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Laboratoarele lumii transmit

Șantiere ale tineretului

Noi obiective industriale

Proletari din toate țările, uniți-vă!
La cererea a numeroși cititori, incepind

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNISi

de miine, publicăm locurile vacante in
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cursul de admitere in sesiunea de toamnă

• Noi — în munca, în viata de organizație 
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FIE NEFOLOSITE

CINE PE CINE
EVITA ?IN CINSTEA

MARII

COLECTIVUL

UZINEI

CONTINUĂ

„VULCAN“

plan pînă la 23 August un cazan „Expandur" cu diametrul de 1 200

Uzinele „Vulcan din Capitală. Echipa condusă de Petre Lucea nu din atelierul Cazangerie II 
— obiectivul fotografic a surprins pe cîfiva dintre componența săi — s-a angajat să lucreze peste 
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DUPĂ UN AN DE LA INAUGURARE, SĂLILE CASEI 
DE CULTURĂ DIN SUCEAVA CONTINUĂ SĂ

Pe lîngă monumentele istorice 
pe care le are, Suceava, cetatea 
de scaun a lui Ștefan cel Mare, 
s-a mai îmbogățit cu unul. De 
data aceasta un monument arhi
tectonic care domină centrul o- 
roșului — Casa de cultură a sin
dicatelor.

Construită într-un impecabil 
stil bucovinean, aceasta concen
trează asupra sa privirile locuito
rilor Sucevei, dar și ale vizitato
rilor. Aceeași forță de atracție a 
avut-o și asupra noastră. Din pă
cate, cunoștința cu acest lăcaș 
de cultură a început, pentru noi, 
printr-un incident nedorit: por
tarul, Gabor Zamfir, ne-a împie-

dicat să intrăm. Nu pentru că ar 
fi fost prea tîrziu, nu era decît 
ora 19 și programul Casei de 
cultură ar fi trebuit să se înche
ie la ora 22. Dintr-un grup a- 
propiat, cineva ne apostrofează 
cerîndu-ne socoteală: ce cău
tăm noi la casa de cultură ? Ex
plicațiile ulterioare ne-au arătat 
că eram în fața tovarășului Mir- 
cea Bizoni, metodist la Consiliul 
județean al sindicatelor. Așadar, 
poziția nu era a unui obscur sluj
baș al casei de cultură ci îmbră
ca un caracter oficial, caracterul 
unui răspuns pe care însuși forul 
tutelar ni-l dădea.

Abia în clipa aceea am început

D ?UMUL Vizita președintelui
CE CULTURĂ 
FILOZOFICĂ 
AVEM LA 18 

„TEHNICA DE

ASCENDENT Repub'icii 
Democratice

A GINDI Șl

AL SUCCESELOR Congo în tara ADE VARATA El VOCAȚIE
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Județul lași a îndeplinit
planul cincinal

Comitetului Central al Partidului

Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Colectivele de muncă din județul Iași raportează Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, personal dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, îndeplinirea cu succes, la 
dala de 1 august a c., a planului cincinal 1966—1970 la produc
ția globală industrială, asigurind pînă la linele anului o produc
ție suplimentară în valoare de peste 3 miliarde lei.

Sînt împliniri cu care oamenii muncii din județul nostru întâm
pină cea de-a XXVI-a aniversare a eliberării patriei, oglindire vie 
a consecvenței cu care s-a muncit pentru transpunerea în viață 
a angajamentului luat de către organizația județeană de partid 
de a realiza, pînă la 23 August 1970, producția globală indus
trială prevăzută pentru întregul cincinal.

Rod al susținutelor eforturi, sub conducerea organizațiilor de 
partid, un număr de 8 întreprinderi din industria republicană și 
una din economia locală au reușit să-și realizeze pînă la sfîrșitul 
lunii iulie volumul producției globale programate pentru actualul 
cincinal.

Pînă Ia sfîrșitul acestui an, industria ieșeană va realiza, peste 
prevederile planului cincinal, 24 000 tone țevi sudate, 6 <>00 tone 
fibre poliesterice, 4 milioane mp. țesături tip bumbac, peste 11 
milioane tricotaje, 24 000 tone ulei comestibil și alte produse.

Recentele adunări generale ale salariaților — expresie a demo
crației socialiste — au prilejuit o largă și activă participare a 
maselor de oameni ai muncii la organizarea și conducerea acti
vității, la găsirea celor mai corespunzătoare cai și mijloace de 
sporire a eficienței economice.

Analizînd multilateral problemele ce se cer rezolvate pentru în
deplinirea planului și a angajamentelor pe anul în curs, adună
rile generale ale salariaților au acordat o atenție doșebită pregă
tirii condițiilor pentru buna desfășurare a producției în 1971 — 
primul an din viitorul cincinal.

Asigurăm conducerea partidului și statului, pe dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că și în viitor mun
citorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderile ieșene vor face 
totul ca vastul program adoptat de Congresul al X-Iea al Parti
dului Comunist Român, concretizat în prevederile planului cin
cinal viitor, să fie realizat și depășit, astfel încît să sporească 
substanțial contribuția județului nostru la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, la prosperitatea 
și înflorirea României.

Veștile care au început 
să sosească pe adresa 
redacției noastre în 

luna iulie ne avizau că la u- 
zinele „Vulcan“ din București 
s-a trecut, menținîndu-se rit
mul alert al primelor 6 luni 
de activitate, la realizarea 
sarcinilor de producție ale se
mestrului II, în secțiile și sec
toarele de fabricație, ordinea, 
disciplina prezente la tot pa
sul, determinînd realizări cer
te ce prefigurează încă de pe 
acum un bilanț bogat pentru 
sfîrșitul anului. Retranscriem 
cîteva din însemnările acelor 
zile“. în sectorul mecanică re- 
ductoare compartimentul ma
șini de alezat orizontal, la 
data de 17 iulie, toate cele 
120 bucăți carcase — prevă
zute în planul lunar — erau 
deja prelucrate. La turnăto
rie, modelierii din echipa lui 
Petre Ioncescu raportau exe
cutarea, cu 5 zile mai devre
me, a modelului pentru car
casa filtrului Switland. Echi
pele de forjori-matrițieri, con
duse de Petre Tudoran și Ion 
Tonă, de la secția presă, au 
terminat pe 26 iulie executa
rea pieselor destinate uzinei 
mecanice din Buzău.

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Democratice Congo, 
Joseph Deșire Mobutu, îm
preună cu soția, va face o 
vizită oficială în Republi
ca Socialistă România, în
tre 25 și 28 august 1970.

Interlocutor conf. dr. VASILE BUNESCU

— Căror exigențe profesio
nale raportați problematica an
chetei noastre ?

— N-aș afirma că un specia
list nu poate să se dispenseze, 
într-un anumit sens, de filo
zofie, dar am rezerve atunci 
cind. acel specialist poate să a- 
firme dispensîndu-se de

(Continuare în pag. a IlI-a)
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filozofie, poate aduce o contri
buție la dezvoltarea propriei 
sale specialități. Specialistul de 
azi trebuie să fie om de cul
tură și aceasta presupune cel 
puțin trei formații culturale : 
specialitatea de bază, filozofia 
și matematica. Cînd e posibil 
să dăm tinerilor cultura filozo
fică pe care ei s-o poa
tă folosi în acest sens — 
ca specialiști culți ? Ați pre
cizat bine vîrsta — 13 ani,
cînd ei își pun probleme 
cu caracter specific. Obiectele 
tipic filozofice sînt menite să-i 
formeze o concepție unitară, 
care devine un instrument me
todologic operant în orice 
categorie de 
tuale.

— Nu este 
se introducă 
vățămint o disciplină căreia 
se cunosc limpede

vare a unor probleme eare so
licită aptitudinea de sinteză ?

Convorbire realizată de 
GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a Il-a)

să ne explicăm pustietatea inte
rioarelor, de parcă un cataclism 
le-ar fi sugrumat viața. In liniș
tea desăvîrșită ni se auzeau pa
șii pe scări, puteam să-i numă
răm, iar frumusețea rece a săli
lor nu era încălzită de nici o su
flare. Și erau o mulțime de săli: 
de pictură, de balet, expoziția, 
biblioteca, spații pentru bar, 
club etc.

întrebarea firească pe care 
ne-am pus-o a fost: cine pe 
cine evită ? Unde se află adevă
rul ? Ocolesc tinerii casa de cul
tură sau casa de cultură își în
chide porțile în fața solicitărilor 
acestora ?

Să întocmim mai întîi o sta
tistică : Casa de cultură a fost 
dată în folosință în 1969, cu in
tenția de a sluji setei de frumos 
a celor 3 870 salariați ai Sucevei 
ocupați în sectorul industriei 
lemnului, 3 200 în cel al bunuri
lor de larg consum, peste 3 000 
în construcții, 2 700 în transpor
turi și telecomunicații. 1 500 în 
comerț, celor peste 12 000 de ti
neri dintre care 5 000 muncitori, 
4 000 elevi, 650 studenți.

Iată auditoriul care ar fi tre
buit să aglomereze Casa de cul
tură. Ceea ce frapează este că 
de la începutul anului și pînă în 
prezent pentru acest auditoriu 
nu s-au organizat aici decît cîte
va manifestări (în ultima vreme 
două simpozioane : „Forumul 
fruntașilor" și „Educația copilu
lui în familie", spectacolul dedi
cat Zilei Victoriei și cîteva seri 
de dans. Biblioteca nu are zilnic 
mai mult de 5 cititori, .

— La „Casa de cultură“' se a- 
junge mai greu ca la Voroneț, ne 
mărturisea Vigli ISTVAN, secre
tarul cenaclului U.A.P. Ar pu-

MIRELA CAZACU

(Continuare in pag. a IV-a)

Spectacolul 

intelectual
de GEORGE IVAȘCU

altă
afinități intelec-

însă suficient să 
în planul de în- - - - “ “ - ;

___ obiectivele 
finale. Cum sînt deci structu
rate cunoștințele de cultură 
filozofică în programe, în ma
nuale, cum reușesc profesorii, 
prin pregătirea lor de speciali
tate și cea didactică, pedagogi
că, să formeze această concep
ție, această capacitate de rezot- I

fi

HhIi

TELEVIZIUNE
ȘCOLARA

y S

Comitetul județean lași 
al Partidului Comunist Român

• IN PRIMELE ȘAPTE 
LUNI ale anului întreprin
derile industriale din jude
țul Brașov au depășit preve
derile planului producției 
globale cu aproape 360 mili
oane lei. în același timp, au 
fost depășite cu 2,4 la sută 
prevederile planului produc
ției marfă vîndută și înca
sată.

De la începutul anului și 
aină acum industria brașo- 
veană a realizat peste plan 
Î3 tractoare, 57 autocamio- 
>ane, 30 000 rulmenți, mobi
lă în valoare de peste 5 mi- 
îoane lei, importante canti- 
ăți de ciment, prefabricate 
lin beton și alte produse.

pe 
la 
și

• CONTINUIND SUCCE
SELE în îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate 
pentru acest an, colectivele 
unităților industriale din ju
dețul Hunedoara au depă
șit prevederile de plan 
7 luni cu 143 577 000 lei 
producția globală
162 639 060 Iei la producția 
marfă vindută și încasată. 
Din datele centralizate de 
Direcția județeană de sta
tistică rezultă că industria 
hunedoreană a livrat peste 
prevederi 27 145 tone cărbu
ne, 1 539 tone minereu, 14 685 
tone oțel, 
metalurgic. 4 315 mc cheres
tea.
loză 
din

8135 tone cocs
lemn
1 888

beton și alte

de mină și celu- 
nic prefabricate 

produse.

Iată un mijloc modern de 
transmitere a cunoștințelor 
despre care se vorbește 
mult, și care pare a promite 
și mai mult. La Pa
ris, în somptuosul palat al 
U.N.E.S.C.O., am asistat, cu 
ocazia cîtorva reuniuni suc
cesive, la demonstrațiile pe 
care un grup de entuziaști 
din cîteva țări, evident cele 
mai avansate în acest do
meniu, le fac regulat cu o- 
cazia dezbaterilor grupului 
„audio-vizual" de pe lîngă 
organizațiile nonguverna- 
mentale care întrețin legă
turi consultative cu prestigi
oasa instituție. Am avut ast
fel ocazia să văd că lumea 
se află nu numai în fața u- 
nor posibilități de a schimba 
în bună măsură școala și 
metodele de pregătire a noi
lor generații, de a le adapta 
pe acestea la condițiile mo
derne, dar și în fata unor

probe evidente ale reușitei. 
Cele mai importante între
bări s-au pus (de la cele pe
dagogice pînă la cele finan
ciare), și în bună măsură ex
perimentările s-au făcut, răs
punsurile s-au dat. Numai în 
Franța există circa 60 de 
centre importante, în spe
cial în școli superioare, fa
cultăți, și institute, prin care 
televiziunea a pătruns deja, 
adaptîndu-se scopurilor ur
mărite de pedagogi în pro
cesul de educație și instruc
ție. Există o gamă foarte 
largă de procedee tehnice 
care deschid porți nebănuite 
pedagogiei și care pun di
dactica clasică în dificultate, 
forțînd imaginația profesori
lor. Dialectica imaginii, cum 
se exprima un cunoscut pro
fesor al centrului audio-vi- 
zual al Școlii Normale Su
perioare din Saint-Cloud de
termină evident o reconside

rare fundamentală a meto
delor școlare, elevul avînd 
posibilitatea să descopere el 
însuși realitățile și nu numai 
la o materie cum este geo
grafia, dar chiar la fizică, 
chimie și, încă, la orele de 
educație civică. S-a experi
mentat buna utilizare a tele
viziunii în învățămîntul pre
școlar, în instruirea elevilor 
de școală primară, liceală 
ori tehnică, în învățămîntul 
seral și universitar, se orga
nizează predări pe obiecte 
(limbi străine etc) meditații, 
chiar după orele de clasă 
pentru elevii aflați acasă.

