu perfect în 
umanismul ce caracterizează so
cietatea noastră, în cadrul că
reia fapte ca cea a mamei care 
refuză copiilor condițiile unei 
existențe demne nu sînt decît 
triste și stridente anacronisme" 
— asupra uneia dorim să stă
ruim. Este vorba de faptul pe 
care-l aflăm din scrisoarea It. 
col. Ion Ghiaburcu, că de la 
soldat și pînă la comandantul u- 
nității, tovarășii de armă ai mili
tarului Gheorghe Dragnea au 
contribuit la constituirea unul 
Q.E.C. de 8 830 de lei, pe care 
1 l-au înmînat o dată cu lăsarea 
lui, la ordinul organelor su
perioare, la vatră. De asemenea, 
familiile cadrelor unității au ex
pediat la Mogoșești nu mai puțin 
de 5 voluminoase colete cu îm
brăcăminte și încălțăminte. Căci 
în imboldul acestui act desco
peri nu doar compasiunea unor 
oameni față de alți oameni, d 
găsești exprimată, fie si într-o 
asemenea situație, profunzimea 
sentimentului de solidaritate ți 
prietenie ostășească.

Și acum, copiii.
Copiii, patru dintre ei, pe care 

vi-i prezentăm în fotografiile ală
turate, se află la loc sigur, la loc 
ferit de greutăți și primejdii. 
Naufragiul lor pe insula nepăsă
rii a luat sfîrșit. Pentru ei, ase
menea insulă nici nu mai există 
și nu va mai exista niciodată. 
Prin grija inspectoratului școlar 
județean au fost încredințați spre 
creștere și educare Casei de copii 
școlari din comuna Bărcănești. 
l-am vizitat ieri, pentru a doua 
oară, în noua lor familie. Costică 
și Florea continuă învățătura. Au 
reluat-o 
de unde se opriseră, și Ioana cu 
Ștefana. Le este mai greu, dar 
efortul 
făcut un program de muncă su
plimentar pentru a-i ajuta, oferă 
încrederea că vor recupera rămâ
nerea în urmă. Directorul Vasile 
Crăciun se declară impresionat 
de rapiditatea integrării lor în 
colectiv. Sînt disciplinați, ordo
nați, cuviincioși și silitori. Aflînd 
de sosirea noastră, Ștefana, cea 
mai mică, a alergat îngrijorată la 
director, temîndu-se ca nu cumva 
s-o ducem înapoi acasă. Nici u- 
nul n-ar vrea să mai plece. Și-au 
găsit aici tot ceea ce lor le lip
sea,
grijă să nu lipsească nici unui 
copil: condiții de viață, de învă
țătură, căldură și ocrotire părin
tească, condiții să crească sănă
toși, frumoși, cetățeni demni și 
utili tării.

de asemenea, de-acolo

educatorilor, care și-au

tot ceea ce statul are

P.S. Al cincelea, Maria, a rămas 
acasă. Prin lăsarea Ia vatră a 
lui Gheorghe, autoritatea tute
lară nu va mai trebui să-i gă
sească un tutore. Prin grija fra
telui. și împreună cu el, și al 
cincelea copil părăsit poate depăși 
situația în care se află. Ceea ce 
nu absolvă însă autoritățile co
munale de răspunderea de a ve
ghea cu cea mai mare grijă la 
evoluția ei. Ea trebuie ferită de 
influența mamei, 
binului acesteia,

ca și a concu- 
ea trebuie în-

I

FLOREA

COSTICĂ

deprindă 
să trăias- 
existențe

drumată și ajutată să 
munca, să muncească, 
că satisfacțiile unei 
demne, cinstite. Sprijinul pe care 
I-au primit în urma intervenției 
ziarului nostru, sprijinul material 
pe care s-a oferit să-l acorde și 
cooperativa agricolă din locali
tate îi vor ajuta să biruie difi
cultățile unui început de drum, 
pe care ea și fratele ei trebuie 
să pornească. Nădăjduim că nu 
va mai lipsi nici sprijinul moral 
al sătenilor, și, insistăm în mod 
deosebit, cel al organizației de 
tineret din comună,care pînă în 
prezent a fost cu desăvîrșîre 
absent; pentru ca într-un viitor 
nu prea îndepărtat să putem vor
bi de hărnicia Măriei, de destoi
nicia șoferului Gheorghe. de casa 
frumoasă pe care și-au construi
t-o doi frați în locul unde pă
rinții lor, în excepție față de cei
lalți părinți, nu le-au lăsat decît 
un petic de mizerie materială 
și mai ales morală. Și de recu
noștința lor pentru colectivitatea 
care i-a ajutat să-l asaneze, să 
pornească o viață în rînd eu 
toată lumea.

tul nostru face parte din colec
ția de modele contractată pen
tru anul 1970. Pielea și blănu
rile, imitație, sînt un articol 
nou, obținut în cadrul între
prinderii noastre, cu o mașină 
indigenă care produce la scară 
Industrială, anual, 2 milioane 
m.p. de material.

B

O MODA

Nu e prima 
de modă pe

înclinația 
ce este fru-

(Urmare din pag. I)

Radu Tudoran 7. ...cu plugul — 
Pagini de eroism scrise de bri
gadieri la Salva—Vișeu, Bum- 
bești—Livezeni, Agnita—Botor- 
ca 8. Cîntecul brigadierilor de 
la Bumbești—Livezeni (2 cuv.) 
9. Șantier național al tineretului, 
azi Fabrica de confecții și tri
cotaje — începuturile istoriei — 
Sat amestecat ! 10. Personaj fe
minin din „Moara cu noroc" — 
Campion — Lac în Asia Centra
lă Sovietică 11. Baraje „neîn
cepute" — Brigadierii au con
struit peste 40, pe șantierul 
Bumbești—Livezeni (pl.) 12. Așe
zare rurală — Arcade de beton 
construite de brigadieri la 
Bumbești—Livezeni 13. Folosit 
pe unele șantiere la muncile 
nemecanizate — Acelea (pop.).

VERTICAL i 1. Aici au con
struit brigadierii Uzina cocso- 
chimică — Ia felul acesta 2. Spi
rit eroic — Sistem de piese 
asamblate 3. Mlaștini nesecate 
4. Radu Boureanu — Folosit în 
unele scene la realizarea filmu
lui „Răsună valea". 5. Suit pe 
creastă — Personaj feminin din

IS-a constatat că în modă a 
apărut o nouă vîrstă. Măsură
torile efectuate au scos la ivea
lă faptul că tineretul are o tot 

mai pronunțată înfățișare spor
tivă. în comparație cu datele 
anilor 1921, 1940, înălțimea me
die a adolescenților a înregis
trat o creștere pînă la 14 cm. 
Aceștia nu pot fi considerați 
copii, să-i trimitem la „Romar- 
ta copiilor" — și nici nu s-au 
maturizat încă ca să se îmbrace 
din orice magazin de confecții. 
Ceea ce v-a prezentat combina-

C. OPINCARU, Director ge
neral adjunct în Ministerul Co
merțului Interior : „Comerțul 
este interesat să ofere . consu
matorilor tot ceea ce dorește. 
Intre aceștia, tînărul este în
totdeauna cel mai pretențios, 
cere multă fantezie și totdeauna 
este • primul care abandonează 
„vechiul". Tînărul trebuie însă 
îndrumat ca ceea ce preia să 
fie nu numai nou, dar și ele
gant, de bun gust. Fabricile de 
confecții și comerțul, prin ma
gazinele de desfacere, trebuie 
să exercite în mod direct o în
drumare estetică, să facă din 
tineret agentul numărul unu, 
care lansează nu orice modă, 
ci moda frumoasă. Trebuie să 
avem în vedere faptul că, în 
general .tineretul este dornic să 
schimbe îmbrăcămintea mai 
des decît cei vîrstnici și în mod 
autocritic trebuie să recunoaș
tem că nu întotdeauna au găsit 
ceea ce doresc, în ciuda faptu
lui că pretutindeni rafturile 
magazinelor sînt încărcate de 
mărfuri.

RODICA ȘERBAN, redactor 
Ia ziarul „Scînteia" : Adolescen
ța este o realitate exprimată 
foarte lapidar în anuarul statis
tic : 16 la sută din populația 
țării este constituită din tineri 
între 15—25 de ani. O mică 
populație cu cerințele sale spe
cifice în materie de îmbrăcă
minte. Mai mult decît îmbrăcă
mintea pentru adulți, aceea des
tinată tineretului cere perma
nente împrospătări ale liniei și 
culorilor.

Seriozitatea tineretului nu 
trebuie să se manifeste neapă
rat în rochii lungi, în culori 
închise, în haine în afara orică
rei mode. De ce să nu se gă
sească forme mai potrivite de 
consultare cu tineretul și în 
care gustul și dorințele lui să 
se îmbine cu înțelepciunea și ex
periența specialiștilor? Comer
țul ne promite iarăși înființa
rea unor magazine specializate 
pentru tineret. Dar ce se întîm- 
plă cu cele existente ? O pri
vire fugară, aruncată într-unul 
din magazinele „pentru adoles
cenți" dovedește că sînt expuse 
confecții mai mult decît seri
oase cu o croială „clasică" — 
ca să nu spunem învechită, din 
stofe în culori pe gustul celor 
mai sceptici dintre pensionari.

Nu poți să mulțumești prefe
rințele atît de diferite ale fete
lor doar cu cîteva modele mai 
reușite. Tiparele pentru îmbră
cămintea adolescenților sînt 
de fapt și în prezent aceleași 
ca pentru adulți. Doar dimen
siunile diferă ! Or, aceasta nu 
înseamnă o croială tinerească. 
Originalitatea modei se impune 
în primul rînd prin croială, 
apoi prin culoare, desen și 
structură.

Este complet greșit să ne gîn- 
dim la îmbrăcămintea pentru 
tineret doar din punctul de ve
dere al staturii, al grosimii ta
liei etc. Nu se greșește afirmîn- 
du-se că, în acest caz, creatorii 
de modele ar trebui să aibă, în 
primul rînd, funcția de educa
tori ai gustului public. Monoto
nia, gustul îndoelnic, cenușiul 
nu aauc numai pagube mate-

riale. Se știe că produsele care 
întrunesc asemenea „calități" 
nu se vînd și, ceea ce este mai 
important alterează 
firească spre ceea 
mos și original.