Se înțelege, deci, de ce in
vitați fiind să asistăm la o 
primă demonstrație de tele
viziune școlară realizată în

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

BATISTA

de ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a IV-a)

închisă în conteinerul îngro
pat de la Osaka ? Ar trebui 
să fie un martor la frămîntă- 
rile lumii de azi. Dar în ce 
fel ar putea-o face ?

Nu știu, pot spera doar că 
pînă în anul 6970, datorită 
științei, micile mizerii ale gu
turaiului vor fi dispărut cu 
desăvîrșire —■ și numai ca re
cuzită într-o operă dramatică 
nemuritoare, singură batista 
Desdemonei va continua chiar 
atunci să dezlănțuie patimile 
sublimului maur. Ce condiții 
ar trebui să îndeplinească o 
batistă din anul 1970 candi- 
dînd pentru dreptul de a fi

în multiple feluri, actul de cultură este un veritabil spec
tacol intelectual, — și aceasta în sensul că procesul de 
comunicare a conținutului său implică cu necesitate și o 
anume regie, care ține de regulile spectacolului în accepția 
cea mai curentă, dar și elevată, a noțiunii.

Maiorescu își pregătea minuțios ținuta, gestica pentru ale 
sale „preiecțiuni populare", la începuturile „Junimei" în 
lași. Călinescu, odată satisfăcut de textul unui discurs, 
spunea intimilor săi : „Și acum veți vedea cum îl joc I". Și, 
într-adevăr, omul de cultură nu se dispensa — ci, dimpo
trivă — de artificiile scenice, marcînd cu inflexiunile gla
sului, cu gestul mîinii, cu strălucirea ochilor însăși dina
mica ideilor, punctîndu-le relieful, pregătind pe ascultător 
pentru o nouă conexiune, sugerînd emoția gîndiriî, since
ritatea convingerii.

Un curs universitar, cu atît mai mult o conferință, o ex
punere la televiziune, o simplă replică într-un dialog pu
blic impun o modalitate proprie — și ea originală (ca și 
conținutul celor spuse). Altfel — și exemple în această pri
vință sînt din nefericire prea multe spre a le mai indica și 
identifica — actul de cultură, care se vrea și trebuie să 
fie orice asemenea comunicare de idei, se desfășoară fără 
strălucire, fără personalitate, într-o monotonie doctă sau, 
a unora, dinadins șugubeață, rezultatul fiind același : mi
nor, insignifiant. Orice veritabilă personalitate are, tre
buie să aibă un anume magnetism, care să solicite pe pri
vitor, pe ascultător, și numai cu asemenea indici ar trebui 
selectați cei care — de la catedră, de la tribună, sau de 
la rampa micului ecran — au într-adevăr ceva de spus. 
Monotonia, plictisul sînt cu atît mai dăunătoare actului de 
cultură, cu cît procesul respectiv se consumă în parametri 
strict „intelectuali" : o cronică literară la TV, o expunere 
la un congres științific, la o universitate populară, la o 
catedră.

Spiritul uman nu îngăduie stereotipul. După cum se simte 
excedat de teatralismul, de „cîrligele" unor pseudo-intelec- 
tuali care, în fața a milioane de telespectatori, se cred 
investiți cu daruri oratorice sau spectaculare constituind 
mai degrabă o diversiune menită a acoperi lipsa ’de idei, 
sărăcia intelectuală.

Spectacolul de idei presupune nu un actor, care să debi
teze ceea ce s-a mai spus, ci un autentic generator de 
cultură, contactînd la primele cuvinte auditoriul, situîndu-l 
în dialog cu o nouă dimensiune problematică, — deci de 
„fond" și, ca atare, și de „formă" —, cu un nou stil, cu 
o nouă modalitate de a se raporta la ceea ce este, tot
deauna, o realitate vie, dialectică : publicul. Această rea
litate, concepută ea însăși ca un partener de pregnant re
lief intelectual, ca un interlocutor valabil, nu trebuie nici 
traumatizată cu excese spectaculare, dar nici considerată 
o masă amorfă, fără identitate. Indicele ei de apercepție și 
finalitate intelectuală trebuie considerat pe o linie de grafic 
mereu ascendent, — în așa fel încît impresia de comuniune 
spirituală să fie un curent continuu de la o personalitate 
la altă personalitate : cea a publicului, văzută ca o uni
tate în diversitate dar cu atît mai stimabilă și mai im
punătoare.

Stima afectuoasă față de acest public, față de acest in
terlocutor considerat în stare a escalada oricare relief 
intelectual, dacă e solicitat cu prestigiu și talent — iată 
cheia succesului oricărui act de cultură. Care, astfel proiec
tat, este și rămîne un spectacol intelectual.

I 
!
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I Șantier de
( creație

DEM. FURDUI
— Cum de mai sînteți „bucu- 

reștean“ în aceste zile toride ?
— Am să fiu toată vara. Anul 

acesta sărim peste vacanță. So
fia mea, balerina Gahriela Furdui, 
a fost și pleacă în turneu. Eu mă 
împart între București—Domnești 
și Buftea.

— Filmați deci.
— In două filme. Șoferul Cris- 

toloveanu — șoferul lui Toma 
Caragiu și „Brigada de mărun
țișuri“ — film regizat de Mircea 
Drăgan. Și al doilea, la care s-au 
tras deja- primele interioare în 
studio este „Înaintea unei ploi 
de vară“ în regia lui Mircea 
Moldovan. Mă numesc Troian și 
joc, în cuplu cu Violeta Andrei, 
alături de Ilarion Ciobanii, San
du Sticlaru, Florina Cercel, St. 
Mihăilescu Brăila, Jana Gorea, 
George Calboreanu șt alții. Plec 
în curînd la Domnești-Argeș 
pentru exterioare.

— Nu v-am mai văzut demult 
pe genericele filmelor noastre. 
De ce ?

— Nu sînt probabil fotoge
nic. Și, de fapt, nu pot fi ales 
pentru un „tip“ oarecare. In cele 
două în care joc am fost luat 
pentru că sînt Furdui și Furdui 
este hun pentru cele două roluri. 
Le trag intr-un fel spre mine. 
Pauză însă n-a fost. Am lucrat 
mult la Televiziune.

— Apropo de televiziune...
— Pentru la toamnă pregătesc 

o emisiune muzicală „Ritmul, 
condiția vieții".

— Și pentru că veni vorba de 
toamnă, ce veți juca pe scenă ?

— In regia Soranei Coroamă, 
la Teatrul Mic în „Zadarnicele 
chinuri ale dragostei“. Un debut 
fericit în stagiune, pentru că o 
întîlnire cu Shakespeare este în
totdeauna o mare fericire.

LILIANA MOLDOVAN

La Cralova a sosit un grup de 
tineri din Nanterre, care, în 
cursul lunii august, vor fi oaspe
ții tinerilor craioveni, în cadrul 
schimburilor statornicite între 
cele două municipii înfrățite. 
Timp de o lună, tinerii francezi 
vor avea posibilitatea să cunoas
că obiective economice șl Institu
ții social-culturale din Cralova. El 
vor vizita, de asemenea, diferite 
localități și zone turistice din 
țara noastră și voi* avea întîlnirl 
cutineri. ., ,

li

MARILE VACANȚE : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18), Grădina 
Rahova (ora 20,15).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOC
TORULUI MABUSE : rulează la 
Moșilor (orele 15.30; 18).

JOCUL CARE UCIDE : rulează
SUNETUL MUZICII rulează la

Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20,30).
NOUL ANGAJAT ; rulează la 

Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

FRAȚII SAROYAN j rulează la 
Central (orele 9; 11,15; 13,35; 15,45; 
18,15; 20,45).

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

MONȘTRII : rulează la Republi
ca (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15), Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Favo
rit (orele 10; 13; 15,30; 18; 20,30). 
Stadionul Dinamo (ora 20.15).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Sala Palatului (ora
19.30) , Luceafărul (orele 9; 11;
13; 15; 17; 19; 21), București
(orele 8,45; 10,45; 12,45; 14,45;
16,45; 19; 21), Grădina Doina (ora
20.15) , Grădina Festival (ora 20,15),

CĂSĂTORIE în stil grec : 
rulează la Festival (orele 8,30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21).

STRĂINII ; rulează la Lumina 
(orele 9—16,15 în continuare; 18,30; 
20,45).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), La orele 10 Pro
gram pentru copii.

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15, 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,30; 20,45), Arenele Romane (ora
20.30) .

PETRECEREA : rulează la Ex- 
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30; 21), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamura (o- 
rele 11; 16: 18,15; 20.30).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL : rulează la Grivița (orele 
10,30; 16; 18 15, 20,30), Aurora (O- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15). To- 
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18.15) , Grădina Aurora (ora 20.30), 
Grădina Tomis (ora 20,15),

OMUL PE CARE-L IUBESC î 
rulează la înfrățirea (orele 17,30; 
19) .

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO î rulează la Buzești (o- 
rele 15,30; 18). Volga (orele 16; 
18,15; 20,30). Grădina Buzești (ora
20.15) .

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE
RIEI : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuare).

ACEASTĂ FEMEIE ; rulează la 
Bucegi (orele 10: 16; 18,15: 20.30). 
Miorița (orele 11; 15; 17,30; 20), 
Lira (orele 15.30; 18). Grădina Bu
cegi (ora 20.30), Grădina Lira 
(ora 20,15).

PAN WOLODYJOWSKI : rulea
ză la Floreasca (orele 15.30; 19), 
Arta (orele 16), Grădina Arta 
(ora 20).

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT î rulează la Unirea (o- 
rele 15.30. 18).

JOC DUBLU TN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Drumul Să
rii (orele 15.30: 17.45: 20).

CRĂCIUN CU ELISABETA î 
rulează la Ferentari (orele 15.30; 
18: 20.15)

MY FAIR LADY : rulează la 
Ciulești (orele 15.30: 19).

PRIETENI FĂRĂ GRAI î rulea
ză 1? Cotro'-eni (orele 15.30; 
17.45 20).

PRIMUL AN DE CĂSNICIE : 
rulează la Pacea (orele 16; 18; 20).

CEI CINCI DIN CER rulează 
la Crîngași (orele 15.30. 18: 20.15).

departe TN APUS : rulează 
la Viitorul (ora 20).

în cursul acestei luni, un grup 
de tineri craioveni vor întreprin
de o vizită similară la Nanterre.

I
i

Simpozion

Ieri, în Sala Mică a Palatu
lui R.S.R. a avut loc, sub egi
da Consiliului Frontului Uni
tății Socialiste din sectorul I, 
simpozionul „Lumini și umbre 
î*n universul moral al tinere
tului“. în cadrul simpozionu
lui, prezidat de tovarășul 
Gheorghe Ionescu, prim-secre- 
tar al Comitetului de Partid, 
președinte al Consiliului Fron
tului Unității Socialiste din 
sectorul 1, Ionela Cornescu, 
judecător la Tribunalul Su
prem și Ileana Predoiu, ju
ristă, au dezbătut o serie de 
aspecte juridice, educative, 
morale și cetățenești, implica
te de manifestările negative 
ale unor tineri. în final a fost 
prezentat un film adecvat te
mei dezbătute.

T. G.

In județul Maramureș au fost 
deschise recent încă două șan
tiere de muncă voluntar-pa- 
triotică ale tineretului. Primul, 
organizat în orașul Cavnic, are 
drept scop sprijinirea lucrărilor 
de modernizare și înfrumusețare 
a acestui tînăr centru muncito
resc din bazinul minier maramu
reșean, iar celălalt, la Sălsig, are 
ca obiectiv executarea lucrărilor 
de îndiguire și consolidare a ma
lurilor rîului Someș.
în prezent, în județul Maramu

reș sînt 21 de șantiere ale tinere
tului. Valoarea lucrărilor execu
tate pe aceste șantiere, de la în
ceputul anului, însumează peste 
14 500 000 lei.

Festivaluri

SERBARE LA RECEA
In scopul îmbinării acțiunilor 

cultural-sportive Consiliul jude
țean pentru Educație Fizică și 
sport Argeș împreună cu Comi
tetul județean U.T.C. și Comite
tul pentru Cultură și Artă, a 
organizat o grandioasă manifes
tare în comuna Recea.

De dimineață pînă seara pe 
terenurile de sport și scenă s-au 
perindat echipe sportive (la atle
tism, ciclism, handbal, volei și 
fotbal) și artistice din comunele

s

M

la Popular (orele 15,30; 18; 20.15). 
WARLOCK rulează la Munca 

(orele 16; 18; 20).