SANDA FAUR : 
frumoasa colecție 
care o privim cu ochii admira
tivi și jinduitori ; colectivul de 
creatori ai Combinatului bucu- 
reștean de confecții ne este de 
mult și bine știut, gustul ales 
al acestora, simțul lor viu pen
tru modern ne-au fost demon
strate și în alte prezentări de 
modă ; numai că multe din ace
le colecții au rămas atunci, din 
păcate, pur demonstrative de 
șoc, de lansare a liniei, spu- 
neți-le cum vreți, și destinul 
lor s-a încheiat aici, în ceasu
rile festive ale prezentărilor. 
Colecția de față, plină de bună
voință are marele merit — ni 
se spune — de a nu fi doar un 
fel de afiș în mișcare, ci un 
real „cap de serie", ea făgădu
iește — în acest ceas al dulci
lor și mult așteptatelor înțele
geri între industrie și comerț 
— că va trece „rampa de lan
sare" și va ajunge în magazine, 
multiplicînd cele 220 de modele 
ale ei în serii suficient de mari 
pentru a satisface cererile și 
suficient de mici pentru a nu 
uniformiza strada. Caracterul 
acesta realist, rezonabil al co
lecției provine din faptul că 
toate modelele, tinerești și ori
ginale, sînt aplicabile pe scară 
industrială, că stofele, țesătu
rile, că acea imitație de piele 
sau acel plușcord pe care moda

■MBMM■■■■■■■■■■
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Declarația președintelui Primire la președintele Consiliului de Miniștri

Consiliului de Stat 
dl Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, vineri la amiază, pe 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Marian Olewinski, pre
ședintele părții poloneze la lucră
rile celei de-a VIII-a sesiuni a 
Comisiei guvernamentale româ- 
no-polone de colaborare econo
mică.

Cu acest prilej au fost aborda
te probleme privind dezvoltarea

și diversificarea colaborării și 
cooperării economice, științifice 
și tehnice dintre România și Po
lonia.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, a participat Janos 
Fazekas, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. A fost pre
zent Jaromir Ocheduszko, amba
sadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

(Agerpres)

LICEUL PEDAGOGIC
■ (Urmare din pag. I)

® cu candidați care rămîn după ce celelalte profesii și-au acope- 
g rit necesarul. Sute de ani din biografia ei nu i-au alterat nici 

însemnătatea socială, nici poezia-i specifică, n-au trecut-o, în 
S nici un caz, în rîndurile profesiilor depășite. Dimpotrivă. Fiecare 
_ epocă și fiecare generație i-au cerut însă altceva și i-au atribuit
■ valențe noi. îneît apare limpede necesitatea de a nu ocoli ade- 
gg vărul despre o profesie pe care prezentul te obligă s-o alegi,

mai mult ca oricînd, în cunoștință de cauză, din romantism dar
■ cu luciditate.

O propunere toarte interesantă, după opinia noastră, est*  
■ceea ca să se permită școlii pedagogice, in cazul in care unii 
elevi nu se dovedesc dotați pentru cariera didactică să li se acorde 
diplome obișnuite de absolvenți de liceu. In fond, spunea tova
rășul Nicolae Roșuț, nu este obligatoriu ca, automat, toți cei care 
au frecventat liceul pedagogic să obțină calificarea de Învățător.

O PROBLEMA DE SOCIOLOGIE

TELEGRAMĂ ■ PORTRETUL VIITORULUI INVATATOR CREIONAT
B ÎNAINTE DE ANII SĂI DE ȘCOALĂ

(Urmare din pag. I)

cînd Tratatul, Consiliul de Stat 
să recomande guvernului inten
sificarea activității în direcția 
realizării de noi măsuri pe calea 
lichidării armelor nucleare, pe 
calea dezarmării atomice. în 
mod deosebit recomandăm gu
vernului ca în activitatea pe care 
reprezentanții României o depun 
în cadrul Comitetului pentru de
zarmare de la Geneva, să acțione

ze cu toată fermitatea în direcția 
dezarmării generale, a realizării 
de pași concreți spre lichidarea 
armelor atomice. Acest Comitet 
nu trebuie să se limiteze numai 
la declarații generale — care nu 
au adus practic aproape nimio 
pozitiv — ci să pună pe prim 
plan, în mod concret, interzice
rea armelor nucleare și a folosi
rii lor.

Cu aceste observații și reco
mandări propun, să acceptăm 
ratificarea Tratatului.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a tri
mis tovarășului LUBOMIR STROUGAL, președintele Guver
nului Republicii Socialiste Cehoslovace, o telegramă în care 
se spune: în numele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România și al meu personal, vă adresez felicitări 
cu prilejul numirii dv. în funcția de președinte al guvernu
lui Republicii Socialiste Cehoslovace și urări de succes în 
îndeplinirea misiunii de înaltă răspundere ce v-a fost în
credințată. Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima 
convingerea că relațiile de prietenie tradițională și colabo
rare multilaterală dintre România și Cehoslovacia se vor 
dezvolta continuu, spre binele popoarelor țărilor noastre, al 
cauzei socialismului și păcii.

■

HOTĂRlRI ALE CONSILIULUI DE MINIȘTRI
privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare 

și majorarea salariilor în ramura circulației mărfurilor, în unitățile 
teritoriale bancare, de statistică, asigurări, ale Casei de Economii

Pe baza rezultatelor obținute, 
într-un număr reprezentativ de 
întreprinderi și organizații co
merciale, Consiliul de Miniștri a 
aprobat printr-o hotărîre genera
lizarea experimentării noului sis
tem de salarizare și majorarea sa
lariilor, cu începere de la 1 fe
bruarie 1970, în toate unitățile 
din ramura circulației mărfurilor.

Conform prevederilor hotărîrii, 
salariile lucrătorilor din întreprin
derile și organizațiile de comerț, 
alimentație publică și hoteliere, 
direcții comerciale, întreprinderi 
de contractări-achiziții, prestații, 
agenții de turism, unități de a- 
provizionare tehnico-materială, 
cantine și administrații de piețe, 
se majorează în medie cu 11 la 
sută; împreună cu majorarea sa
lariilor mici efectuată în 1967 se 
asigură pe ansamblu o creștere 
medie de 14,8 la sută. De aceste 
sporuri ale salariilor beneficiază 
un număr de peste 420 000 lucră
tori, ale căror cîștiguri anuale 
vor fi mai mari cu circa 890 mi
lioane lei față de cele realizate 
înainte de 1 august 1967.

în conformitate cu prevederile 
hotărîrii, personalul din rețeaua 
comercială este salarizat pe func
ții cu nivele de bază și trepte 
sau gradații. Lucrătorii care des
fac produse ce necesită o califi
care mai ridicată — auto-moto, 
radio-televizoare, chimice, artico
le electrice, obiecte de artă și 
artizanat etc. — beneficiază de 
o salarizare mai mare cu 5 la 
sută față de cea prevăzută pen
tru celelalte mărfuri industriale.

Ținînd seama de condițiile spe
cifice foarte variate în care își 
desfășoară activitatea unitățile 
din circulația mărfurilor, se folo
sesc mai multe forme de salari
zare care urmăresc legarea cît 
mai directă a cîștigurilor realiza
te de^ volumul mărfurilor desfă
cute în condițiile unei deserviri 
corespunzătoare a cumpărători
lor.

în scopul stimulării personalu-

și Consemnațiuni
i

lui din ramura circulației mărfu
rilor pentru creșterea eficienței 
economice a fiecărei unități, ho- 
tărîrea prevede posibilitatea a- 
cordării de premii la sfîrșit de an 
din beneficiul realizat. Avînd în 
vedere rezultatele pozitive obți
nute prin aplicarea sistemului de 
recompense speciale salariaților 
din unitățile de pe litoral, se 
prevede menținerea acestor sti
mulente.

Ca și în celelalte ramuri, sala- 
riații beneficiază în raport cu 
activitatea neîntreruptă în ace
eași unitate, de sporul de vechi
me de 5—10 la sută peste sala
riul tarifar.

★
Tot cu începere de la 1 fe

bruarie 1970 a fost aprobată, 
printr-o hotărîre a Consiliului de 
Miniștri, introducerea cu carac
ter experimental a noului sistem 
de salarizare și majorare a sala
riilor în unitățile teritoriale ban
care, de statistică, C.E.C. 
A.D.A.S. și Loto—Pronosport.

Majorarea salariilor lucrătorilor 
din aceste sectoare este în me
die de 9,3 la sută; împreună cu 
majorarea salariilor mici, care a 
avut loc în anul 1967, se asigură 
pe ansamblu o creștere medie de 
11,1 la sută. De această majora
re beneficiază un număr de a- 
proximativ 35 000 de salariați, ale 
căror venituri anuale vor fi cu a- 
proape 63 milioane lei mai mari 
decît cele obținute înainte de 1 
august 1967.

La fel ca și în celelalte ramuri 
ale economiei, salariile persona
lului din aceste unități sînt stabi
lite pe funcții cu trepte pentru 
muncitori și cu gradații pentru 
personalul tehnico-administrativ, 
cîștigurile fiind nemijlocit legate 
de rezultatele obținute de unități 
și fiecare salariat în parte în în
deplinirea sarcinilor. Totodată, 
luîndu-se în considerare specifi
cul activității unităților A.D.A.S., 
C.E.C. și Loto-Pronosport, pre
cum și rezultatele pozitive obți-

și Loto-Pronosport
nute în aplicarea unor forme de 
salarizare, s-a prevăzut menține
rea în continuare a remunerării 
pe baze de cote procentuale în 
raport de încasări, tarife pe bază 
de încasări, sau pe lucrări etc.

Pentru stimularea creșterii efi
cienței economice a unităților din

aceste domenii, se dă dreptul 
conducerilor lor de a acorda lu
crătorilor premii anuale din be
neficiile realizate. Salariații din 
aceste activități beneficiază, de 
asemenea, de sporul pentru ve
chime neîntreruptă în aceeași u- 
nitate și de alte stimulente.

Legic, a deveni elev de liceu înseamnă a concura la un exa
men și a obține media de trecere, evident, în limita locurilor 
scoase la concurs. Așa se petrec lucrurile și la liceul pedagogic. 
E bine așa, nu e bine ? Cei șase directori de licee pedagogice au 
cercetat din toate unghiurile răspunsul posibil la această între
bare, bizuindu-se pe experiență, pe rezultatele ultimilor ani, 
prospectînd nevoile prezente și viitoare ale școlii.

Tovarășul Nicolae Axinte, directorul Liceului pedagogic din 
Buzău, aprecia că viitoiul profesiei de învățător ține, în esență, 
de „materia primă" care i se oferă liceului pedagogic. Expe
riența ne spune că, pe cîtă vreme liceului obișnuit îi sînt 
suficienți candidații care să facă dovada cunoștințelor cerute 
de un examen la liceul pedagogic, selecția se face automat 
pentru o profesie, și deci trebuie să avem latitudinea să ale
gem altfel".

Cum anume ? Au explicat, argumentat, tovarășii Mihai Eupu- 
șor, director al Liceului pedagogic din Bacău, Nicolae Roșuț, di
rector adjunct al Liceului pedagogic din Arad, Jean Frățilă, 
director al Liceului pedagogic din Ploiești.

Să sintetizăm. Din totdeauna spre cariera dăscălească s-au În
dreptat fiii de țărani. Din păcate, însă, candidatul venit de la o 
școală sătească este adesea handicapat pe planul cunoștințelor. 
De ce ? Se știe. Școala generală sătească, prin natura lucrurilor, 
neavînd întotdeauna cadre calificate, nu-i dă absolventului său 
cunoștințe la același nivel cu școlile din oraș. Totuși, liceul pe
dagogic nu vrea să se lipsească dc candidați dotați pentru ca
riera didactică, îndrăgostiți de profesie numai pentru motivul 
că la un examen n-au putut rezolva — nu din vina lor — o pro
blemă. El vrea să aibă latitudinea să diagnosticheze^ științific, 
cu ajutorul unor teste — alcătuite de dascălii de vază ai licee
lor pedagogice — calitățile care recomandă de timpuriu pe ado
lescent spre munca de învățător. Și să facă lucrul acesta nu nu
mai la concurs, ci chiar în timpul școlarizării — din clasele 7-8, 
incit să-i poată pune timpuriu în atenția școlilor ca acestea, 
la rîndul lor, să-i pregătească și sufletește pentru a fi învățători. 
Lucrul apare cu atît mai valabil pentru școlile din_ zonele 
deficitare sub raportul numărului de cadre didactice, îneît la 
concurs să se prezinte un număr echitabil de candidați din 
aceste zone, și pentru aceste zone.

Cu alte cuvinte, am reținut că, dintr-un anumit punct de ve
dere, candidatul la liceul pedagogic trebuie să fie „adus". Fap
tul acesta îl confirmă și tradiția, și ea își menține integral van- 
bilitatea. în adevăr, de ce n-ar veni directorul școlii generale 
sătești, ca odinioară, de mină cu învățăceii săi — pe care i-a 
depistat pentru dăscălie, i-a pregătit, alimentîndu-le ani de zile 
dorința de a deveni învățători — să-i înscrie la admiterea în 
liceul pedagogic ? De ce n-ar veni învățătorii înșiși, de mînă cu 
copiii lor, să-i facă tot învățători ? Se știe doar că cei mai buni 
învățători sînt cei care au moștenit profesia din familie.

HANDBAL
de la

înainte de a da rezultatele 
meciurilor din cea de a doua 
zi cîteva considerații generale. 
In ansamblu, spectaculozitatea 
jocurilor a fost scăzută nu atît 
datorită tehnicii individuale a 
jucătoarelor ci unor carențe de 
omogenizare calitativă în inte
riorul echipelor și poate în e- 
gală măsură necunoașterii și 
deci nereșpectării unui grafic 
de echilibru în timpul jocului. 
Majoritatea echipelor își axează 
atacurile pe o jucătoare sau 
uneori două prin mîinile cărora 
trec pasele cele mai multe și 
trag cel mai des la poartă. Ea 
„U“ București, de exemplu, ac
țiunile încep și se termină cu 
Simona Arghir care înscrie în 
meciul cu Voința Odorhei 9 go
luri. Ea I.E.F.S. București. Pe- 
truța Băicoianu finalizează a- 
proape toate atacurile. Pasele 
caută cu insistență o singură 
jucătoare ceea ce scade din 
spectacolul handbalistic, obligă 
atacul la poziții statice, cu 
schimburi de mingi fără fante
zie. iar apărarea este dispusă'în 
aceste condiții la nenumărate 
faulturi. Plecate cu șanse de 
victorie în meciul cu Confecția, 
studentele de la I.E.F.S. pierd 
ritmul după accidentarea Periu
ței Băicoianu și doar calmul și 
experiența Irinei Klimovski le 
fac să piardă doar la un punct

RECEPTIVA
le recomandă insistent în ulti
mii ani. există în cantități su
ficiente pentru a asigura con
fecțiilor punctul de pornire. 
Caracterul novator al colecției 

. de față provine însă și din cu
rajul ei. aș zice din curajul de 
a scutura inerțiile, cenușiul, ba
nalul de pe veșmintele tinerilor 
noștri cărora li se oferea „pînă 
azi haine ca — ale mamei 
— și — ale tatii", poate nițel 
mai scurte sau nițel mai învio
rări prin culoare. Și iată că 
acum dintr-o dată, peste 200 de 
modele proclamă dreptul la 
viață a tot ce e mai semnifica
tiv. rezonabil și atracțios • în 
moda tînără a lumii. Nu putem 
decît să ne bucurăm, cînd ni 
se prezintă o asemenea colecție, 
să credem în promisiunile fă
cute cu atîta seriozitate1

dimensionat din cauză că nu 
există la vînzare toate mări
mile.

Există din partea tineretului 
o mare admirație față de „blu- 
gins" — acei pantaloni buni în 
orice fel de excursii și călătorii, 
atît pentru băieți, cît și pentru 
fete, confecționați dintr-o țesă
tură tare, rezistentă, căutați 
prin toate consignațiile sau 
cumpărați la suprapreț. Comer
țul a pus în vînzare ceva ce se 
dă drept o replică ; niște pan
taloni cu capse confecționați la 
Botoșani dintr-un material urît, 
prost țesut și fără efect, parcă 
sînt croiți din cîrpă. “ 
tele nu au fost cele 
Pantalonii aceștia nu 
iar cooperativele din ganguri

Rezulta- 
scontate. 
se vînd

SPORT
: Turneul
Cluj

diferență. Un alt aspect sînt 
momentele critice ale meciuri
lor care nu-și găsesc o rezol
vare clară. Voința Odorhei, e- 
chipa cea mai echilibrată din 
punct de vedere valoric, mai 
omogenă, punîad prin aceste 
calități probleme adversarelor, 
erau la un pas de victorie în 
meciul cu „U“ București. în mi
nutul 39 era doar la un punct 
diferență. Dar derutate, neștiind 
să speculeze momentul, pierd 
mingea și jocul.

Vom reveni cu alte observații 
In zilele următoare.

Rezultatele : Progresul —CSM 
Sibiu 19—15 ; Constructorul Ti
mișoara — Rulmentul Brașov 
12—10 ; „U" București — Voința 
Odorhei 13—10; Confecția Bucu
rești — I.E.F.S. București 8—7 I 
Rapid București — „U“ Timi
șoara 6—8 (la pauză).

GALINA BĂDULESCU

• ASEARĂ, în orașul Mie- 
lec, în prima zi a turneului in
ternațional masculin de hand
bal, echipa României a jucat 
în compania echipei Polo
niei.

Gazdele au obținut victoria 
eu scorul de 19-16 (12-8).

frumoasă, cu personalitate, mu
lată pe corp. In modă, croiala 
face cît desenul în pictură.

Programul competițional
BOX. Reuniunea care va 

avea loc duminică, începînd 
de la orele 10, în sala clubu
lui Grivița Roșie din Calea 
Griviței nr. 359 va aduce în 
ring reprezentanți ai clubu
rilor bucureștene Dinamo, 
Rapid, C. S. Școlar, Metalul, 
Progresul, Viitorul și Grivi
ța Roșie. în program sînt 
prevăzute 14 întîlniri.

VOLEI. Competiția dotată 
cu trofeul „Cupa de iarnă", 
organizată de C.M.E.F.S., 
continuă duminică, începînd 
de la orele 8, în sala Ciu
lești, cu disputarea celei de 
a treia etape. Protagoniști : 
opt echipe feminine și 12 for
mații masculine.

JUDO. Cea de a doua edi
ție a finalelor campionatu
lui național rezervat junio
rilor se dispută, în sala

Floreasca, sîmbătă de la ore
le 9,30 (eliminatorii) și 17,30 
(recalificai, sferturi și se
mifinale) și duminică de la 
orele 9,30 (finale). Cei 76 de 
finaliști din întreaga țară 
sînt grupați pe două catego
rii de vîrstă : 16—18 și 19—20 
ani.

ATLETISM. Finala cam
pionatului național de sală 
a juniorilor (17—19 ani) are 
loc sîmbătă de la orele 16, și 
duminică de la orele 9, în 
sala de atletism de la com
plexul 23 August.

FOTBAL. Primul cuplaj al 
anului ! Pe terenul din Giu- 
lești, de la orele 9, se vor 
Intîlni formațiile Rapid ti
neret — C.F.R. Pașcani ; de 
la orele 11, Rapid—Farul. La 
stadionul Progresul de la 
orele 11, Progresul—Con
structorul București.

învățătorul, au subliniat unii dintre interlocutorii noștri, și-a 
schimbat astăzi poziția socială : el nu mai este singurul intelec
tual din sat, și nici nu mai este omul cu cea mai înaltă 
calificare. Existența medicului, a inginerului, a profesoru
lui — o realitate care a ridicat pe alt plan viața sa
tului — a complicat, în același timp, relațiile învățăto
rului cu satul. Teoretic nu s-a știrbit nimic din autoritatea în
vățătorului, practic insă... practicile curente, nelegalizate, criti
cate chiar, au micșorat aureola care-1 învăluia, de drept, pe 
dascăl. Nicolae Roșuț, în timpul discuției noastre, sintetiza ast
fel natura acestor practici. Dacă medicului ori inginerului li 
se cere părerea în probleme de interes comun ale obștei, învă
țătorului — cel mai adesea — i se dau „indicații". Nu rareori 
Învățătorul este pus în inferioritate și pe planul condițiilor de 
muncă și viață. Tovarășul Vasile Farcaș, directorul Liceului 
pedagogic din Zalău, a făcut o observație justificată. Astfel, oa
menii satului, vrînd nevrînd, trag concluzia că Învățătorul • 
un... oarecare, dacă-I întîlnesc de servici la telefonul comunal, 
ori străbătind kilometri pe jos pentru a ține o conferință la că
minul cultural — unde nu vine nimeni pentru că nu s-a făcut 
mobilizarea necesară — dacă-1 văd interpelat de vînzătorii coo
perativei sau locuind Intr-o cameră improvizată intrucit consiliul 
popular nu i-a asigurat o gazdă corespunzătoare. In timp ca 
medicul și agronomul au locuințe proprii, beneficiază, ori da 
cite ori au nevoie, de mijloace de transport.