Daniel Olhrychsky — ultima ve
detă a, cinematografiei poloneze 

în Pan Wolodyjowsky

FERESTRELE TIMPULUI î ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

STĂPÎN PE SITUAȚIE : rulează 
la Vitan (orele 15 30; 18), Grădina 
Vitan (ora 20,15).

MISTERIOSUL X DIN COSMOS: 
rulează la Grădina Unirea (ora
20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE î 
rulează la Progresul Parc (ora
20.15) .

CICLUL : MARI SUCCESE DE 
ALTĂ DATĂ : rulează la Grădi
na Capitol (orele 20 ; 22).

MIERCURI, 5 AUGUST 1970
Teatrul de Operetă (La Teatrul 

de vară ..Herăstrău“) : SUZANA 
— ora 20; Teatrul ,,C. Tănase“ 
(La Grădina Boema): SONATUL 
LUNII __ ora 20.

MIERCURI, 5 AUGUST 1970

O 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră • 18.05 Uni- 
versal-șotron — enciclopedie pen
tru copii. Litera ,,Ț“ • 18,30 Atle
tism : România — S.U.A. (femi
nin). Transmisiune de la Stadio
nul Republicii • 19,20 1001 de seri 
— emisiune pentru cei mici • 
19,30 Telejurnalul de seară • 20,00 
Reflector * 20,15 Tele-cinemate- 
ca : ,,Barbă-Albastră“ (premieră 
pe tară) • 21,50. Anunțuri — pu
blicitate • 21.55 Cărți șl idei • 
22,20 Gala marilor lnterpreți ro
mâni : Arta Florescu « 22.45 Te
lejurnalul de noapte • 23,00 în
chiderea emisiunii.

Buzoești, Izvoru, Popești, Căi- 
dăraru, Miroși £i Recea, fiecare 
din ele prezentînd programe din 
ce în ce mai frumoase și mai 
atractive mult aplaudate de mii
le de spectatori. S-au remarcat 
în mod deosebit pe linie sporti
vă comunele Recea, Buzoești și 
Popești.

ILIE FETEANU

Aproximativ 85 000 de turiști din 
țară și de peste hotare sînt găz- 
duiți în aceste zile în stațiunile 
de pe litoralul românesc al Mării 
Negre. Personalul Centralei de 
turism „Litoral“ asigură oaspeți
lor condiții optime de vacanță. La 
Mamaia, Eforie, Neptun, Jupiter, 
Venus și Saturn, s-au dat în 
folosință noi noteluri, vile, căsuțe 
turistice și campinguri, noi restau
rante, baruri, magazine, terenuri 
de sport.

În milcul golf „Esplanada“ din 
stațiunea Venus, bunăoară, s-a 
inaugurat zilele acestea un ade
vărat sat de pescari, alcătuit din 
colibe circulare, care dispun de 
lotci, plase și alte unelte pescă
rești. Acesta este un original com
plex de plajă, cuprinzînd cabine 
moderne, spații pentru închirierea 
articolelor de plajă și un bar

In celălalt capăt al litoralului, la 
Mamaia, turiștii apreciază „grădina 
vieneză“ recent deschisă pe terasa 
hotelului „Perla“, unde sînt serviți 
cu preparate specifice, de personal 
în costume tiroleze și unde orche
stra îi încîntă cu frumoasele me
lodii din orașul valsului.

în stațiunea sudică Neptun, tri
dentul „Zeului mărilor“ patro
nează o nouă bază sportivă, cu te
renuri de volei, baschet și tenis.

In rîndul noutăților specifice li
toralului se înscriu, de asemenea, 
Complexul de distracții „Calypso“, 
cu program „non-stop“, din stațiu
nea Venus, bazarul roman deschis 
în boxele de sub Edificiul roman 
cu mozaic, dfn Constanța, Com
plexul „Picadilly“, din Mamaia, cu 
o grădină de vară în stil național, 
campingul și restaurantul „Hanul 
piraților“, din Mamaia-sat, nume
roasele orchestre de muzică româ
nească și din alte țări,

★
Pe drumurle naționale Tîrgoviș- 

te — Pucioasa; Rîmnicu Sărat — 
Brăila; Apahida — Reghin; Tur
da — Cîmpeni; Iași — Vânători — 
Manoleasa Prut și Iacobeni — Ră
dăuți au început de curînd lucră
rile de asfaltare, pe baza proce
deului de mixturi ușoare. Conco
mitent se construiesc noi poduri 
și podețe cu rezistență sporită, 
se amenajează locuri de parcare 
pentru toate categoriile de auto
vehicule, precum și alt£ obiective 
care au drept scop îmbunătățirea 
siguranței circulației rutiere.

' Jurnal științific
I *

Acad. EUGEN
MACOVSCHI
ne prezintă lucrările 

unui tînăr cercetător
— Cercetătorii Institutului de 

biochimie sînt, în majoritatea 
lor tineri. Ne-ați putea prezen
ta pe vreunul dintre ei ?

— Este greu să optez asupra 
unuia, deoarece absolut toți 
membrii colectivelor de cerce
tare de la noi dovedesc compe
tență profesională și pasiune în 
ceea ce fac. Totuși, să ne oprim 
asupra lui Dinu Tănăsescu, doc
tor în științe chimice, cel care 
acum trei ani a fost premiat de 
Academia R.S. România cu pre
miu] ,.E. Racoviță“.

— Ce direcție au cercetările 
sale ?

— în ultimii ani, ele s-au 
axat asupra studiului unuia din
tre aspectele actuale ale metabo
lismului glucidic, și anume glico- 
liza, proces complex prin care 
organismul își realizează atît o 
parte din energia de care are 
nevoie pentru activitățile sale, 
dar și sinteza unei serii de com
puși de mare importanță biolo
gică.

Și o ultimă remarcă. Colecti
vul cu care lucrează doctorul 
Tănăsescu a preparat un număr 
de enzime în stare pură ca : lac- 
tfco dehîdrogenâza, hexokinaza 
și fosforilaza b.

I. V. Cu yola pe oglinda lacului

(Urmare din pag. 1)

— Se știe că în liceele teore
tice și de specialitate — pro
gramele sint orientate spre for
marea concepției materialist 
dialectice a tinerilor. Mi se 
pare insă că formarea unei 
concepții filozofice nu se poate 
realiza prin demonstrații și ar
gumentări numai din interiorul 
concepției respective. Pentru 
ca ea să fie bine însușită și să 
trezească convingeri și poziții 
militante trebuie să fie con
fruntate cu alte concepții, iar 
demonstrațiile în cadrul acelor 
concepții * să fie tot atît de 
complete ca și pentru concep
ția pe care vrei s-o formezi. 
Altfel, se ajunge la însușirea 
unor formule goale și la etiche
tări fără conținut.

— Elevul este pus astfel în 
situația de a prelua pe credit 
niște afirmații.

— Da, și acest lucru este 
extrem de dăunător pentru 
formarea unui militant ; nici 
nu-și însușește științific con
cepția noastră și nici nu poate 
deveni un militant pentru apă
rarea ei, pentru că el nu știe 
cu ce instrumente s-o apere, 
iar dacă posedă aceste instru
mente nu le poate adecva unei 
concepții pe care n-o cunoaște. 
Din acest punct de vedere poa
te că nici programele, nici ma
nualele n-au reușit totul, iar 
realizarea practică, la clasă, cu 
atît mai mult. Există o anumi
tă reticență a profesorului de 
a ieși din indicațiile date de 
programă și manual — el însuși 
nefiind întotdeauna suficient 
pregătit în privința tuturor a- 
ccstor concepții și curente pen
tru a le putea combate cu pro
priile lor arme. Deci, cu atît 
mai mult este determinat să

Case și flori

I Moi obiective
I industriale

UZINĂ 
METALURGICĂ 
LA TÎRGOVISTE

Tn noua zonă industrială din 
Tîrpoviște a început construcția 
unei uzine metalurgice, care va 
furniza anual circa 600 000 tone o- 
țeluri aliate și înalt aliate, sub 
formă de profile mici, mijlocii, 
sîrmă și bare trase. Potrivit pro
iectelor. procesele tehnologice de 
topire, turnare și laminare vor fl 
aproape în întregime automatiza
te. Tot aici se va construi și o 
forjă de blocuri și bare din oțe
luri aliate și înalt aliate.

Proiectele noii uzine siderurgi
ce au fost întocmite de institute 
de specialitate românești. De ase
menea, o mare parte din echipa
mentul tehnic, utilajele și insta
lațiile vor fi realizate în țară. 
Noua uzină va aduce o însemna
tă contribuție la dezvoltarea eco
nomică a acestei zone a țării.

TINERE TALENTE
în prezent, în județul Gorj se 

află în plină desfășurare con
cursul de muzică populară „Ti
nere talente“. Motru, Novaci, 
Tismaiia, Tîrgu-Cărbunești, sînt 
cîteva din localitățile unde în 
aceste zile au avut loc fazele 
intercomunale, interorășenești și 
interîntreprinderi. Concursurile 
au antrenat pînă acum, mii de 
tineri.

După cum ne-a informat to
varășul Petre Seceleanu, secre
tar al Comitetului județean Gorj 
al U.T.C., în zilele de 7 și 8 au
gust la Tg. Jiu într-un concurs 
spectacol, se vor întrece în ca
drul fazei județene, cîștigătorii 
primelor trei locuri în etapele 
anterioare. Organizatorii oferă 
numeroase premii.

Cîștigătorii vor fi prezenți la 
Festivalul cîntecului, portului și 
jocului gorjenesc, ce va avea loc 
nu peste multă vreme la Tișma- 
na. cu participarea altor tineri 
soliști de .muzică populară din 
20 județe ale țării.

Cine va cîștiga, oare, trofeul 
„Tisniana — 1970“ ?

TITUS STOICHIȚOIU

Laboratoarele 
lumii transmit :: A-,>*

AURUL
LUI NEPTUN

Oceanul este o veritabilă mină 
de aur, afirmă specialiștii. Intr-a
devăr, el se găsește dizolvat în 
apa de mare, în concentrații 
foarte mici. Cercetătorii Univer- 

respecte, literalmente, programa 
și manualul.

— Care sînt principalele de
ficiențe ale manualelor de filo
zofie ?

— Mai întîi sînt insuficient 
adaptate posibilităților de asi
milare ale tinerilor de 17—18 
ani. Există capitole care abor
dează problematica la nivelul 
învâțămintului superior de spe
cialitate și întrucît volumul de 
informații este prea mare se 
recurge la restrîngerea lui, o- 
ferindu-i-se elevului numai 
niște pilule pe care le învață 
mecanic.

— Dar ceea ce nu oferă, ma
nualul pot oieri profesorii !

— Nu în toate cazurile. Pro

„Tehnica de a gindi
fesorul de azi resimte încă 
principala carență a invăță- 
mintului de filozofie de acum 
8—10 ani : asimilarea, fără de
monstrațiile necesare, a unor 
afirmații, iar posibilitățile de 
informare existente în ultimii 
ani la noi s-au lovit de o proas
tă obișnuință. A fost o perioa
dă cînd literatura de speciali
tate lipsea, iar studentul de 
atunci s-a format numai pe 
baza unor prelegeri și instruc
taje. De aceea, azi. unii profe
sori nu sint obișnuiți cu o ac
tivitate sistematică, de intelec
tual format, care să fie la 
curent cu noutățile specialității 
sale. Recunoaștem însă că nici 
acum el nu poate găsi in orice 
liceu cartea căutată, pentru că 

sității „Reading“ au descoperit 
recent un procedeu extrem de 
simplu și de rapid de obținere 
a aurului din apa marină. In- 
cercînd să separe cu ajutorul e- 
terului diverse săruri din ames
tec, cercetătorii au constatat că 
în această substanță sărurile de 
aur se acumulează în cantități 
mari. încercări ulterioare de se
parare cu ajutorul eterului pe 
suport de poliuretan au demon
strat eficiența metodei. Se pare, 
afirmă specialiștii, că în viitor 
această metodă rapidă, puțin 
costisitoare, care folosește pen
tru obținerea aurului o materie 
primă la îndemîna oricui — apa 
de mare — va avea perspectiv^ 
deosebite și pe plan industrial.

P. JUNIE

PAZNICUL 
ULTRASONIC

Specialiștii australieni au avut 
ideea de a folosi ultrasunetele 
pentru realizarea unui aparat 
extrem de perfecționat de apăra
re împotriva atacurilor în bănci. 
Un dispozitiv produce în camera 
ce trebuie protejată un sunet 
continuu cu o frecvență care nu 
poate fi percepută de urechea 
umană. Orice perturbare a 
cîmpului sonic existent, datorat 
de exemplu deschiderii unei uși 
sau mișcării unui om, declanșea
ză semnalul de alarmă.

CONTROLUL 
ELECTRONIC
AL... NERVILOR

Cercetătorii au reușit să pună 
la punct măsurători extrem de 
precise pentru controlul sistemu
lui nervos. Cu ajutorul unor apa
rate electronice perfecționate, s-a 
reușit măsurarea timpului de 
reacție la un anumit stimul cu o 
aproximație de numai o zecime 
de miime de secundă. Cu ajuto
rul acestor măsurători de mare 
precizie se pot determina posi
bilitățile de lucru ale unui om în 
condiții foarte dificile. Se știe că 
în numeroase meserii reacția ra
pidă este o condiție neapărat ne
cesară.