Dar consolidarea locului pe care II ocupă învățătorul In viața 
școlii și a colectivității, pe potriva misiunii pe care societatea 
socialistă i-o conferă, nu ține numai de niște atitudjni mai mult 
sau mai puțin locale și izolate. La urma urmelor ele pot fi 
curmate, există și cadrul legal pentru aceasta. O cale de re
zolvare a problemei ar fi scoaterea învățătorului din regimul 
pregătirii medii. Afirmația necesită o explicație : învățătorul are 
și acum dreptul să facă studii universitare. Dar atunci nu mai 
rămine învățător. In mod obișnuit, cei care se îndreaptă spre 
studii superioare sînt suspectați că folosesc cariera de învăță
tor ca trambulină spre cea de profesor. Unii o fac din acest 
considerent dar cei mai mulți își doresc o pregătire universi
tară, și nu e vina lor dacă nu Ii se cere o asemenea pregătire 
ca învățători. Deși școala n-ar pierde nimic, ci, dimpotrivă, a» 
cîștiga enorm. N-ar fi lipsit de interes să se cerceteze vechea 
propunere, readusă și în discuția noastră, ca învățătorul după 
studii universitare să primească titlul de institutor rămînînd 
la catedra claselor 1—4.

Titlul capitolului ne obligă să mai ridicăm o chestiune vi
tală pentru tînărul învățător. Aceea, atît de vehiculată, a stabi
lității sale in sat. A stabilității dintr-un punct de vedere mai 
intim. Un element de stabilitate, de neignorat, îl constituie, fără 
îndoială, familia. Ce posibilități de întemeiere a unui cămin are 
tînărul învățător în prezent ?

Tovarășul Gheorghe A Chiței. director al Liceului pedagogic 
din Deva, a adincit această problemă. „Către profesia de învăță
tor se îndreaptă, obișnuit, mai multe fete... E normal, într-u« 
fel. Fetelor li se potrivește mai oine munca la catedră. Dar 
nu înseamnă aceasta să lipsim breasla învățătorilor de aportul 
bărbaților. Deci, trebtiie să ne întoarcem la selecția pentru liceu, 
spunînd că e nevoie să atragem un număr echitabil de băieți... 
Ar cîștiga și școala și s-ar facilita închegarea unor familii de 
învățători care să se stabilizeze 20-30 de ani în același sat. Acum, 
trebuie să recunoaștem, învățătoarele noastre au dificultăți. în 
închegarea unui cămin, pentru că, în gruparea intelectualilor 
din sat, căsătoriile se încheagă, de obicei — și normal — pe pro
fesii. Am ridicat o problemă omenească peste care se trece ade- . 
sea cu ușurință".

După cum omenească este și „revendicarea" ca portretul în
vățătorului din zilele noastre, prezent la toate prefacerile prin 
care a trecut țara, să apară mai frecvent, mai veridic, mai din 
interior, mai afectiv. Presa, televiziunea, radioul și chiar lite
ratura se lipsesc de un erou care trece prin viața noastră, a 
tuturor, meritînd și trebuind să fie cunoscut.

LICEUL PEDAGOGIC — O „ȘCOALA PILOT"

Avem licee pedagogice cu peste o sută de ani de existență și 
licee nou create. Indiferent de vechimea lor, ele tind să-și ocupe 
un loc foarte bine conturat în peisajul nostru școlar. Tovarășul 
Nicolae Roșuț le definea ca „școli pilot". O dată : pentru că for-*'  
mează cadrele necesare invățămîntului ; a doua oară : pentru că 
sînt investite de curînd cu dreptul de a perfecționa periodic 
fondul de cadre învățătorești ; a treia oară : pentru că dispun 
de un corp profesoral de elită : a patra oară : pentru că tind 
să-și asigure o bază materială foarte modernă, incit învățătorul 
să se formeze intr-o ambianță care să-i stimuleze creativitatea 
didactică ; a cincea oară ; pentru că specificitatea sa cere gene
ralizarea internatului, îneît elevul să fie, pe parcursul celor 
cinci ani, sub influența didactică și educativă neîntreruptă a 
școlii.

Ce s-ar mai putea adăuga? E un adevărat program care se 
cere onorat. De către licee inseși, dar și de către inspectoratele 
școlare, consiliile populare și Ministerul Invățămîntului.

PRONOSTICUL NOSTRU 
CONCURSUL PRONOSPORT 

NR. 5
Etapa din 1 februarie 1970

1. Bari — Brescia 1
2. Florentina — Lanerosl 1
3. Internazionale — Roma 1
4. Juventus — Sampdoria 1

5. I.azlo — Cagliari 2
6. Napoli — Torino 1
7. Palermo — Bologna 1
8. Verona — Milan X

9. Atalanta — Foggia 1
10. Catania — Arezzo 1
11. Como — Mantova X
12. Livorno — Varese 2
13. Reggiana — Perugiia 1

CÎND CAUȚI 
SOLUȚIILE

BENO ROMULUS, membru în 
Consiliul de conducere al Bi
roului de turism pentru tineret- 
In colecție sînt prezentate și 
cîteva mtdele pentru sport și 
turism. Intr-un fel. echipamen
tul turistic existent suferă de 
conformism. Nu înseamnă că 
atunci cînd ne refugiem pe 
munte intr-o cabană trebuie 
să abandonăm eleganța în 
gară. Avem nevoie de o cro
ială frumoasă, fantezistă, cît 
mai variată, confecții din mate
riale durabile, bine cusute, re
zistente la eforturile de pe 
munte, impregnate împotriva 
ploilor, călduroase și ușoare. 
Cred că ati observat : grupurile 
de excursioniști în cea mai 
mare parte îmbracă un echipa
ment stas uniformizat și supra-

au pus în circulație pantaloni 
și bluze din prelată de automo
bil.

mîne decît să sperăm că aceas
tă prezentare nu va fi un pa
leativ ci o coordonată constan
tă pentru viitor.

Mi se pare că industria de 
confecții reacționează foarte 
incert în ceea ce privește carac
terul modei pe plan mondial și 
mai ales în formularea unei 
concepții de creație originală 
(de exemplu valorificarea Unor 
elemente tradiționale româ
nești în stilul vestimentar). Fa
cem excesiv de puțin pe linia 

gust elevat al ti- 
planul1 esteticii 

Cred că primul 
factor al pedago- 
în acest domeniu 

industrie- 
trebuie să 

.cuplu" este prea 
puțin eficace.

D. BAZAC, Centrul de cerce
tări pentru problemele tineretu
lui de pe lingă C.C. al U.T.C. : 
Subiectul discuției noastre este 
„moda 1970“. Investigînd prefe
rințele estetice ale tineretului 
s-a constatat că tinerii se află 
în fața unei dileme provocată 
de ceea ce văd prin interme
diul instituțiilor mass-media (te
leviziunea, cinematograful, jur
nale de specialitate) și 
găsesc, și le recomandă 
unui magazin.

și bine apreciate pe piața inter
nă și externă. Numai că nu se n 
prea găsesc. Dar libertatea de I 
a alege nu înseamnă, în nici un “

I

și bine apreciate pe piața inter-

ceea ce 
vitrina

caz, libertatea de a ocoli, așa 
cum au. înțeles, pare-se, repre
zentanții unor baze de achizi
ție. Acordîndu-le competențe 
mai largi în acest domeniu, Mi
nisterul Comerțului Interior tre
buie să se asigure că alegerea 
pe care o fac achizitorii săi 
este bună răspunde cererii pu
blicului, în cazul de față

• rerii tineretului.

i

formării unui 
neretului pe 
vestimentare, 
și principalul 
giei gustului 
îl constituie cuplul 
comerț. Cu regret 
arăt că acest „i 
puțin activ și

Conf. 
ACHIM, 
Ia Academia 
ghiu": Cred că 
vom aprecia numai prezentarea 
de modele în sine, nu se va 
realiza în fapt o înviorare a 
ținutei vestimentare. Există o 
discrepanță între ceea ce ni se 
prezintă în expoziții, și ceea ce 
se găsește și se poate cumpăra 
din magazine. Magazinele noas
tre sînt insuficient aprovizio
nate cu modele plăcute, tine
rești, vii, diversificate. Există 
o mare monotonie, o apăsătoare 
și cenușie ținută a confecțiilor 
expuse în magazine. Nu ne ră-

univ. dr. IONEL 
catedra de estetică de 

„Ștefan Gheor- 
atîta timp, cît

FLORICA 
scenografă la 
„I. L. Caragiale" : 
consideră, 
textura și culoarea, elemen
tul esențial în modă. Nu 
ar fi lipsit de interes dacă crea
torii noștri s-ar inspira pentru 
anumite modele din croiala 
costumelor populare fără a tre
ce de partea cealaltă, in FOL- 
CLORISM. Mă aflam anul tre
cut, într-o dimineață mohorîtă, 
în gară la Deda. Am văzut co- 
borînd din tren două femei lo
calnice îmbrăcate îa sumane de 
dimie albă, splendide. Din- 
tr-odată au înveselit tot pero
nul gării. își croiseră singure, 
după un tipar special o haină

MALUREANU, 
Teatrul Național 

Croiala se 
împreună cu con- 

și culoarea, 
esențial In modă.

MIHAI BERECHET, 
la Teatrul Național „I. 
ragiale" : Sarcina de seamă a 
industriei și comerțului este de 
a păstra produsul de serie la ni
velul tehnic și artistic al unica
tului. Uneori, însă, vitrinele de 
prezentare sînt ferestre infidele 
fiindcă produsul de serie nu s-a 
păstrat la valoarea unicatului. 
Alteori rezistența șablonului 
în vestimentație este destul de 
mare în sensul că foarte multe 
modele nou create sînt simple 
variațiuni pe o temă dată. I s-a 
schimbat buzunarul sau a apă
rut un nasture în plus, confec
ția este considerată un nou mo
del. E clar că nu se poate asi
gura o varietate de materiale 
și confecții rebotezîndu-le cu 
multă fantezie. Compilațiile 
și autocopierile duc în fond nu 
la lărgirea sortimentului, cum 
am dori, ci la îngustarea lui. 
întreprinderile producătoare 
trebuie, prin produsele pe care 
le oferă, să-și croiască singure 
drum spre inima cumpărătorului. 
Cucerirea pieței, consacrarea 
mărcii fabricii este lucrul pri
mordial. La Combinatul de con
fecții și tricotaje București acest 
lucru s-a înfăptuit mai de mult, 
produsele sale sînt cunoscute

regizor 
L. Ca-

(Urmare din pag. I)

de metal. Pentru că într-ade- 
văr, în întreprinderea piteș- 
teană, acestei probleme i se 
acordă o atenție maximă. în 
1969 aici s-au întregistrat 650 
tone de metal economisit. La 
bază au stat organizarea știin
țifică a producției, elaborarea 
unei tehnologii adecvate, asi
milarea soluțiilor tehnice op
time. Este edificator, în acest 
sens, exemplul înlocuirii pro
cedeului de nituire în con
strucțiile de poduri cu sudura 
prin care s-a obținut o redu
cere practică a consumului de 
metal de circa 18 la sută. în
curajați de acest rezultat, 
constructorii piteșteni și pro- 
iectanții din cadrul i.P.C.F. 
și-au propus extinderea trep
tată a noului procedeu la un 
volum tot mai mare de pro
ducție. Dacă în 1968 sudura 
se aplica în proporție de nu
mai 6 lla sută în raport cu 
planul, în acest an noul pro- 
cede’ va acoperi 50 la sută 
din producția de poduri. Pen
tru economia națională aceas
ta însemnează o economie de 
330 tone de oțel anual.

„Dar cu o condiție — preci
zează secretarul comitetului 
U-T.C. Sudura să fie executa
tă cu înaltă pricepere. Și cum 
majoritatea sudorilor sînt ti
neri, vom acorda o deosebită 
atenție pregătirii lor profe
sionale. De altfel, cursurile 
propuse de noi în acest sens, 
cu participarea tinerilor su
dori, sînt în plină desfășu
rare". A fost înlocuită apoi 
marca de oțel O.L.-38 cu mar
ca O.L.-44 mai elastic și mai 
rezistent, permițîndu-se sec
țiuni mai suple și implicit mai 
ușoare. Cîștigul de metal pe 
această cale se ridică la 15 la

sută pe tona de produs. în 
contextul abordării noilor so
luții, trebuie consemnat și 
faptul că ele asigură în para
lel o calitate superioară a 
lucrărilor și o evidentă spori
re a coeficientului lor de re
zistență.

Pentru anul acesta însă, pe 
baza indicațiilor conducerii de 
partid privind reducerea în 
medie cu 8 la sută a consu
mului de metal pe economie, 
constructorilor de poduri din 
Pitești li s-au stabilit norme 
mult mai exigente. La produ
sul „construcții-metalice". de 
pildă, s-a prevăzut un consum 
de 1 020 kg. pe tona de pro
dus — cu 9 kg. sub cifra reali
zată în anul trecut, la poduri 
— 1 030 kg. pe tonă, cu 15 sub 
consumul înregistrat în același 
an. iar la traverse din beton 
armat — 64 kg. pe metrul cub 
față de 73,7 kg. în 1969 Este 
vorba așadar, de prevederi 
mobilizatoare. Pentru că. așa 
cum spunea maistrul Anghel 
Florea, secretarul comitetului 
de partid, încadrarea în nor
mele repartizate presupune 
nu numai rezolvarea tehnică 
a unui aspect esențial al 
muncii dar și dovada deplinei 
maturități politice a colectivu
lui, înalta sa conștiință profe
sională, maxima responsabili
tate cu alte cuvinte, față de 
gospodărirea eficientă a valo
rilor materiale. Cum își vor 
circumscrie cei 600 de tineri 
din întreprindere, eforturile 
de fiecare zi în sfera de preo
cupări generale a colectivului 
pentru îndeplinirea acestor 
noi și importante sarcini ? To
varășul Ilie Marinei, secreta
rul comitetului U T.C., ne pre
zintă planul unor acțiuni con
crete. în ansamblul lor ele vi
zează întărirea disciplinei teh

nologice și de producție în rîn
dul tineretului, combaterea 
cauzelor care favorizează re
buturi în unele secții, stringe- 
rea și punerea în evidență a 
resturilor de materiale rezul
tate de la debitare, colectarea 
și predarea către I.C.M. a me
talului care nu-și mai găsește 
utilizarea în producție. în în
deplinirea acestor prevederi, 
s-a pornit de la popularizarea 
în cadrul unor adunări de la 
care nu vor lipsi maiștri și in
gineri, a planului de măsuri 
tehnico-organizatorice privind 
asigurarea îndeplinirii sarcini
lor de reducere a consumului 
de metal, concepută la nivelul 
comitetului de direcție. „Con
ținutul său este edificator, 
spune inginerul șef al între
prinderii, tovarășul Petre 
Georgescu. Se prevede modi
ficarea sistemului de turnare 
a traverselor din beton armat, 
din baterii lungi în baterii 
scurte, metodă care va permi
te întrebuințarea mai econo
micoasă a fierului beton de 
lungimi reduse, recuperarea 
resturilor de fier beton prin 
înădire. operație în care vor 
fi specializați 2—3 muncitori, 
optimizarea maximă a croirii 
și debitării materialelor". Pen
tru realizarea acestei ultime 
prevederi, a fost concepută în 
întreprindere o mașină de de
bitat, aflată în prezent în pro
be. Ea va executa o măsura
re și debitare Ia toleranțe mi
nime a materialelor, făeînd 
posibilă recuperarea a 10 km 
de fier beton pentru traverse. 
Numai prin măsurile enume
rate. se vor economisi in a- 
cest an peste 30 ton» de me
tal. Un angajament, la onora
rea căruia tinerii constructori 
de poduri din Pitești contri
buie prin faptele lor de fie
care zi.



centenarului
Dosarul unui

nașterii lui act
K I. LeninV

•
neri lucrările Conferinței teoreti
ce internaționale „Sistemul so
cialist mondial —* întruchipare a 
ideilor leninismului", consacrată 
Centenarului nașterii lui V. I. 
Lenin. Au participat delegați din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia, Ro
mânia, Ungaria și Uniunea So
vietică.

Ultima ședință Plenară a Con
ferinței a fost prezidată de con
ducătorul delegației române, 
prof. dr. Roman Moldovan, 
membru corespondent al Acade
miei române. Participanții au as
cultat o expunere făcută de L. A. 
Fotieva, fosta secretară a lui 
V. I. Lenin, care a evocat o se
rie de aspecte ale activității ma
relui întemeietor al P.C.U.S. și 
al statului sovietic. Au fost apoi 
prezentate scurte referate despre 
activitatea secțiilor conferinței. 
Printre altele, au fost rostite cu
vinte de apreciere despre refera
tele prezentate de oamenii de 
știință români: „Confirmarea și 
dezvoltarea învățăturii leniniste 
despre rolul conducător al parti
dului comunist în lumina expe
rienței construirii socialismului în 
România" — de prof. dr. Vasile 
Nichita, „Ideile leniniste despre 
dezvoltarea complexă a econo
miei socialiste și aplicarea lor 
creatoare în România", de prof, 
dr. N. N. Conțtantinescu, „Dez
voltarea relațiilor internaționale 
de colaborare și cooperare eco
nomică internațională ale Româ
niei în lumina învățăturii leni
niste", de dr. Iordache Ionescu.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de acad. A. Rumeanțev, 
vicepreședinte al Academiei de 
Științe al U.R.S.S.

condamnabil
La Moscova s-au încheiat vi- Avioane ale S. U. A.

l

au atacat regiuni

din R. D Vietnam
HANOI. — Ministerul Aface

rilor Externe al Republicii De
mocrate Vietnam a dat publicită
ții o declarație în legătură cu 
faptul că la 28 ianuarie avioane 
americane au pătruns în mai 
multe rînduri în regiuni popu
late din vestul provinciilor Quang 
Binh și Ha Tinh din R. D. Viet
nam și au bombardat în mai 
multe reprize aceste zone provo- 
cînd pierderi de vieți umane și 
pagube materiale populației.

Forțele armate și populația 
din cele două regiuni au doborit 
trei din aceste avioane și au ava
riat alte cîteva.

Aceste acțiuni, se arată în de
clarație, precum și cele săvîrșite 
în zilele de 13,14 și 17 ianuarie 
demonstrează că Statele Unite 
continuă acțiunile lor agresive 
împotriva Republicii Democrate 
Vietnam.

Guvernul R. D. Vietnam, se 
spune în declarație, cere înce
tarea imediată a oricăror acte 
de încălcare a suveranității și 
securității R. D. Vietnam.

★
WASHINGTON. — Purtătorul 

de cuvînt al Casei Albe, Ronald 
Ziegler, a recunoscut oficial bom
bardarea de către aviația ame
ricană a unei zone de frontieră 
din teritoriul R. D. Vietnam. El 
a încercat să justifice această ac
țiune agresivă, afirmînd că ar fi 
vorba de un „act de represalii" 
în urma doborîrii unui elicopter 
american deasupra teritoriului 
R. D. Vietnam. Ziegler a adăugat 
că aceste acțiuni nu înseamnă o 
modificare a deciziei americane 
din noiembrie 1968, cînd s-a ho-

tărît încetarea bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam.

Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe a arătat apoi că avioane a- 
mericane vor efectua pe mai de
parte zboruri de recunoaștere 
deasupra teritoriului R. D. Viet
nam. Agențiile de presă sublinia
ză, că procedînd astfel, Statele 
Unite continuă acțiunile îndrep
tate împotriva independenței și 
suveranității R. D. Vietnam.

SAIGON. — Un scandal a iz
bucnit la Saigon după dezvălui
rea faptului că doi agenți ai 
serviciului de spionaj american 
s-au infiltrat în rîndurile zia
riștilor acreditați pe lîngă Co
mandamentul trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud cu 
misiunea de a stabili de unde 
obțin corespondenții de presă 
informațiile ce nu sînt difuzate 
oficial de autoritățile americane 
de la Saigon. In legătură. cu a- 
ceasta, corespondenții de presă 
din Saigon au remis un protest 
energic ambasadorului S.U.A. 

saigonez,pe lingă regimul 
Ellsworth Bunker.

Spre an guvern cvadripartit
în Italia

După încheierea convorbirilor 
preliminare dintre secretarii ce
lor patru partide politice de 
centru-stînga din Italia privind 
posibilitatea reconstituirii unui 
guvern de coaliție, direcțiunile a- 
cestor partide s-au întrunit joi 
și vineri pentru a analiza la rîn
dul lor rezultatele discuțiilor „la 
nivel înalt". întrunită joi seara. 
Direcțiunea Partidului democrat- 
oreștin a adoptat o rezoluție în 
care se confirmă faptul că P.D.C. 
este dispus să participe la for
marea unui nou guvern de coa
liție cu socialiștii, socialiștii-uni- 
tari și republicanii. Dezbaterile 
Direcțiunii Partidului democrat- 
creștin au avut loc pe baza unui 
amplu raport prezentat de Ar
naldo Forlani, secretarul partidu
lui, care a schițat cu acest pri
lej și liniile programatice ale 
unui viitor cabinet cvadripartit 
de centru-stînga.