A. B.

difuzarea acestei literaturi su
feră pe alocuri.

— Această nedeprindere, a- 
ceasiă nepricepere in tehnica 
studiului se răsfrînge asupra 
elevului.

— Da, însă nu este vorba 
numai de „tehnica de a în
văța“ : în filozofie este mai 
ales vorba de formarea „teh
nicii de a gindi“. Metodele pro
fesorilor nu sint tocmai adec
vate pentru a forma gîndirea 
filozofică. Formele clasice ale 
lecțiilor, atit pentru alte dis
cipline, cit mai ales pentru fi
lozofie, nu sint deloc adecvate 
pentru a forma o gîndire isco
ditoare. Menționăm des princi
piul legăturii între teorie și 

practică, esențial în formarea 
gîndirii filozofice. în dezvolta
rea teoretică a acestui princi
piu nu se greșește, dar in modul 
in care se predă filozofia, pen
tru ca acest principiu să de
vină clar, există multe carențe. 
Legătura între teorie și practică 
se face astfel: este dezbătută din 
punct de vedere teoretic teza 
respectivă și apoi este căutat 
exemplul care se potrivește. 
Dar acesta se potrivește la ma
nifestarea ideală a teoriei, adi
că exprimă modul ideal de rea
lizare a teoriei. însă la o anu
me virstă pe tînăr nu-1 intere
sează exemplele care se potri
vesc ci tocmai cele ce nu se 
potrivesc.. EI pe acelea le caută 
și noi tocmai pe acelea nu le 
dăm. Iată ce n-am realizat su-

Preiențe
[_ peste hotar.

CONCERT 
DE MUZICĂ 
ROMÂNEASCĂ

Recent, la Paris, la „Muzeul 
de artă modernă“ a avut loc cu 
concursul ansamblului „Ars No
va“ dirijat de Marius Constant 
un concert de muzică româneas
că. în care au putut fi ascultate 
cîteva noi lucrări românești: 
„Formanți" de Ștefan Niculescu, 
„Museum Music“ de Anatol 
Vieru, „Translation pentru in
strumente de coarde" de Tibe- 
riu Olah, „Seth" de Mihai Mi- 
trea-Celarianu și „Polimorfii“ de 
Cosiin Miereanu.

Toate lucrările au fost impri
mate de Casa de discuri „Erato“.

I. S.

B
'artoa

CONIAC „3 SECOLE"
Colecția „ștințifico-fantastică“ 

s-a îmbogățit cu o nouă lucrare: 
„Coniac 3 secole“. Autoarea, Ce- 
cilia Dinu este cunoscută citito
rilor prin romanul „Scarabeul 
lui Rașid“, care s-a bucurat de 
succes în rîndul cititorilor.

Volumul Coniac „3 secole“ 
cuprinde douăsprezece nuvele, 
din care menționăm : în afara 
nuvelei titulare : „Exania“, „Es- 
sor", „Roba“, „Peștera ulpilor“, 
„Bocetul zidirilor", „Cotarul“, 
fiecare din ele demonstrînd fan
tezie, știință a compoziției, u- 
mor și poezie, rezolvări inteli
gente și neașteptate sub raportul 
științifico-fantastic.

„FARMEC"
De cîteva zile, rețeaua de co

merț a Capitalei, care se îngri
jește de necesitățile estetice ale 
„sexului frumos“ și chiar ale ad- . 
miratorilor lui, s-a îmbogățit cu 
un nou, modern și unic magazin 
de desfacere și prezentare a pro
duselor cosmetice românești. Ast
fel, cei interesați vor găsi în 
magazinul „FARMEC“ din Cal. 
Victoriei nr. 61—B3, cea mai 
bogată și variată gamă de sor
timente cosmetice produse de 
cele patru fabrici specializate 
din țară, care după cum speră 
realizatorii, vor satisface pînă și 
cele mai exigente gusturi. în a- 
cest scop s-a amenajat un maga
zin, care prin aspectul său lumi
nos, modem, cu fresce în culori 
pastelate, vitralii, plante exotice, 
oglinzi, fotolii și muzică, creează 
cea mai potrivită ambianță des
tinată unor preocupări închinate 
frumosului.

T. KARACAȘIAN

Pe platouri

„AȘTEPTAREA"
La Rin. Vîlcea de cîteva săp- 

tămîni se filmează. Noul film ce 
va apărea în curînd pe ecran se 
va numi „Așteptarea“ — după 
un scenariu al lui Horia Pe- 
trașcu și regia lui Șerban Crean
gă-

în rolul principal al fil/iului 
se află cunoscutul actor Ștefan 
Ciubotărașu — care interpretea
ză rolul unui bătrin ceferist ce 
se află în pragul pensionării.

COSTEA MARINOIU V. DIACONESCU

ficient in . formarea gîndirii fi
lozofice contemporane de care 
are nevoie tînărul și mai ales 
de care noi, ca stat și comu
niști, avem nevoie s-o formăm.

— Ce ar trebui să se facă 
pentru ca aceste insatisfacții să 
fie treptat înlăturate ?

— Evident, nu he fșțcem 1- 
luzia că vom găsi soluțiile ideale 
ale acestor probleme. Progra
mele trebuie să. ofere posibilita
tea comparațiilor și analizelor 
dinlăuntru ale diferitelor con
cepții filozofice : să nu ne te
mem de cunoașterea de către ti
neri și a concepțiilor burgheze 
dacă le 'comparăm și le* anali
zăm, pentru că numai așa ei 
își vor însuși mai temei-

nic filozofia marxistă, se 
t vor convinge de justețea 

ei și o vor apăra cu mai 
multă convingere, cu instru
mente operante bine formate, 
în afară de aceasta, filozofia
nu se poate însuși independent
de realitatea socială și politică ;
și din acest punct de vedere
argumentele ne sînt și le sînt 
la îndemînă ; ei observă o se
rie de acțiuni și măsuri politice 
luate de partid exact pe linia 
concepției noastre. Dacă uneori 
se întimplă dereglări în reali
zare, acestea trebuie prezenta
te, motivate și analizate de că
tre profesor în legătură cu rea
litatea. pentru ca tînărul să-și 
dea seama de unde se ivesc difi
cultățile in aplicarea unei con
cepții judicioase, științifice.

Manualele cred că nu pot fi 
elaborate numai de profesorii 
de liceu, iar universitarii pot 
greși, neavind imaginea dina
mică a elevului la această virs
tă. Cred că soluția optimă este 
colaborarea extinsă între aceș
tia.

— Ce ați include într-o bi
bliografie de literatură filozo
fică pentru elevi ?

— Sint lucrări clasice care 
pot fi studiate integral de ele
vul mare : „Trei izvoare și trei 
părți constitutive...“. „Dezvol
tarea socialismului de la utopie 
la știință“. ..Ludwig Feuerbach 
și sfirșitul filozofici clasice ger
mane“. Dar în afa'ră de aces
tea, foarte potrivite la virstă lor 
sint antologiile filozofice.

Cel de al treilea factor im-

LA GEOAGIU-BÂI*

Apele calde

au... înghețat 
simțul gospodăresc?

Plecat din București, după o 
noapte de călătorie, cînd ajungi 
dimineața în Geoagiu-Băi ești 
puțin descumpănit. Nu întîlnești 
înălțimile și pădurile pe care le 
visezi cu gîndul la zilele de o- 
dihnă, nu descoperi nici acele 
vile cochete umbrite de brazi cu 
caie ne-a obișnuit Valea Praho
vei, iar, la prima vedere, ștran
dul ți se pare neîncăpător. Și to
tuși Geoagiu are un farmec ine
fabil. Oamenii vin și revin de 
ani și ani la acest „dar al Mun
ților Metaliferi“, cum e denumit.

Pe unii îi readuc apele mine
rale termale, ale căror calități te
rapeutice deosebite sînt cunos
cute și recunoscute cu secole în 
urmă. Germisara (apa caldă) — 
denumire dată de daci stațiunii 
— cunoaște sub stăpînirea roma
nilor o deosebită dezvoltare. 
Mărturiile arheologice o dove
desc. Azi, cei suferinzi fac băi 
în căzi, masaje, împachetări cu 
nămol feruginos și parafină, raze, 
solux.

La Geoagiu, îndemnul lui Hi- 
pocrat — spre sănătate, prin 
aer. apă, soare — e de mare ac
tualitate chiar după 2 400 de ani. 
Acești vulcani ratați ce încălzesc 
apa la 30—35. de grade în enorme 
cazane subterane, transmițindu- 
ne-o la suprafață în compoziții 
savant alcătuite': bicarbonate, 
calcice, magnetice, hipotone și 
chiar radioactive, prin patru iz
voare de 70 1 în 24 de ore, au 
binecuvîntat locul. Apoi a inter
venit mîna omului. Ultimele con
strucții — un vast hotel, un com
plex de deservire, o cantină și 
un bloc — au adăugat locului a- 
tribute de confort, i-au prelun
git binefacerile sale peste grani
țele verii. Se construiește — chiar 
în aceste zile se trasează peri
metrul unui alt bloc, se fac e- 
forturi financiare. Și dacă n-au 
reușit total — noul bloc inau
gurat în acest an e concludent : 
pereți deja igrasioși, alții crăpați, 
geamuri mici, finisări sub orice 
critică — de vină sînt tot oa
menii. Oamenii care au construit, 
cei care au preluat și mai ales 
cei care întrețin noile amenajări.

Am fost cazați în acest bloc la 
camera nr. 4, la parter, lingă 
grupul sanitar. Pereții uzi, zgo
motul apei ce se scurge continuu 
din robinete... Un divan, un și
fonier și o masă înghesuite în 
perimetrul mic al camerei te o- 
bligă să te strecori într-o parte, 
prin spațiul extrem de limitat. 
Condiții total improprii pentru 
odihnă. Murdăria e la vedere 
peste tot. Cineva regreta că nu 
și-a adus de acasă pisica pentru 
a-i apăra odihna de șoarecii din 
cameră...

Cantina, așezată într-o splen
didă poziție, oferă privirii în
treaga panoramă a stațiunii. Dar 
mai are cineva chef să admire 
priveliștea ? Se servește încet, de 
prea multă organizare... dezor
ganizată. Sînt fixate tacit două 
serii. Vii la orele 12—12,30 și 
aștepți în picioare, într-un mic 
hol, ora 13. Cei care nu reușesc 
să ocupe masă — mulți nu re
zistă în înghesuială, la îmbrîn- 
cituri — așteaptă seria a II-a în 
jurul orelor 14. Atunci Insă con
dițiile în care se mănîncă sînt 
cu totul altele : aștepți să se 
spele tacîmurile, pretențiile la 

Astfel formăm un militant pen
tru aplicarea și promovarea co
rectă a teoriei și pentru înlătu
rarea piedicilor ce Se ivesc în 
realizarea corectă în practică a 
teoriei.

Manualele la rîndul lor tre
buie să respecte modul de a 
forma o gindire operantă, mi
litantă. Desigur, manualele nu 
vor putea aborda toate proble
mele : dar trebuie să le limpe
zească pe cele pe care le abor
dează. Vorbim de încărcarea e- 
levului, inclusiv la disciplinele 
de filozofie. în acest sens, ar 
trebui să micșorăm tematica, 
dar să-i explicăm mai profund, 
bazindu-ne și pe bagajul do in
formații de la această virstă.

plicat în acest proces, profeso
rul. trebuie să fie bine format 
și informat prin perfecționare 
continuă, prin participarea la 
cursuri de reciclare și informare. 
Dar aceste cursuri trebuie să 
fie reorientate pe problemele 
noi pe care le ridică viața și 
evoluția concepțiilor filozofice, 
corclindu-le cu principiile poli
ticii interne, de construcție so
cialistă, și externe ale statului 
nostru. La acesțe cursuri tre
buie să-și însușească dfe ase
menea un stil înalt de muncă 
intelectuală- în perspectivă, ve
dem aceste certuri ca niște 
dezbateri, pe baza unor mate- 

s riale deja parcurse.
■ — Există proiecte de amplifi
care a instrucției filozofice ?

— In planurile de învățămînt 
viitoare, numărul orelor de fi
lozofie in liceu va crește săp- 
tăminal de la o oră la două 
ore. Scopul este de a instrui, 
de a forma un specialist 
cyilt._ cu o concepție știin
țifică despre lume și viață 
cu un suport moral dat de 
convingerile filozofice, accepta
te ca instrumente metodologice 
atitudinal iar nu de a în
doctrina pe tineri, nu de 
a-i dogmatiza așa cum ar 
fi Înclinat să creadă cineva care 
nu cunoaște scopurile și efor
turile învâțămintului nostru.

Este bine că. făcind parte din 
ansamblul obiectivelor instruc- 
tiv-educative, formația filozo
fică ne preocupă deosebit de 
mult, pentru că orientează spre 
o abordare mai profundă. între
ține o. stare de spirit în favoa
rea filozofiei, necesară înlătu
rării deficiențelor existente în 
studiul ei.