Vineri, secretarul Partidului 
Socialist Italian, Francesco de 
Martino, a făcut o expunere în 
fața Direcțiunii P.S.I., In oare a

apreciat drept satisfăcătoare o- 
rientarea politică generală ce ar 
urma să fie imprimată viitorului 
guvern cvadripartit.

Stare de urgență 
in Guatemala

Președintele Guatemalei, Julio 
Cesar Mendez Montenegro a de
cretat joi stare de urgență în 
țară, ca urmare a asasinării lui 
Isidor Zarco, director adjunct al 
ziarului „Prensa Libre". In de
cretul prezidențial dat publicită
ții, după o reuniune a cabinetu
lui de miniștri, se arată că toate 
garanțiile constituționale au fost 
suspendate pe o perioadă de 
15 zile. In virtutea instaurării 
stării de urgență, forțele de 
ordine au dreptul de a opera 
arestări și de a percheziționa ori
ce locuință fără un ordin preala
bil emis de autorități.

UN GRUP de 300 de stu
denți ocupă pentru a doua 
zi consecutiv clădirea Uni
versității din Detroit. Ei au 
organizat aici o demonstra
ție în semn de protest îm
potriva prezenței unor re- 
crutori care angajează stu
denți pentru îndeplinirea u- 
nor comenzi ale Pentagonu
lui. Studenții cer, de aseme
nea, 
legi' 
cută 
la o

eliberarea celor 17 co- 
arestați săptămîna tre- 
pentru participarea lor 
demonstrație similară.

Mii de studenți filipinezi 
au demonstrat vineri pe 
străzile capitalei țării. Ma
nila, exprimîndu-și nemulțu
mirea față de politica guver
namentală. O delegație a ma- 
nifestanților a intrat în pala
tul prezidențial pentru a pre
zenta șefului statului filipi- 
nez, Ferdinand Marcos, pro
testul demonstranților.

A

întrevederile franco
vest-germane

PARIS. — Vineri, a sosit la 
Paris cancelarul R.F. a Germa
niei Willy Brandt. însoțit de 
ministrul de externe, Walter 
Scheel, și de alți membri ai gu
vernului vest-german, cancela
rul participă la consultările 
bianuale prevăzute de Tratatul 
de prietenie dintre Franța și 
R.F. a Germaniei.

întrevederile franco-vest-ger- 
mane au început în cursul di
mineții. Președintele Franței, 
Georges Pompidou, a conferit 
cu șeful guvernului vest-ger
man timp de o oră și 25 mi-

nute. Ei au abordat diverse 
aspecte ale problemelor vest- 
europene, relațiile Est-Vest, po
litica mediteraniană și coopera
rea bilaterală.

în același timp, miniștrii de 
externe Maurice Schumann și 
Walter Scheel, au avut convor
biri separate. La rîndul lor. 
ministrul economiei al R. F. a 
Germaniei, Karl Schiller, și 
ministrul francez al dezvoltării 
industriale și științifice, Xavier 
Ortoli, au trecut în revistă ac
tivitatea Comitetului franco- 
vest-german de cooperare

Au reizbucnit ostilitățile
între Honduras și Salvador

Intre Honduras ți Salvador au reizbucnit joi ostilitățile, 
țile acuzindu-se reciproc de reînceperea acestora și 
acordului de încetare a focului 
iulie anul trecut.

Concomitent, din capitala costa- 
ricană se anunță că convorbirile 
dintre reprezentanții celor două 
țări mici din America Centrală, 
purtate în prezența unei echipe 
de mediere a O.S.A., au fost 
suspendate pe timp nelimitat.

c -t

păr- 
încălcarea 

intervenit după războiul din luna

asasinat
Urmărirea declanșată 

de Biroul Federal de In
vestigații privind triplul 
asasinat comis pe o stra
dă liniștită în orășelul 
Clarksville, statul Penn
sylvania, ale cărui victi
me au fost Joseph Ya- 
blonski, lider al sindica
tului minerilor, soția și 
fiica sa de 25 de ani, s-a 
încheiat cu arestarea a- 
cuzaților Claude Vealey, 
Aubran Martin și Paul 
Gilly.

• CU PRILEJUL vizitei
Ungaria a ministrului comerțu
lui interior al României, Nicolae 
Bozdog, care va semna la Buda
pesta protocolul privind schim
burile directe de mărfuri și de 
colaborare pe anul 1970 dintre 
ministerele de comerț interior 
ale celor două țări, ambasado
rul României la Budapesta, Du
mitru Turcuș, a oferit vineri 
seara în saloanele ambasadei un 
cocteil. Au participat Szurdi 
Istvah, ministrul comerțului 
interior al R. P. Ungare, cadre 
de conducere din Ministerul Co
merțului Interior și din Ministe
rul de Externe al Ungariei și 
alte persoane oficiale.
• INTRE 21 și 28 IANUARIE 

s-a aflat la Paris o delegație a 
Ministerului Industriei Ușoare, 
condusă de Nicolae Enea, prim- 
adjunct al ministrului. Delega
ția română a purtat convorbiri 
cu reprezentanții conducerilor 
a peste 20 de mari firme comer
ciale franceze din domeniul in
dustriei ușoare. Cu același pri
lej a avut loc un schimb util 
de informații privind organiza
rea activității de producție și 
de export și au fost încheiate 
contracte privind exportarea de 
către România în Franța a unor 
produse textile, confecții și în
călțăminte de piele.

• LA CASA DE CULTURA 
din Phenian a fost deschisă o 
expoziție a cărții românești.

• AMBASADORUL Republicii 
Socialiste România la Bruxelles, 
Alexandru Lăzăreanu, și Ștefan 
Niță, șeful Agenției Economice, 
au oferit la 29 ianuarie în sa
loanele ambasadei un cocteil cu 
prilejul constituirii Biroului e- 
xecutlv al Comitetului economic 
belglano-român. Cu acest pri
lej a avut loc un schimb de

.păreri asupra posibilităților de

dezvoltare a schimburilor și 
cooperării economice dintre Ro
mânia și Belgia.
ÎN SPRIJINUL CONVOCĂRII 
UNEI CONFERINȚE TN PRO
BLEMA SECURITĂȚII EURO

PENE

anunțat că forțele siriene au 
asupra 
ampla- 
Nahal

• ADUNAREA Consiliului Eu
ropei (organizație politică inter- 
guvernamentaiă ce grupează 17 
țări vest-europene) și-a încheiat 
vineri sesiunea deschisă în urmă 
cu o săptămînă Ia Strasbourg. 
Participanții la reuniune au a- 
doptat o rezoluție în care se re
comandă guvernelor țărilor 
membre să sprijine oficial ideea 
convocării unei conferințe în 
problema securității europene. 
Subliniindu-se faptul că între 
Est și Vest există multe puncte 
de vedere convergente, rezolu
ția apreciază că organizarea u- 
nei asemenea conferințe „ar a- 
duce o contribuție efectivă la 
cauza păcii și securității colec
tive".
ATAC SIRIAN ASUPRA UNEI 

POZIȚII ISRAELIENE
DAMASC — Citind declarația 

unui purtător de cuvînt militar 
sirian, transmisă de postul de 
radio Damasc, agenția U.P.I. 
informează că forțele siriene au 
deschis vineri focul asupra 
unei poziții israeliene situate în 
sectorul Al Rafeed din regiunea 
înălțimilor Golan (teritoriu si
rian ocupat de forțele israe
liene). Potrivit comunicatului 
sirian, poziția israeliană a fost 
distrusă, iar cinci militari isra- 
elieni

deschis vineri focul 
unor poziții israeliene 
sate în apropiere de 
Gshour, în regiunea înălțimilor 
Golan (zonă siriană ocupată de 
.trupele israeliene) — informează 
agenția France Presse. El a 
menționat că In cursul atacului 
au fost răniți trei soldați lsrae- 
lieni.

Ministrul apărării al Salvado
rului, generalul Fidel Torres, a 
declarat că „soldați hondurieni, 
precum și civili înarmați au 
intenționat să invadeze joi teri
toriul salvadorian în zona depar
tamentului Chalatenango, anga- 
jînd lupte cu trupele honduriene 
timp de trei ore".

La Tegucigalpa, ministrul de 
externe hondurian a declarat că 
100 de membri ai gărzii naționa
le salvadoriene sprijiniți de pa
tru avioane au atacat și bom
bardat localitățile Managua și 
El Triumfo din districtul hon
durian Mapulaca. El a menționat 
că, după mai multe ore, atacul 
a fost respins și mai mulți inva
datori au fost omoriți. Ambasada 
honduriană în Costa Rica, unde 
s-au desfășurat tratativele pentru 
soluționarea conflictului, a anun
țat că în Honduras a fost decla
rată starea excepțională.

Un mare juriu federal a tn- 
ceput examinarea preliminară 
a probelor puse la dispoziție 
de F.B.I. pentru a stabili dacă 
persoanele arestate pot fi tri
mise în fafa instanțelor judicia
re sub învinuirea de crimă pre
meditată.

Publicațiile americane nu fac 
nici un secret din existența u- 
nor legături strînse între asasi
narea lui Yablonski și activita
tea altor lideri ai sindicatului 
minerilor. Pentru a înțelege cum 
s-au petrecut faptele, e necesar 
să derulăm în cîteva secvențe 
activitatea sindicatului mineri
lor. După al doilea război mon
dial, președintele sindicatului, 
John L. Lewis — denumit și 
„John Leul' — a acceptat o se
rie de măsuri propuse de com
paniile miniere printre care me
canizarea și modernizarea in
tensivă a minelor, concedieri 
masive în rîndul minerilor, de
sigur sub promisiunea sporirii 
salariilor. Aplicarea acestor 
măsuri a dus — potrivit revistei 
L’EXPRESS — la o dublare a 
exporturilor americane de căr
bune pe piața europeană. Ase
menea acțiuni, firesc, au lovit 
în interesele a zeci de mii de 
mineri nevoifi să se califice 
pentru alte profesii. La scurt 
timp numărul simpatizanților a- 
cestui sindicat a scăzut cu două 
treimi. Tn această perioadă, 
sindicatul, beneficiind de co
laborarea strînsă cu patronii, a 
devenit tot mai bogat și puter
nic. Milioane de dolari au fost 
primite drept donații din partea

TEL 
cu vini

au fost uciși.
AVIV — Un purtător de 
al armatei israeliene a LONDRA. — Tn timpul unei acțiuni revendicative a profesorilor

THING

companiilor pentru membrii 
„susținători''; o bancă girează 
în prezent operațiunile bănești. 
A apărut bineînțeles și corup
ția. Actualul președinte, „Tony*  
Boyle, succesorul lui Lewie, are 
un salariu anual de 50 000 de 
dolari, la care merită adăugate 
sumele „la dispoziție' fructifi
cate de multe ori în interesul 
personal. Timp de 37 de ani 
Yablonski a acceptat confor
mismul celorlalți lideri. Tn pri
măvara lui 1969 însă, a anunțai 
că va candida la președinția 
sindicatului împotriva lui Boyle. 
Ambiție ? „Remușcări', decla
ra el.