șervețel sau pahare sau cană de 
apă cad, aerul e încins. Posibili
tățile de aerisire sînt minore i 
cîteva ochiuri de geamuri des
chise undeva sus, culmea, cînd 
toți pereții sînt de sticlă. Există 
două terase mari, la ambele ni
veluri ale cantinei. Pentru cîțiva 
„aleși“ se servește cu promptitu
dine la două mese așezate fru
mos, comod, în aer liber. De ce 
nu pentru toată lumea ? De ce 
un astfel de program rigid cînd 
tocmai lipsa veselei și a perso
nalului de serviciu ar pleda pen
tru extinderea orelor de servire ? 
Sînt lucruri simple care, catego
ric, vor face masa la Geoagiu 
mai apetisantă, pentru că tre
buie să recunoaștem — mînca- 
rea e gustos gătită.

Și bineînțeles nu scăpăm -’ici 
de mania inventarelor. Cele u i 
chioșcuri ale ștrandului arbori i- 
ză marți patetica inscripții*. 
Miercuri, la fel. Inventar la 
magazinul universal. Intr-adevăr, 
un chioșc vinde crenvurști, de
brețin și cafele, celălalt bere și 
alte băuturi.

Din păcate. Ia toate capitolele 
deservirii ar fi cîte ceva de 
spus. Începînd cu umerașele care 
lipsesc din garderoba camerei, 
cofitinuînd cu programul maga
zinelor și al clubului (la ora 20 
cofetăria e închisă, la fel unita
tea de frizerie și coafură, biblio-* 
teca la ora 19 și-a tras obloa
nele, la aceeași oră se închide și 
singurul magazin alimentar din 
stațiune), sfîrșind cu lipsa coșu
rilor de gunoaie tocmai pe aleea 
de promenadă, dintre restaurant 
și bufetul lacului. De altfel, a- 
ceasta promenadă împrejmuită 
de arbori ar putea deveni, cu 
eforturi minime, un punct de 
atracție al după-amiezelor și 
serilor în* stajiune. A existat a ci 
un mic teren de joc pentru co
pii' din care-.'nu a mai rămas 
decît un singur leagăn, de ase
menea, un teren de volei, aban
donat, mai păstrează doar pilo
nii de metal.

Am descoperit Geoagiu la 
Deva într-un ghid al județului,' 
după ce am stat mai multe zile 
în stațiune. Nu-i o glumă pen
tru că, într-adevăr, în frumoasa 
stațiune așezată printre văi și 
dealuri domoale, nu departe d ■- 
Orăștie, nu am văzut — nu ijin 
pliant — am fi desigur prea pi >- 
tențioși, dar nici măcar un sim
plu panou care să prezinte cîle- 
va din punctele de interes turis
tic din stațiune și din apropiere.

Și noi vom reveni la Geoagiu. 
Ne vor rechema peisajul molcom 
și odihnitor, dealul reconfor
tant, răcoarea serilor înmiresma
te de fînul cosit pe coastele dea
lurilor. Pentru că la Geoagiu e 
„un climat de cruțare“, după 
cum îl recomandă panoul cu 
prescripții balneoterapeutice. Ne 
vom reîntoarce la Geoagiu în 
speranța că administrația stațiu
nii, dînd dovadă de mai mult 
spirit gospodăresc, ne va cruța 
de neplăcerile arătate mai sus. 
Ar fi și păcat ca la climatul ofe
rit cu toată generozitatea de na
tură să nu se adauge un climat 
civilizat de viață, impus de le
gile scrise sau nescrise ale odih
nei. ,



CE CERI UNUI

TOVARĂȘE
SECRETAR ?

Grea întrebare, mai ales că 
e vorba de tine. Punîndu-le-o, 
le ceream de fapt să treacă în 
rîndurile uteciștilor și să-l jude
ce pe secretar — cu alte cuvinte 
șă ne dezvăluie de ce cred ei 
i,-4 au fost aleși secretari.

■ CONSTANTIN SPIRIDON — 
Liceul industrial pentru con
strucții de mașini — București: 
Atunci cînd am fost ales mă con
sideram nepregătit pentru mun
ca asta. îmi imaginam că se
cretarul trebuie să fie într-un 
anumit fel și eu eram departe 
de acest fel de a fi. Dar nimeni 
n-a ținut seama de ce credeam 
eu și am fost ales. Eram abia în 
anul II. Păcat că nu știam atunci 
ceea ce știu acum. Iar acum, 
cînd cred că am ceva din cali
tățile unui secretar, sînt în ulti
mul an de studii. La început, 
mă socoteam obligat să fiu „res
ponsabil“ cu idei, cu inițiative, 
eram frămîntat de gîndul că se
cretarul trebuie să fie cel mai 
bun din școală, pe toate planu
rile. Și totuși îmi dădeam seama 
că mai sînt elevi la fel de buni, 
că inițiativa mea are limitele ei 
și apăreau altele, zeci, din colec
tiv. Așa am cîștigat înțelepciu
nea că secretarul U.T.C. nu este 
o mașină de fabricat idei, că el 
este bun mai ales în măsura în 
care știe să scoată de la ceilalți 
idei, să le stimuleze. Mi-amin- 
tesc că, pe la început, am stat 
în sediu ceasuri întregi să în
tocmesc un program de activi
tăți. Nu-mi ieșea nicicum. Mi-a 
fost suficient însă să merg în
tr-o clasă și programul s-a al
cătuit parcă de la sine...

Deci, secretarul e și el elev, e 
și el utecist. Timpul lui e egal 
su al tuturor. Și atunci prin ce 
pe detașează ? Că muncește mai 
mult ? Poate. Dar eu cred că se
cretarul trebuie să fie și stra
teg. De ce să ne ascundem ? 
Nu e ușor întotdeauna să-i mo
bilizezi pe tineri. Dar dacă știi 
să-i cîștigi, îi urnești. Poate n-o 
să credeți, eu i-am cîștigat cu 
matematica. M-am ocupat foarte 
mult de matematică, lucrez îm
preună cu colegii și atunci unde 
sînt eu vin și ei chiar dacă nu 
e vorba de matematică...

rilor o anumită ținută și a le im
pune în ochii elevilor, le-au a- 
filiat Societății tehnice a elevi
lor timișoreni. Acum au chiar 
proprii lor inventatori. S-au in
teresat și au obținut ca toți elevii 
anului IV, să lucreze o lună din 
vacanță, în profesie — ceea ce 
evident prezintă avantaje morale 
și materiale. Cum o idee chea
mă pe alta, preocupările organi
zației pe plan profesional au fost 
întregite cu inițiativa ca, pînă la

creat, după un an s-a ramificat 
în trei secții — economie poli
tică, filozofie și drept — pentru 
că interesele uteciștilor spori
seră.

E foarte important ca atunci 
cînd întreprinzi ceva să ai sen
timentul că o faci pentru tine, 
că tu răspunzi, că reușita de
pinde de tine. Atunci găsești re
sursele de imaginație, de timp, 
de efort. Iar ajutorul celor mai

SECRETAR

de tabără. Am scris îm- 
din care vrem să deta-

Dar tabăra și-a trăit existența. La ora cînd apar aceste 
rânduri, componență ei își continuă vacanța după programe 
diferite. Au luat cu ei un jurnal, nescris păstrat în memo
rie, pentru □ fi utilizat în viitorul an școlar. 20 dintre ei ne-au 
fost interlocutori într-una din zilele 
preună un capitol al acestui jurnal 
șăm portretul secretarului U.T.C.

Inițiată de C.C. al U.T.C., tabăra de la Brașov a strîns lao
laltă 800 secretari ai comitetelor U.T.C. din liceele de specia
litate, școlile tehnice și profesionale din toată țara. Pe par
cursul a două săptămâni, aici au fost reproduse, discutate, 
experimentate inițiative, idei și acțiuni din 800 de organizații. 
Cele care au rezistat unei asemenea verificări — a secretarilor 
înșiși — au primit girul, simbolic exprimat prinfr-un „BUN 
PENTRU A FI GENERALIZAT !".

PERSONALITATEA

cu experiență te scutesc de ta
tonări.

SECRETARULUI U.T.C

GHEORGHE VILCEANU — 
Liceul economic, Gorj : Sigur că 
secretarul e utecist ca toți ute
ciștii și elev ca toți elevii. Dar 
eu gîndesc că atunci cînd te pro
pun, uteciștii te aleg dintre cei 
cu gîndirea politică cea mai for
mată. Pe ei îi frămîntă multe

DOINA MOLDOVAN

lucruri, vor să afle răspunsuri, 
să fie ajutați să-și clarifice pă
reri și așteaptă ca secretarul lor 
să fie primul om căruia să i se 
adreseze și care să le poată răs
punde. De cînd sînt secretar mă 
preocup, mai mult, să corespund 
pe acest plan. Citesc, studiez 
documentele de partid, am grijă 
să nu-mi scape nici un eveni
ment însemnat. Așa mă simt 
înarmat pentru munca de secre
tar U.T.C. Socotesc că restul 
vine de la sine...

VIORICA LEDENCHI 
Liceul de chimie, Iași: Nu 
s-a întîmplat să organizez o ac
țiune și să nu vină uteciștii, sau 
să vină și să se plictisească. Cea 
mai mare plăcere a mea este să 
muncesc și am impresia că am 
reușit să-i molipsesc și pe cei
lalți. în organizația noastră toți 
i’t?cișt'i au ceva de făcut și mă

mi

GEORGETA CARAIVAN

IOAN NIȚU

întreb de ce altora li se pare 
așa de complicat ca fiecare u- 
tecist să aibe o sarcină ? La noi 
pînă și o reuniune reușește să 
prindă în acțiune o mulțime de 
uteciști, de la pregătirea sălii, a 
programului, la dans ori la aran
jarea sălii după dans. Astea sînt 
lucruri care îmi vin acum în 
minte cînd mă gîndesc de ce 
am fost aleasă în urmă cu cîțiva 
ani secretara organizației U.T.G. 
din școală.

VICTOR CRISTEA — Școala 
profesională „Electromotor“, Ti
mișoara : Ești elev bun, ești bun 
coleg, ești utecist. Nici prin cap 
nu-ți trece c-ai putea fi secre
tar. Dar ceilalți descoperă la ti
ne o calitate de care ei au ne
voie, ca să-i reprezinți. Bănuiesc 
că m-au preferat pe mine pentru 
că sînt mai bătăios. Ce-i drept e 
drept, îmi plac lucrurile cla
re și 
renunț 
păt un lucru. A fost la noi 
o chestiune cu practica. Ma- 
trițerii din seria noastră nu fă
ceau practică în meseria lor 
ci în altele pe motiv că fabri
ca nu avea nevoie de ucenici. 
Dar nu era normal și organi
zația U.T.C. nu putea rămîne 
de o parte. Am ridicat problema 
la direcțiune, nu s-a rezolvat. 
Am ajuns să discut despre asta 
și la o plenară a Comitetului 
județean U.T.C. Și s-a rezolvat. 
Ba chiar am fost foarte bine pri
miți într-un sector al fabricii 
unde aveau mare nevoie de uce
nici matrițeri.

nu mi se întâmplă să 
pînă nu duc la ca-

GEORGETA CARAIVAN — 
Liceul economic nr. 1, Bucu
rești : Bănuiesc că am fost alea
să pentru că colegii țin la mine. 
De fapt, în ședința de alegeri, 
eu am propus pe altcineva, o e- 
levă cu multe calități. Dar am 
fost aleasă eu. Am sentimentul 
că le sînt un bun camarad. Dacă 
într-o duminică, bunoară, e o ac
țiune bine pusă la punct și eu 
nu mai trebuie să vin — sbîr- 
nîie telefonul. Eu n-am voie să 
lipsesc. Ceea ce nu știu uteciștii 
e că nici nu mai pot să lipsesc. 
Aștept telefonul.

Cred că sînt atît de legată de 
organizație pentru modul în care 
m-a primit în rîndurile ei. Sînt 
4 ani de atunci dar nu pot să 
uit ce s-a petrecut. Se confir
ma primirea mea la comitetul 
U.T.C. Și cînd am ieșit, surpri
za : douăzeci de colegi mă aș
teptau să sărbătoarească eve
nimentul. Cumpăraseră bilete 
la un spectacol și am mers îm
preună. Gestul acesta plin de 
căldură m-a legat de colegi, m-a 
obligat la reciprocitate : nu lip
sesc de la dans, nu lipsesc de 
la muncă patriotică, sînt sporti
vă, mergem 
tacole... Sînt 
mentală.

împreună la spec- 
o secretară senti-

POLEAC — Li-VASILICA 
ceul agricol Huși : Iar eu o se
cretară cu experiență de un... 
trimestru. Deocamdată încerc 
să-mi formez un stil de muncă, 
să-mi ciștig autoritate. Sînt e-

nergică, dar fiind abia în anul 
II, nu e ușor să mă impun ce
lor din anul V. Eu găsesc că 
problema nr. 1 pentru un secre
tar e autoritatea...