Fapt nou întîlnit, Yablonski a 
început să participe la mișcări
le greviste ale minerilor din Vir
ginia Occidentală, greve în
dreptate împotriva slabelor 
măsuri de combatere a silico
zei, boală profesională ce a fă
cut numeroase victime printre 
mineri. La această mișcare, 
spontană, au participat și medi
cii, indignați de indiferența 
proprietarilor de mine. Cu a- 
ceastă ocazie, Yablonski s-a 
putut convinge de sentimentele 
de care se bucură liderii sin
dicali în rîndul minerilor. Tn 
repetate rînduri era huiduit. 
Nemulțumirea se îndrepta deci 
nu numai împotriva patronilor 
dar și a liderilor Sindicali care, 
în unele probleme, pactizau cu 
proprietarii, în loc să apere in
teresele minerilor. Tncercînd să 
schimbe cite ceva din „tradițio
nala politică' a sindicatului, Ya
blonski a fost urmat în această 
tentativă doar de minerii mai 
tineri. Cei mai în vîrstă, care 
de altfel alcătuiesc majoritatea, 
n-au dorit să schimbe „cursul'*  
de teamă că își vor vedea pe
riclitat. cuantumul pensiilor. La 
alegeri, Boyle a primit un nou 
mandat cu 81 000 voturi, contra 
45 000 obținute de Yablonski. 
„Bătrînețea și nepotismul — 
declara revistei L’EXPRESS unul 
din . liderii sindicali americani 
— izolează din ce în ce mai 
mult pe conducătorii sindicali*.  
Circa 40 la sută din muncitori 
au sub 35 de ani în timp ce 
George Meany, președintele 
A.F.L.-C.I.O. (sindicatele ameri
cane) are 74 de ani. Tn 1967, 
sub. influența tinerilor, munci
tori de la mii de întreprinderi 
au respins contractele de mun
că prezentate de liderii sindi
cali. Principalele ziare econo
mice apreciază anul în curs, 
drept un „an sindical' dificil.

în asemenea situație, tentati
vele unor lideri de genul lui 
Yablonski de a privi situația 
de pe poziții mai conforme in
tereselor muncitorilor, se lovesc 
de duritatea altor lideri ce-și 
văd periclitată poziția. De alt
fel, a devenit cunoscut că asa
sinarea lui Yablonski cu cîtva 
timp înainte de a se prezenta 
în fața unei comisii de anchetă 
urmărind examinarea felului în 
care s-au desfășurat alegerile 
anul trecut, precum și mînuirea 
unor fonduri financiare, a avut 
drept scop lichidarea unui mar
tor important privind cerceta
rea atmosferei din cadrul sin
dicatului minerilor. Pe baza u- 
nor declarații, Biroul Federal de 
Investigații a hotărît să-și extin
dă cercetările asupra conduce
rii acestui sindicat, în acest 
sens așteptîndu-se noi dezvă
luiri.

I. TIMOFTE

Cronica unuinȚ
fanus, legendarul rege al Ba- 

tium-ului, fusese pare-se un om 
tare cumsecade de vreme ce, ca 
răsplată spiritului său îi fusese 
atribuit darul de a vedea cu e- 
gală pătrundere trecutul și vii
torul. La origină, deci, cele două 
fețe cu care era Înfățișat acest 
prim latin n-^aveau nimic co
mun cu sensuBduplicității, adău
gat ulterior : numele dat pri
mei luni a anului, în cinstea lui 
Ianus, marca — metaforic — pur 
și simplu ' ideea de continuitate 
între un an și altul. Aș propune 
să reținem și noi, din tezaurul 
mitologic, tocmai semnificația 
acestei legături între trecutul a- 
propiăt și viitorul apropiat.

Dacă lumea nu se poate schim
ba din temelii în noaptea de 
Anul Nou, nu este mai puțin a- 
devărat că ianuarie subliniază 
viguros voința de îmbunătățire 
a realităților ei, ridicînd pe o 
treaptă mai înaltă împlinirile 
din cele 12 luni precedente.

Primele știri venite în 1970 
din toate colțurile țării, simple 
comunicate de producție, au 
continuat să poarte nu știu ce 
reflex al sărbătorilor de-abia 
încheiate, surprinzîndu-și astfel 
propriul stil informativ, de obi
cei sobru pînă la impersonalita
te. De la 1 ianuarie — arăta o 
știre Agerpres în prima zi de 
lucru, — la uzina de utilaj mi
nier din orașul „Dr. Petru 
Groza" — județul Bihor, cel 
de-al doilea cuptor electric pen
tru elaborarea oțelului, ultra
modern, a început să producă 
la întreaga capacitate. Oțelul, 
iată un martor excelent venit 
să depună în favoarea ideii de 
continuitate peste puntea anilor. 
La Galați, clipa memorabilă a 
rotunjirii : Combinatul siderur
gic a marcat șar.ia de oțel cu 
numărul 10 000. Cîndva, pentru 
un număr de An Nou, un talen
tat fotoreporter avusese ideea 
unui montaj fotografic ingenios : 
în hala de turnare, oțelarul, în 
mînă cu o delicată cupă de vin, 
„ciocnea" festiv cu imensa oală 
de 200 tone, plină ochi cu oțel 
incandescent: „Noroc — și la 
mai mare". Ei bine, șarja ju
biliară din Galați face să ră

sune — și amplifică — «cel clin
chet simbolic, căruia astăzi o 
serie întreagă de calcule lucide, 
de măsuri gospodărești, de ini
țiative concrete îi dau o identi
tate sigură, precizată în angaja
mentul luat în întrecerea socia
listă de către organizația de par
tid a județului Galați : 20 000 
tone oțel (între multe alte pro
duse) peste plan în anul 1970.

Cu etalonul oțel din ianuarie 
putem măsura, de altfel, toată 
munca țării, într-un moment1 
cînd, intens concentrată asupra 
capacităților ei productive, sin- 
tetizîndu-și la rece experiența 
și detectîndu-și cu atenție re
zervele, ea iese îmbogățită din 
confruntarea cu sine. Se poate 
produce mai mult, mai bun, mai 
ieftin, cu un randament mai 
mare. Conștiința acestor adevă
ruri a căpătat expresie în che
mările organizațiilor județene 
P.C.R. Brașov și Timiș, în ecoul 
prompt al unităților productive 
din industrie și agricultură, în 
hotărîrea unanimă de a se de
păși prevederile planului din ul
timul an al cincinalului. Ștam
pila poștei cu datare în ianua
rie 1970 a însoțit mii și mii de 
mesaje pe traiectorii dispuse ca 
spițele roții avînd, în mijloc, 
ca punct de întîlnire, Co
mitetul Central. Laitmotivul, 
cuvîntul cheie al acestor mesaje 
e ușor de desprins : peste. Stă
ruitor, mereu, pretutindeni, — 
peste planul producției marfă, 
peste nivelul planificat al pro
ductivității, peste beneficiile 
prevăzute ș.a.m.d. ; iar acolo 
unde efortul se traduce în alți 
indici, adică la prețul de cost 
sub cel planificat, la construc
țiile sau capacitățile de produc
ție predate înainte de termen, 
la reducerea importurilor etc., 
numitorul comun rămîne tot 
coeficientul resurselor sporite, 
suplimentare, obținute de eco
nomia națională, deci iarăși, 
stăruitor, mereu, pretutindeni, 
peste cît izbuteam altădată, să 
zicem încă în ianuarie ’69 și, 
ehei, mult peste cît ne închi
puiam la începutul cincinalului, 
în ianuarie ’65, că vom fi capa
bili să creăm astăzi.

Astfel, în ianuarie, viața unui 
însemnat număr de tineri s-a 
desfășurat la noi î»tre acești 
dinamici parametri ai muncii 
profilată pe orizontul întregului 
an. Altor numeroși tineri, cu 
o scadență a „rambursului so
cial" relativ mai îndepărtată, 
ianuarie le-a adus aproape douâ 
săptămîni de vacanță și aproa
pe trei de școală. Firește, atît 
pentru unii cît și pentru alții, 
cronica celor 31 de zile scapă 
oricăror tipare prestabilite.

ASTĂZI, ClND NE 
despărțim DE IANUARIE
START CU DREPTUL

ȘTEFAN IUREȘ
Bunăoară știm că muntele, în 
acest răstimp, a primit oaspeți 
gălăgioși, zburdalnici, dornici de 
nebunii nevinovate și le-a ofe
rit, prietenos, puțina zăpadă 
păstrată cu greu anume pentru 
ei. Știm că iarna pe uliță, în 
versiune modernizată, a schim
bat faimoasa „adunătură de 
tatari" în onorabili participanți 
legitimați la concursul — cu 
faze pe școli, pe centre și pe 
țară — „Săniuța de argint". Mai 
știm, de asemenea, că festivalul 
național al formațiilor „pop“ 
(„Phonix", „Clasic XX“, „Cas
cada") s-a bucurat de un așteptat 
succes. Apropo de muzică, mai 
știm că directorul Operei româ
ne, tovarășul Octav Enigărescu, 
le-a amintit adolescenților și ti
nerilor bucureșteni că prima 
scenă lirică le poate oferi spec

tacole de calitate ți la un preț 
„care să nu depășească prețul u- 
nei cafele mici la barul cu nu
mele de Tosca, de peste drum de 
Operă...'. Sau știm că, 500 km 
mai încolo, la confluența Tisei 
cu Iza, în cadrul unui carna
val de pomină (care alegorice, 
scene de feerie, obiceiuri de 
nuntă) nemuritorul Pintea Vi
teazul a împărățit iarăși peste 
cei din Bîrsana, Glod, Berbești, 
Săpînța, Budești, dar n-a mai 
împărățit singur, fiindcă alături 
de el stătea. în spirit monden, 
o proaspătă ’ aleasă Miss Mara- 
mu...