De bună seamă autoritatea cân
tărește mult. Dar pînă acolo am 
aflat că nu există un prototip al 
secretarului sau, mai exact, se
cretarul este investit cu calități 
ale colectivului pe care îl con
duce, după cum, la rîndu-i, el 
transferă organizației ceva din 
personalitatea sa. Cei douăzeci 
de secretari pe care i-am adu
nat în jurul „mesei rotunde" au 
spus: „ÎN GENERAL NU-1 
OBLIGATORIU CA SECRETA
RUL SA FIE CEL MAI BUN 
ELEV dar, în particular, ei toți 
»int premianți; „SECRETARUL 
NU TREBUIE SA AIBE MO
NOPOLUL INIȚIATIVEI“ — 
dar e necesar și s-au și do
vedit foarte inventivi; „NU 
E OBLIGATORIU CA SE
CRETARUL SA FIE PESTE 
TOT, PREZENT LA TOATE 
ACȚIUNILE" — dar lor.le-a in
trat în reflex să fie acolo unde 
sînt uteciștii. Mai întîi munca 
de secretar i-a speriat și acum, 
dacă sînt în ultimul an de școa
lă, se gîndesc cu nostalgie că 
urmează să predea ștafeta cu 
toate că, avînd atu-ul experien
ței, ar fi gata s-o ia de la ca
păt.

NE PLACE
CÎND PUTEM
SPUNE „NOI
AM FĂCUT!"

îi înțelegem. Ce satisfacție 
poate fi mai deplină decît atunci 
cînd ai făcut un lucru de la 
A la Z. Totuși, vrînd să pătrun
dem în relația organizația 
U.T.C. — școală, activ U.T.C. — 
profesori, secretar U.T.C. — di
recțiune — i-am întrebat direct: 
vă autoconduceți sau vă tentea
ză dădăceala ?

Dădăceala le displace profund, 
o asemuiesc cu comoditatea, cu 
lipsa personalității. Nu le pla
ce răsfățul. Și e de înțeles. Sînt 
elevi și uteciști ai unui anumit

Vom fi prima promoție de teh
nicieni și vrem să facem o impre
sie bună. Toată promoția. Ne-am 
pus în gînd să întreprindem ce
va încît să-i scoatem pe medio
crii din obișnuit. Așa s-a năs
cut „Clubul machetiștilor". Ac
țiunea stimulează folosirea cu
noștințelor tehnice, îmbogățirea 
lor. Sigur, tovarășii profesori ne 
dau un sprijin foarte prețios, dar 
avem satisfacția că e acțiunea 
noastră, că a desțelenit inerția, 
că va dura".

La un moment dat în discu
ție cineva remarca : atunci cînd 
conducerea școlii și profesorii 
spun „nu hotărîm pînă nu con
sultăm și organizația U.T.C", 
în mod sigur acea organizație a 
reușit să-și ocupe un loc bine 
definit în școală. Nu este vorba 
de o procedură protocolară ci de 
realitatea că schimbul de ajutor 
este reciproc. Constantin Spiri
don își amintea de un fapt plin 
de semnificație : în momentul 
greu al inundațiilor, în liceu 
s-a format un comandament din 
care făcea parte și el. La careul 
în care urma să se aducă la cu
noștința elevilor hotărîrile coman
damentului, directorul a anun
țat : „Are cuvîntul secretarul 
comitetului U.T.C". Organiza
ția de partid și conducerea 
școlii se bizuiau că, și în aceste 
momente, ca și întotdeauna, ute
ciștii vor acționa prompt. Vor 
veni cu inițiative. De aceia i s-a 
dat cuvîntul secretarului U.T.C. 
Ca pedagogi, profesorii l-au im
pus și de astă dată pe secreta
rul U.T.C. Iar secretarul U.T.C. 
dă la rîndul său școlii tot ceea 
ce poate. Mai ales pe plan edu
cativ.

Reflectînd acum asupra păre
rilor emise în convorbirea cu se
cretarii ne dăm seama că auto- 
conducerea nu se poate exercita 
fără autoritate. Și, în cazul orga
nizațiilor U.T.C. cu care am fă
cut cunoștință, autoritatea n-a 
fost decretată ci dobîndită. Do- 
bîndită prin acțiuni gîndite, duse 
pînă la capăt, cu aderență în 
masa uteciștilor.

IOAN NIȚU, secretarul orga
nizației 
dustrial 
mașini 
tea că
să-i cuprindă 
cercuri de mare interes 
trotehnică, radio, desen tehnic și 
mașini-unelte. Pentru a da cercu-

absolvire, toți elevii să cunoas
că în detaliu politehnica. Orga
nizația U.T.C. a inițiat în acest 
scop vizite, întîlniri cu profesori 
și studenți. Ioan Nițu a în
scris toate acestea Ia inițiativă. 
Noi le-am trece la autoritate, 
cîștigată printr-o muncă diferen
țiată și definitorie pentru colec
tivul respectiv de uteciști.

La Liceul economic nr. 1 din 
Capitală a avut loc un simpo
zion pe o temă politică. In fi
nal, uteciștii i-au sugerat secre
tarei să creeze un cerc pentru 
studiul științelor sociale. La în
ceput 
rită : 
Doar 
poate 
cerc fără sprijinul profesorilor 
de specialitate, care, 
erau prezenți la 
„Du-te, tu ai autoritate, știi cum 
să prezinți lucrurile ce ne inte
resează pe noi" — i-au spus 
uteciștii. Bineînțeles cercul s-a

secretara a fost nedume- 
de ce i s-au adresat ei ? 
organizația U.T.C. nu se 
ocupa de un asemenea

de altfel, 
simpozion.

★
„De la utecist la comitetul 

U. T. C. e un drum prea lung“.
...și, cum se exprima Ion Ște

fan, „fierul se răcește“. Atunci, 
bineînțeles, trebuie folosită gru
pa. Problema nu e deloc nouă. De 
ani de zile auzim „trebuie activi
zată grupa“. Dar cum, cînd, cu 
ce mijloace ? Să nu teoretizăm 
pentru că deținem răspunsul fur
nizat de practică.

Interlocutorii noștri afirmau 
un adevăr: acțiunile mari, cu 
sute de elevi, cu caracter festi- 
vist, n-au priză la uteciști. în 
asemenea împrejurări, inevitabil, 
cei mai mulți sînt spectatori. 
Ana Doboș, secretara U.T.C. de 
la Școala tehnică textilă din Si
biu, spunea că informarea politi
că pe școală, cu toți elevii, ori- 
cît ar fi de interesantă se trans
formă inevitabil în conferință, 
anulînd dialogul. Nu toate în
trebările și curiozitățile pot fi 
satisfăcute și atunci uteciștii 
pierd interesul. Intr-un grup 
mai restrîns lucrurile se petrec 
realmente cu folos. Secretarii 
U.T.C. țin și acționează astfel 
încît viața grupei să capete o 
pondere mai mare în viața or
ganizației U.T.C. din școală. „La 
nivelul școlii — era de părere 
Ioan Nițu — organizezi o ac
țiune care se încheie atunci

GHEORGHE VILCEANU
pentru că e foarte dificil să o 
mai poți relua, cel mult după 
un trimestru, sau chiar după un 
an. La nivelul grupei tot timpul 
ai ceva de făcut, ceva de conti
nuat, de îmbogățit. Aici, în gru
pă, primează practicul, sponta
neitatea. Elevii au nevoie de 
timp pentru învățătură, de timp 
pentru lărgirea orizontului cul
tural, dar ei sînt tineri, le tre
buie timp și pentru distracții. In 
grupă toate se pot înlănțui și 
completa. Mergem la muncă pa
triotică dar luăm cu noi și in
strumente muzicale și o minge“.

„De fapt, îl completează Con
stantin Spiridon, totul ar merge 
bine la grupă dacă am renunța 
să numărăm de fiecare dată cîți 
uteciști au venit la 
ne. Mi-amintesc că 
excursie la pădure 
luni de zile. Dar 
nică ne-am hotărît 
întîlnire. Au venit 
Restul s-au speriat 
va unei ploi. Ne-am simțit ex
celent. Cînd ne-am întîlnit cu 
ceilalți și le-am povestit, mulți 
au regretat lipsa lor de hotărîre. 
A doua duminică am fost 20. De 

în 
la
pe

cutare acțiu- 
am amînat o 

vreo două 
într-o dumi- 
și ne-am dat 
11 uteciști. 

de perspecti-

atunci ne întîlnim mereu 
timpul liber la pădure, sau 
ștrand, la un spectacol sau 
terenul de sport.

Și dacă, de pildă, cum ne 
lata Doina Moldovan, fetele din 
Liceul sanitar din Tg. Mureș do
resc să se pregătească pentru 
viața de familie — adică să știe 
să coase, să așeze o masă, să 
creeze o ambianță plăcută în

re-

VIORICA LEDENCHI
casă — în nici un caz dorința 
lor nu putea fi satisfăcută într-o 
acțiune pe școală. Dar nici n-a 
rămas fără ecou. A fost transfe
rată în grupă unde s-au găsit și 
modalitățile practice de îmbinare 
a celorlalte preocupări cu aceas
ta, la urma urmelor, foarte fi
rească la vîrsta lor.

Se pare că dacă nu te lași in
timidat de problema numărului 
de participanți și te gîndești în 
primul rînd ce oferi, ce comu
nici, atunci numărul participan- 
ților crește de la sine. Se întâm
plă, așa cum ne povestește Geor- 
geta Caraivan, să chemi la mun
că patriotică anul II și să vină 
și anul I „fiindcă nu puteau să 
lipsească", să ții ședința cercului 
de drept pentru anul III și să tre
buiască să-i accepți și pe cei din 
anul II „pentru că și pe ei îi 
interesează" și așa mai departe.

Drumul de la utecist la comi
tetul U.T.C. e într-adevăr prea 
lung. Nu-i poți lăsa pe uteciști 
să aștepte și să facă pauze mari 
între activități. Pe cînd în grupă 
ei trăiesc zi de zi. Nu trebuie să 
faci mari investigații ca să știi 
ce-i preocupă, nu-ți trebuie mo
bilizare specială, conferențiari 
din afară sau cine știe ce alte 
condiții neobișnuite. Trebuie să 
fii receptiv, să dai formă ideilor, 
să declanșezi dorința de a în
treprinde. Restul merge de la 
șine, ca o reacție în lanț.

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU
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ANA DOBOȘ

tip de școală — școala care le 
dă o profesie. Din punct de ve
dere social, la absolvire, acești ti
neri sînt, ca să ne exprimăm așa, 
un produs finit. De aceea îi a- 
flăm preocupați să dobândească, 
încă din anii școlarității, capa
citatea de a decide, de ■ a purta 
o răspundere. Ca uteciști nu pot 
fi altfel. Avea dreptate Ștefan 
Ion, secretarul U.T.C. de la Li
ceul industrial pentru construcții 
de mașini din Ploiești, cînd spu
nea că trebuie să știi să profiți 
de această ucenicie în viața so
cială a țării pe care o repre
zintă primii ani în organizație. 
„Și atunci cum poți accepta să 
facă alții, în cazul nostru pro
fesorii, munca de organizație ? \
Ne-a preocupat, la un moment 
dat, cum să dăm o anumită per
sonalitate organizației U.T.C. din 
liceul nostru. Liceu care și el 
abia își conturează personalitatea.

U.T.C. de la Liceul in- 
pentru construcții de 

din Timișoara, poves- 
organizația a reușit 

pe elevi în 
elec-

(Urmare din pag. I)

Noile realizări se adaugă 
succeselor repurtate la capă
tul primului semestru, succe
se constînd în îndeplinirea 
planului producție-marfă în 
proporție de 104,8 la sută, a 
productivității muncii — i 103 
la sută, obținîndu-se peste 
plan 5,5 milioane lei la indi
catorul producția marfă vîn- 
dută și încasată și 6,1 milioa
ne lei beneficii. Ele permit 
tovarășului Pompiliu Tătules- 
cu, locțiitorul secretarului co
mitetului de partid pe uzină, 
să afirme, pe deplin îndrep
tățit, că încă de pe acum 
poate fi prevăzută o depășire 
a planului anual la producția 
globală cu 16 milioane lei și 
cu 3,5 milioane lei a sarcini
lor la export.

Vorbind despre oameni, 
despre succesele lor va tre
bui desigur să amintim și de 
cei care și-au racordat, con
știent, priceperea și măiestria 
la montarea cazanului CR-11 
nr. 1 pe șantierul întreprinde
rii „ARGUS“ din Constanța 
— recepția s-a făcut pe data 
de 28 aprilie, termenul pla
nificat fiind 30 iunie — gră
bind astfel punerea în func
țiune a investiției; de echipa 
muncitorului specialist Gh. 
Pața care a participat efectiv 
la repunerea în circuitul pro
ductiv al uzinei „Automecani- 
ca“ din Mediaș, grav afecta
tă de calamitățile naturale a-

bătute în această primăvară 
asupra țării.

Cazanul de aburi — retră
iește scenele emoționante teh
nicianul Ion Neacșu — mon
tat doar cu puțină vreme în 
urmă era acoperit cu apă 
pînă la tamburul superior. 
Trimiși la fața locului, oame
nii lui Pața, în rîndul cărora 
lucrau și tinerii Aurel Geor
gescu — zidar și Costea Hu-

tului său coordonator. Este 
suficient să ne referim doar 
la un aspect al preocupărilor 
sale, pentru a avea conturată 
imaginea integrării mai vii, 
mai dinamice a uteciștilor în 
efortul general de îndeplinire 
exemplară a sarcinilor de 
plan. în urmă cu mai bine 
de șase luni comitetul U.T.C. 
coordonator a lansat în uzină 
inițiativa cunoscută sub nu-

economii de metal de aproape 
30 de tone a căror valoare se 
ridică la peste 80 000 lei.

— în cadrul aceleiași sec
ții, ne informează Constantin 
Bîrzoianu, locțiitorul secreta
rului comitetului coordonator 
U.T.C. — tinerii au confec
ționat cîteva lădițe în care a- 
dună capetele de electrozi 
care pînă acum se aruncau. 
Cele 3 tone strinse pînă a-

DRUMUL ASCENDENT 
AL SUCCESELOR

țan — lăcătuș, în zile și nopți 
epuizante au evacuat apa și 
mîlul, au efectuat uscarea e- 
lectromotoarelor de la venti
latoare, au rezidit arzătoare
le și părțile laterale ale ca
zanului.

Ținem să subliniem că în 
toată perioada celor 7 luni, 
mai mult poate decît în alți 
ani, activitatea de producție 
a uzinelor „Vulcan“ a primit 
un sprijin eficient din partea 
organizației U.T.C., a comite-

mele „Milimetri în instanță“. 
Inițiativa își propunea antre
narea tuturor tinerilor într-o 
amplă acțiune de economisi
re și folosire judicioasă a me
talului. Sîntem acum în pose
sia datelor care certifică bu
nul ei mers, aderența de care 
s-a bucurat în rîndul tinerilor, 
în sectorul cazangerie, de pil
dă, grupele de uteciști de la 
atelierele de debitare, con
strucții metalice și cazange
rie au realizat pînă în prezent

cum reprezintă doar înce
putul.

Reținînd faptul că în uzină 
consumul de metal la cazane- 
le de abur industrial este încă 
ridicat, uteciștii din sectoare
le de proiectare și concepție, 
prin reproiectarea și redimen- 
sionarea unor subansamble, au 
creat perspectiva economisi
rii pînă la sfîrșitul anului a 
70 de tone metal. Pe adresa 
cabinetului tehnic au sosit 
pînă acum, ca urmare a ac

țiunii „Milimetrii în instanță“ 
30 de propuneri de inovații. 
10 dintre ele au fost deja a- 
probate, eficiența lor econo
mică estimîndu-se la peste 
280 tone de metal economisit 
anual.

Sarcinile de plan ale uzi
nelor „Vulcan“ vor cunoaște 
în 1971 însemnate sporuri 
cantitative și calitative. Pro
ducția globală va trebui să 
crească cu 13,1 la sută, pro
ductivitatea cu 13,6 la sută, 
iar sarcinile, de export cu 42,2 
la sută. Dacă, desigur, nu va 
fi ușor de făcut față unor a- 
semenea cerințe majorate, ac
tivitatea de pînă acum a co
lectivului întreprinderii la 
care ne referim, stadiul avan
sat a lucrărilor de mărire a 
capacităților de producție — 
pînă la 30 septembrie, cu 3 
luni mai devreme, se preco
nizează darea în funcțiune a 
halei de montaj greu; trece
rea la fabricarea cazanelor de 
10 tone/abur/oră în variante 
monobloc — ca să amintim 
doar cîteva din cele mai re
cente realizări, oferă sufi
ciente garanții pentru a afir
ma că anul următor va re
prezenta un an în care va
lențele colectivului de aici 
vor cunoaște o manifestare și 
mai amplă și mai substan
țială. Context în care, sîntem 
siguri, aportul tinerilor va fi 
pe măsura exigențelor.

9
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„ESEURI RECENZIE

despre revoluția
științifică și tehnică"

în ultimul timp diferiți gîn- 
ditori, situați pe diverse poziții 
ideologice, au încercat să des
cifreze sensurile actualei revo
luții științifice și tehnice. Dar 
trebuie să spunem că nici una 
din lucrările cunoscute nouă 
nu întrunesc calitățile care să 
satisfacă pe cei exigenți. Atunci 
cind există o abundență de fap
te lipsește orientarea ideologică 
clară ; in alte cazuri un anu
mit dogmatism umbrește viziu
nea științifică etc. Printre puți
nele excepții remarcăm cu sa
tisfacție recentul volum al prof. 
dr. ing. Valter Roman, publicat 
în Editura politică.

Punctul de plecare este evi
dent : trăim o puternică revo
luție științifică și tehnică. Știin
țele contemporane ale naturii 
sint astăzi un factor puternic al 
progresului. Fizica și ciberneti
ca au un rol deosebit în acest 
proces.

în ceea ce privește ciberne
tica — știință căreia auto
rul îi acordă — pe bună 
dreptate — un rol deosebit in 
actuala revoluție științifică și 
tehnică, el afirmă cu claritate : 
„posibilitățile de dezvoltare a 
«creierului electronic», a gîndirii 
«mecanice» sînt nelimitate, ca 
și practica socială, cu condiția 
ca această dezvoltare să nu fie 
ruptă de om, contrapusă lui, ci 
să-i servească drept instrument 
în lupta pentru stăpînirea na
turii — condiție care presupune

„CINTECELE
OLTULUI

Timp de trei zile, pitoreasca 
stațiune Călimănești a trăit în 
atmosfera efervescentă a celei de 
a doua ediții a Festivalului folclo
ric interjudețean „Cîntecele Ol
tului“. Cinstea inaugurării a re
venit artiștilor amatori sibieni, re- 
prezentați la Festival prin ansam
blul folcloric al căminului cultu
ral Porumbacu de Jos. Din bo
gatul repertoriu al acestei zone 
folclorice ei au reunit în specta
colul „Buzduganul“ dansurile și 
cîntecele legate de străvechiul o- 
bicei al secerișului. Din județul 
Harghita, ansamblul casei de cul
tură a orașului Miercurea Ciuc 
ne-a făcut să retrăim „o seară la 
izvorul Oltului." „De dor și de 
joc" au „zis" cu foc drăcesc so
liștii și taraful din Iancu Jianu, 
călușarii din S comic ești, cu elec
trizanta apariție a copiilor artiști 
de 12—14 ani. O suită țărănească 
cu ceremonialul și fastul său na
tural a întregit în mod fericit 
programul „ambasadorilor" jude
țului Olt.

In cea de a doua seară a Fes
tivalului, artiștii amatori din Dăi- 
șoara, județul Brașov. au îngemă
nat, într-un spectacol de o rară fi
nețe interpretativă, plin de lirism, 
„Balada ogoarelor" o suită de 

GALAȚI. — Casa de cultură a sindicatelor

cintece, dansuri și strigături din 
ceremonialul obiceiurilor de 
nuntă. Nu putem să nu relevăm 
numele Anei Venczel, o poliva
lentă interpretă în spectacolul 
muzical-coregrafic prezentat de 
formațiile sindicatului și ale ca
sei de cultură din orașul Sf. Ghe- 
orghe (județul Covasna).

Județul Vîlcea, excelentă gazdă 
a celei de a doua ediții a Festi
valului, a încheiat programul re
constituind artistic, prin interme
diul ansamblului folcloric Căli- 
mănești, ritualul de nuntă al îm
podobirii bradului din seara „Fe
deleșului“.

în afara desfășurării propriu- 
zise a Festivalului. un colocviu 
folcloric privind „evoluția funcțio
nală a creației populare în zonele 
folclorice de pe Olt“ a reunit un 
mare număr de oameni de cul
tură. A fost organizată o intere
santă expoziție de costume feme
iești de sărbătoare. Alte două ex
poziții au întrunit arta fotogra
fică și plastică a amatorilor din 
cele șase județe participante.

Programul Festivahdui a putut 
fi urmărit și la Bîmnlcu Vîlcea, 
Govora și Cîlănești, grație turnee
lor ansamblurilor folclorice. Pe 
străzile acelorași localități au fost 
organizate parăzi ale portului 
popular.

In serile perioadei de desfășu
rare a Festivalului, tinerii și-au 
dr:t întîlnire pe terasa Oltului din 
Că-Jimăneșți, unde comitetul jude
țean U.T.C. Vîlcea a oferit — în 
compania solistei Marina Botaru 
și a orchestrei Lotus —- dans și 
surprize.

Așa cum se cuvine după datina 
marilor sărbători, încheierea a 
fost pecetluită de o petrecere tra- 
d'tională într-un cadru etnografic 
caracteristic zonei Vîlcea. creată 
ad-lioc în pitorescul Ostrov.

COSTEA MARINOÏU
V. RÄVESCU

de V. ROMAN
descifrarea procesului deosebit 
de complex al însăși gîndirii 
umane“.

Ni se par deosebit de semni
ficative acele idei ale autoru
lui, conform cărora marșul 
triumfal al revoluției socialiste 
în lume și acela al revoluției 
științifice și tehnice contempo
rane au loc concomitent. Acest 
fenomen nu este considerat de 
Valter Roman ca fiind întîm- 
plător, pentru care cele două 
revoluții trebuie să fie privite

V ROMAN

ESEURI
REVOLUȚIA 

științifica și 
TEHNICĂ

-

ep

strins
> s-

ca două aspecte, laturi t 
legate ale aceluiași proces 
toric de îpaintare a omenirii 
pe culmile civilizației. Semna
lăm, de asemenea, Ideea con
form căreia procesul de apro
piere a științei de producție 
presupune și apropierea, uni
rea chiar a celor două mari ra
muri ale științei — științele na
turii și științele sociale.

în cîteva interesante eseuri 
se abordează probleme majore 
ale dialecticii progresului știin
țific, ale productivității muncii 
în cercetarea științifică, ale con
ducerii științifice. Menționăm 
în special interesantul eseu 
„Știința viitorului și viitorul 
științei“, din care desprindem 
următoarea idee semnificativă : 
„Planificarea judicioasă („indi
cativă“ și nu „imperativă“) a 
producției este cu neputință fără 
planificarea progresului științi
fic și tehnic însuși“.

înainte de a închide turul de 
orizont asupra volumului, tre
buie menționat că Valter Ro
man se oprește asupra proble
melor privindu-le și din punc
tul de vedere al clasicilor. Pen
tru că, oricît de curios ar părea,
■ ■■■■■■■■■■■
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procedeul „circuit închis", or
ganizată de Institutul de Ști
ințe Pedagogice în București, 
am privit lucrul cu mult in
teres, el constituind o a 
doua etapă în folosirea a- 
cestui sistem de învățămînt 
la noi (la ora de față, prin 
studioul central de televizi
une se transmite un program 
pentru elevi, în spațiul a 120 
minute). Eforturile realizato
rilor — un grup de cercetă
tori — sînt evidente și ele 
au meritat, desigur, cuvintele 
calde pe care tovarășul 
Mircea Malița, ministrul în- 
văfămîntului, prezent la de
monstrație le-a rostit cu a- 
ceastă ocazie. S-a instalat o 
stație la Școala nr. 122 și s-a 
pregătit o lecție demonstra
tivă. Este un lucru care tre
buie salutat, într-adevăr, 
căci ne dă posibilitatea să 
formulăm și primele obser
vații ce nu pot fi decît fer
tile. Așa, de pildă, n-am în
țeles de ce colectivul de 
cercetători și-a îndreptat cu 
prioritate atenția spre partea 
tehnică, căutînd să descope
re nu numai lucruri demult 
descoperite dar care intră 
în sarcina unor specialiști pe 
care îi avem deja în țară și 
care numai în cîteva zile ar 
fi evitat cu siguranță stadiul 
de amatorism al citatului ex- 

marii gînditori au avut viziu
nea automatizării, chiar dacă 
au trăit cu multe secole in 
urmă. Iată ce rezultă din cîteva 
citate ce figurează în volum : 
Aristotel arată că va veni tim
pul cind mașinile vor lucra sin
gure ; Marx a fost conștient de 
urmările revoluționare ale elec
tricității ; Lenin s-a referit ex
plicit la revizuirea concepțiilor 
ce va decurge din stabilirea co
municațiilor interplanetare.

Autorul nu se mărginește însă 
numai la prezentarea de date, 
fapte și citate. El propune o 
teorie științifică (marxistă) a 
revoluției științifice și tehnice ; 
arată care este legitatea apari
ției, dezvoltării și generalizării 
noilor forțe de producție ; a- 
rată că industrializarea înseam
nă scientizare etc. etc.

Ultimul capitol „Orizonturi, 
tendințe și opțiuni“ se ocupă, 
în special de rolul științei in 
dezvoltarea României socialiste.