Cu asemenea spicuiri nu vrem 
decît să sugerăm că tinerețea 
s-a aflat în drepturile ei ple
nare. Incepînd, la loclil de mun
că, alături de cei vîrstnici, bătă
lia pentru un procent la sută 
peste plan la producția marfă 
— ceea ce înseamnă, numai la 
scara județului natal o enormă 

cantitate de obiecte fizice, de 
la locomotiva Diesel pînă la 
pantofi, de la blocuri de locu
ințe pînă la îngrășămintele a- 
zotoase — tînărul s-a lansat, 
totodată. în vîrtejul unui an cu 
o prodigioasă cascadă de eveni
mente. Mari sau mici, apropiate 
sau depărtate, benigne sau dra
matice, ele îi solicită continuu 
atenția, uneori entuziasmul, cî- 
teodată fiorul. Lumea e. intere
santă, lumea îl invită să ră- 
mînă pe recepție.

Poate că receptorul este, une
ori. mai sensibil la lucrurile în 
legătură cu categoria profesio

nală. Tînărului meseriaș, ia
nuarie i-a oferit inițierea con
cursului „Meseria, brățară de 
aur”, în Brașovul gazdă tot mai 
bună a competițiilor cu finali
zare în aur. Liceanului — ia
nuarie i-a adus, în pagina I 
a ziarului, știrea constituirii 
Consiliului pentru munca în rîn
durile elevilor de pe lîngă C.C. 
al U.T.C., iar în pagina a IV-a, 
vești despre colegii din Marea 
Britanie : 150 000 de liceeni a- 
flați acolo în vacanță silită din 
pricina grevei profesorilor ; 30 
de elevi rebeli la faimosul Ea
ton, organizați într-o „uniune 
de luptă' împotriva pedepselor 
corporale, cenzurării corespon
denței, spiritului religios, deser
virii obligatorii a „seniorilor' 
de către „juniori" j vor fi fost 
toate aceste sisteme de educație, 
acelea ce i-au format ca gent
lemeni pe Sir Anthony Eden, 
Sir Alec Douglas Home, Sir

Harold McMillan șl cine știe 
cîți alți premieri conservatori 
ai Regatului Unit dar iată, se 
mai schimbă vremurile și în 
țara tradițiilor fixe. Ba, în acest 
ianuarie, pînă și majoratul a 
fost coborît de la 21 la 18 ani. 
Anglia se aliniază Europei.

Poate că receptorul individual 
este sensibil mai ales la relația 
cu anumite preferințe. Ianuarie 
a fost generos cu toate prefe
rințele.

Lectură. Redactorii șefi ai e- 
diturilor „Albatros" .„Eminescu", 
„Creangă", și ai altora au 
prezentat public abundentul 

plan editorial 1970, jucînd, toți, 
cu cărțile pe față... Am înțeles 
că se vor edita cărți mai bune, 
dar în tiraje mai mici ; morala
— fiți cu ochii pe noutățile li
brăriei.

Sport. Holul hotelului „Maria 
Isabel", hazardul însuși devenit 
mîna îngustă a fetiței Monica 
Maria Canedo, automobilul blin
dat și escorta celor 200 polițiști 
transportînd cupa lui Jules Ri- 
met spre seiful băncii comerciale 
din Ciudad de Mexico, caracte
risticile stadionului de la Guada
lajara del Jalisco, detaliile acli
matizării băieților noștri la 
1540 m altitudine, febra aștep
tării generale,' pronosticul în
crederii în „surpriză", institui
rea solemnă a Clubului suporte
rilor echipei naționale cu 3 000 
de membri fondatori — capa
citatea maximă a sălii Floreasca
— și... și... dar în fond cîte emo
ții poate suporta o singură lună, 

despărțită prin alte trei luni de 
evenimentul competițional pro- 
priu-zis ? O, zei plictisiți, dar 
ce făceați voi în Olimpul vos
tru dacă nici măcar un C.M. de 
fotbal nu aveați ?

Modă. Doamnelor și domai- 
șoarelor, atelierele de creație și 
unitățile de confecții ale Minis
terului Industriei Ușoare au 
avut deosebita plăcere de a vă 
aduce la cunoștință că itunica- 
pantalon, cuceritoarea lumii, a 
virat și spre magazinele noas
tre de prezentare-vînzare. Nu
mai pentru siluetele înalte; 
sub 1,55 m, complet-ul se vin
de numai pe riscul grațioasei 
cliente. A, încă ceva. In Spa
nia nu se mai poartă camisa 
azul, uniforma oficială a falan- 
giștilor. Dar arestările continuă. 
Lupul, pielea, năravul, știți 
dumneavoastră povestea...

Premiere tehnice. B.oelng-747 
Jumbo, colosul cu aripi de ar
gint a executat^ cu 362 pasa
geri la bord, primul salt peste 
Atlantic. Proiectul podului din
tre Asia Mică și Europa a fost 
definitivat ; de azi în 34 de luni, 
peste strîmtoarea Bosfor se va 
circula în mașină. Va defila, 
poate, și Dacia 1100 S, varianta 
specializată în raliuri a Daciei 
1100, simplă.

Călătorii, fiindcă tot veni vor
ba. TAROM YR-IMK s-a întors 
acasă după turul zig-zag-at al 
lumii. 60 de pasageri turci, în- 
credințîndu-se echipajului con
dus de navigatorul șef, pilotul 
Constantin Mănescu, au parcurs 
în această croazieră aeriană 
47 740 kilometri, ușor, ușurel, de 
parcă ar fi ronțăit semințe.

Speranțe. Prima inimă a lui 
Gerald Rector a fost rebutată, 
a 2-a inimă, transplantată, a 
capotat, trăiască inima nr. 3 ! — 
asta la New York. La București, 
concursul T.V. al speranțelor de 
muzică ușoară ; cîteva talente 
certe cîștigă sau recîștigă a- 
plauzele și simpatia publicului, 
cu cîntece melodioase, româ
nești și străine (nu subscriu 
personal la înverșunarea cu 
care telecronicarul „Scînteii ti
neretului", apreciatul prozator 
Iulian Neacșu, refuză dreptul la 
existență melodiei lirice sub cu
vînt că nu ar mai corespunde 
sensibilității unui secol nervos ; 
depinde — nervii cui). în sfîrșit, 
în Brazilia, speranța . lui Pele : 
să devină după încheierea acti
vității competiționaie, un antre
nor capabil. Drept care, iată-1 
student. Cînd nu vrea omul să 
se culce pe lauri...

Luna, corp ceresc. în ianuarie, 
1970, Luna nu a primit nici o 
vizită. In schimb, ea a fost in
direct implicată în două eveni
mente terestre tnai mult sau 
mai puțin diplomatice. Primo, 
Michael Collins, cosmonaut din 
echipajul lui „Apollo-ll“, a de
pus jurămîntul ca secretar de 
stat adjunct al S.U.A. ț după 
propria-i părere pe pămînt lu
crurile sînt foarte complicate, 
după părerea altora unui om 
care a văzut Pămîntul din anti
camera Lunii i se va putea pre
tinde să aibă o largă perspecti
vă a lucrurilor. Secundo, Spiro 
Agnew, vicepreședintele S.U.A., 
i-a oferit președintelui filipinez 
Markos niște minuscule frag
mente de rocă lunară, — curent 
denumite praf •— ca să-1 îmbu
neze după un anumit conflict 
politic. Așadar, după expresia 
veche „praf în ochi" j dar ce 
praf....

Luna calendaristică. Aniver

sarea a 120 de ani de la naște
rea lui Eminescu. începutul a- 
nului Beethoven, la bicentena
rul nașterii. Nu sînt simple 
readuceri în actualitate, fiindcă 
eternitățile spiritului se pot dis
pensa de ceasul cu sonerie al 
memoriei comune. Fericite pri
lejuri, fără dată de a ne re
ține respirația, pătrunzîndu-ne 
de acel farmec al nostalgiei 
care ar fi rămas pe veci indici
bil dacă geniul nu l-ar fi ros
tit, odată pentru totdeauna, 
„mai suna-vei dulce corn, pen
tru mine vreodată ?. Sau' de a 
tresări, fulgerați de tilcul măreț 
și dramatic al condiției umane, 
așa cum îl exprimă patru lovi
turi sonore, în simfonia desti
nului. Și totuși, aniversîndu-și 
gloriile omenirea nu numai că 
refuză uitarea, dar se onorează 
pe sine.

Aproapele-departele sau, sec, 
agenda politică. Am lăsat-o la 
urmă pentru că e prima cu ca
re luăm contact. Zilnic. Ea nu 
este preferința mea, a ta, a lui. 
E realitatea. Noi sîntem ai ei. 
Fără excepție. Este, ozonat sau 
poluat, aerul existenței noastre. 
Ianuarie ? Dunărea curge sau 
stă, după nevoile omenești, în
tre două albii de beton : eclu
zele. Una dată în funcțiune a- 
nul trecut, la malul românesc, 
alta în ianuarie 1970,- la malul 
iugoslav. Dunărea e un mare 
fluviu al păcii — iar vizita pre
ședintelui Consiliului de Miniș
tri al României, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, în Iugoslavia 
a confirmat întrutotul această 
realitate, adîncind-o pozitiv. 
Congo e, dimensional, un fluviu 
și mai mare, dar deocamdată nu 
și al păcii ; cele două state rive
rane care i-au împrumutat nu
mele se privesc cu suspiciune. 
Apele Suezului fierb mereu. 
Irakul și Iranul și-au expulzat 
reciproc reprezentanțele diplo
matice. Cele două comunități din 
Cipru ascultă împietrite, explo
ziile la depozitele de arme din 
Nicosia. Nu-i pace sub măslini...

Dar cel puțin în Nigeria zeul 
Marte a tăcut. Biafra a capitu
lat, războiul civil a luat . sfîr
șit. In urmă, hecatomba celor 
două milioane de victime, ruina, 
foamea, groaza. în față palid, 
un soare al speranței pentru su
praviețuitorii conflictului. Se 
pare că învingătorii au înțelep
ciunea moderației și triumfă cu 
reținere. Un suspin de ușurare 
face ocolul pămîntului. Dar 
cînd îi vor urma celeilalte, ră
mase încă nod în gîtlej ?

Poate că Incepînd de miine 
1 februarie...
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