Prof. dr. ing.
EDMOND NICOLAU

La inițiativa Casei județene de 
creație din Sibiu, cu un an în 
urmă s-au instituit secții externe 
ale școlii populare de artă, în 
care vestiții meșteri populari tran
smit celei mai tinere generații 
meșteșugul lor, punînd în mina 
școlarilor și a școlărițelor bricea
gul pentru încrustaturi, pensula și 
culoarea, lutul, acul și suveica etc. 
Una dintre aceste secții este și 
clasa de țesături și cusături popu
lare de la Avrig în care Maria 
Spiridon — veritabilă păstrătoare 
a specificului local, a semnifica
țiilor decorative și a gamelor cro
matice caracteristice — învață e- 
levele să coasă și să țeasă încă din 
clasele mici. In fiecare zi la ora 
două, pași mărunți străbat curtea 
pietruită a clădirii pusă la dispo
ziție, urcă treptele, străbat po
deaua noduroasă a pridvorului, 
apoi, schimbîndu-și brusc direc
ția, trec prin umbra săliții și se 
stabilesc în jurul mesei lungi din 
mijlocul odăii, unde se află al
bumele cu modele, firele pentru 
țesut și înnodat ciucuri și chiar 
fire pentru stricat și aruncat.

Elena Stoica, din clasa a doua, 
se așează de obicei la război. 
Virfurile pantofilor abia îi ajung 
la pedale. Iși trece mina prin 
chica tăiată din foarfeci. „Cum 
merge ?“

„Am găsit fire rupte. Maria 
țeasă mai rău decît mine“. Mîi- 
nile ei mici trag urzeala prin co- 
cleți. Apoi sare la masă. Caută
■ ■■■■■■■■■■■■
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périment. Căci, preocupați 
de latura tehnică, cercetăto
rii institutului s-au văzut ne- 
voiți să neglijeze probleme 
importante din domeniul lor 
de specialitate, lecția de 
tipul „integrată" nereușind să 
atingă dezideratul de a de
păși, prin mijloacele televi
ziunii, posibilitățile pe care 
le are o școală ce posedă 
un simplu aparat de proiec-

Televiziune școlară
ție cinematografică (cum au 
majoritatea școlilor noastre). 
Or, este evident că apelul 
la utilizarea televiziunii în 
școală nu este absolut de
loc justificat numai dacă el 
înlocuește un tip de ecran cu 
altul, ori dacă se prezintă 
prin intermediul unei stații 
costisitoare și cu un efort su
plimentar aceleași planșe în 
tuș pe care profesorul le 
poate prezenta direct ele
vilor. Experimentul pedago
gic într-un asemenea insti
tut, care să ofere justificări 
pentru introducerea pe scară

Port popular

„alesătură de maro“. Cu dreapta 
prinde suveica. Cu stingă vătala. 
„Știe să năpădească și să aleagă, 
ne spune Maria Spiridon. In ge
neral, fetele mici învață mult mai 
ușor și vin cu mai multă dragoste. 
Chiar din clasa. întîi, nu trebuie 
să le zici de două ori.“ Intr-ade-

0 ÎNTREBARE LA CARE NU NUMAI BÂTRÎNII MEȘTERI 
POPULARI TREBUIE SA SE GÎNDEASCĂ:

Cine va prelua 
ȘTAFETA?

văr, între cele prezente remarcăm 
și alte fete din clasele mici. Dar 
fete pline de chemare sînt și în 
clasele mari. Maria Spiridon nu 
se mulțumește să le învețe doar 
să coasă „păstură cu flori“, „cu 
muște", „cu strimbuleț“, „cu stea
ua“ ori cu „brînca", „cusătură 
înainte de a se da dimia la piuă 
ca să se vindece“. Nu se mulțu
mește numai să le învețe să facă 
dantelă cu „cornu berbecului“, să 
înnoade ciucuri ori să țeasă. Una 
din preocupările ei este și aceea, 
de a le deprinde să deosebească 
nuanțele culorilor : „roșul în unt
delemn“, de pildă, este mult mai 
adine ca „roșul de jerseu“ prăfuit 
(pe care este și foarte supărată, 
deoarece atelierele de creație ale 
U.C.E.C.O.M.-ului îl folosesc 
mult la executarea obiectelor de

■ ■■■■■■■■■■■■

șt meșteșugul lor tinerelor gene
rații am întîlnit și pe alte melea
guri, însă casele județene de cre
ație nu se preocupă să-i sprijine 
pentru o atare activitate.

La Șugag, în județul Alba, de 
pildă, meșterul în ale încrustării 
lemnului Nicolae Cernat este in
vitat la școală să „înființeze" o 
echipă de fluierași. Elevii vor de
prinde doinitul și horitul cu flu
iere sculptate chiar de meșter 
din lemn de liliac: „sună mai fru
mos ca socul“. De ce nu s-ar or
ganiza și cercuri în care școlarii 
să deprindă cum se ține în mină 
sfredelul, briceagul ori „pințula- 
șul“ pentru lucru mărunt ? Să în
vețe să cioplească cele șapte lin
guri ale ciobanului cu calul îna
ripat, cu pasărea ogoarelor, cu 
pupăza care-l scoală dimineața

(Urmare din pag. I)

largă a televiziunii în școlile 
noastre și pe baza căruia 
să fie susținută necesitatea 
eforturilor materiale ale sta
tului, trebuie să urmeze toc
mai linia contrară : nu des
coperirea a ceea ce este, 
deja, descoperit (tehnica), ci 
sondarea mijloacelor peda
gogice propriu-zise în condi
țiile și la cerințele învăță- 
mîntului românesc. Chiar a- 

leșerea sistemului „circuit în
chis", deși recomandat cu 
căldură în multe țări, nu ni 
se pare potrivită. Ea solicită 
investiții masive (4—6 ca
mere de luat vederi pentru 
fiecare 2—3 școli reunite în- 
tr-un sistem de transmisie, 
deservite de cîțiva ingineri 
etc). Sînd demult cunoscute 
acele calcule care arată că 
dacă acest sistem s-ar gene
raliza în toate școlile fran
țuzești, costul lor ar depăși 
cu mult bugetul Franței ! 
Mult mai rațională, cel pu
țin în ceea ce ne privește,

artizanat: șervetele, ștergare,
traiste etc.). Le învață de aseme
nea să se ferească de influențe, 
cînd și cum să folosească verdele, 
albastrul și negrul, galbenul și 
cafeniul.

Asemenea creatori populari 
care ar putea să transmită arta

CINE PE CINE
tea avea loc acolo măcar niște 
seri de poezie (curios lucru este 
că la Casa de cultură nu există 
un cenaclu literar), s-ar putea 
deschide expoziții experimentale 
care să inițieze marele public în 
arta culorii.

In aceeași direcție sînt conclu
dente și părerile unor tineri de 
diferite categorii și profesii, lată 
ce ne mărturisește Lucia GORA, 
ajutor de maistru la secția de 
croit a Fabricii de confecții din 
Suceava ;

— Ca să organizăm o reuniu
ne trebuie intervenții, și nu ori
cine poate duce tratative cu to
varășul director.

— Cu toate că vin formații de 
teatru, ne spune inginerul Eugen 
COJOCARU, acestea sînt insufi
ciente. Ar trebui o echipă de tea
tru permanentă care să funcțio-

rămîne deocamdată posibi
litatea folosirii 
trale și în 
studiourilor regionale 
televiziune, 
termină și adoptarea unui 
proiect adecvat de cerce
tare pedagogică a proble
mei, de conturare a perspec
tivelor alcătuirii unei arhive 
audio-vizuale, de speciali

stației cen- 
perspectivă, a 

de 
sistem care de-

zare a unor cadre didactice 
pentru televiziunea școlară. 
Chiar dacă am dispune, azi, 
de asemenea instalații com
plicate în fiecare școală, a- 
oia peste foarte mulți ani 
am fi în stare să le utilizăm 
cum trebuie, demonstrația 
făcută de cercetătorii înșiși 
oferind un argument în a- 
cest sens. De ce să nu ne 
îndreptăm atenția spre ceea 
ce putem face, spre ceea ce 
ar deveni util ?

în sfîrșit, ni se pare că in
stitutul de Științe pedago
gice — cu toate laudele pe 

la stînă, linguri cu lanț din care 
se dă mirelui și miresii să guste 
miere (să fie dulci în viață și le
gați ca lanțul), căuce, măciuci 
pentru bite etc.

Mai în jos, tot pe valea Fru
moasei, găsim pe Maria Poenaru, 
descendentă dintr-o familie de 
pictori pe sticlă (a cincea gene
rație), vestită prin partea locului 
pentru țesăturile și cusăturile ei 
măestrite, deținătore a peste 2 000 
de modele de cusături populare 
și cunoscătoare a unor modele de 
străiți, cafrințe — costume vechi 
de la 1 800. Ea ar pune cu dragă 
inimă acul și suveica în mina fe
telor, încă din clasa întîi. „Se 
poate lucra din orice. Nimic să 
nu se arunce. In școli să fie cîte 
un război să învețe fetele să facă 
alesături.“ Dar, pentru că nimeni 
nu o solicită, Maria Poenaru în
cearcă să lase această comoară 
amenajînd într-u.ta din odăile lo
cuinței sale o expoziție perma
nentă. Nu este însă de-ajuns, rar 
meșteșug și încă mai rară măies
trie care să poată fi învățată doar 
din privit,

Este această preocupare — de 
a transmite îndemînările strămo
șești, de a asigura permanența în 
timp a măiestriei populare — pre
zentă cum se cuvine în preocu
pările institufiilor noastre speciali
zate în cultivarea și păstrarea fol
clorului ? Trebuie să recunoaștem 
că nu. Pare, sporadice, susținute 
id-colo doar de generozitatea u- 
nor „sufletiști", asemenea străda
nii se cer generalizate cît nu e 
prea tîrziu, cît hătnnii și hătrînele 
care azi ne Incintă ochiul și su
fletul încă n-au plecat dintre noi 
pentru totdeauna, o dată cu tai
nele meșteșugurilor lor.

ELENA CREANGA

neze pe Ungă Casa de cultură.
— După ce dansezi nu ai 

unde să te odihnești, ni se plin- 
gea Elena UNGUREANU, mun
citoare la secția de creație a a- 
celeiași fabrici de confecții, și 
asta nu ar fi nimic, dar nu-ți poți 
cumpăra, de nicăieri, măcar un 
pahar de citronadă.

„Nu sînt popularizate progra
mele“, „Nu există un bufet“, 
iată refrenele pe care le-am au
zit foarte des.

— Nu aducem băuturi pentru 
că nu vrem să transformăm Casa 
de cultură într-o crîșmă, moti
vează tovarășul Aron BUC- 
STEIN, îndrumător la Casa de 
cultură.

Dar cine pretinde ca acest fo
car de cultură să fie transformat 
in crîșmă ? Ar fi de-a dreptul 
absurd. Dar la fel de absurd ni 
se pare a fi și refuzul de a in
stala un bufet cu răcoritoare,

au 
spre 
spu-

care le merită, evident, pro
gresează mult prea lent în 
cercetarea respectivei pro
bleme și, cum am arătat, nici 
nu pornește întotdeauna de 
la ceea ce ar trebui să preo
cupe, în acest domeniu, 
școala românească contem
porană. Noi am mai scris, cu 
mulți ani în urmă, despre a- 
ceasță lacună a Institutului, 
iar reușita obținută între 
timp ni se pare mică. Ea 
este, desigur, și rezultatul a- 
celei reticențe cu care de- 
obicei ministerele de învăță
mînt din toată lumea 
privit o perioadă 
televiziune (cineva 
nea în cadrul reuniunilor 
U.N.E.S.C.O. că, în chip pa
radoxal, televiziunea este a- 
ceea care face eforturi să 
convingă școala despre po
sibilitățile ei de a se înnoi). 
Fenomenul s-a repetat, se 
pare, și la noi.

Prezența, interesul mani
festat și cuvîntul rostit de 
către tovarășul ministru 
Malița la respectiva demon
strație ne-au lăsat însă să 
întrevedem în această direc
ție o schimbare fundamen
tală de optică și așteptăm 
cu nerăbdare proiectul mai 
larg, cuprinzător și de pers
pectivă pe care Ministerul 
Tnvățămîntului îl pregătește 
în prezent privind utilizarea 
televiziunii în școală.

de RADU COSAȘU

„O ZI LA CURSE"
Era absolut necesar ca stu

dioul să se învrednicească cu 
o prezentare cît de scurtă, în 
care să se spună măcar atît : 
acesta nu e unul din filmele 
de vîrf ale fraților Marx, nu-i 
judecați după ce se întîmplă 
aici I Aici avem o comedie 
foarte descusută, lipsită de o- 
mogenitate, producătorii ac- 
ceptînd 4—5 gaguri tipice 
pentru cei trei, înecate însă 
în siropul unor minute lungi 
de lirism cîntat, obraz lingă 
obraz, insipide, în stilul co
mediei muzicale virtuoase 
pînă la decență și banalitate. 
„O zi la curse" (1936) nu are 
nimic din nebunia „Supei de 
rață“ (1932). Ca orice comici 
păliți de geniu, frații aceștia 
nu sînt decenți; instinctul îi 
împinge la a declanșa catas
trofe — absurde, arbitrare — 
ca lumea banală să sară în 
aer. Groucho e meclic veteri
nar dar nimic nu-1 împiedică 
să se dea drept psihiatru. 
Haipo — pentru a scăpa de 
șerif — prelungește un con
cert făcînd praf pianul, iar cu 
cozile rămase întregi cîntă 
la harpă, după care sare în 
lac. împreună cu Chico, Har- 
po îl va salva pe fermecăto
rul Groucho din brațele unei 
femei provocatoare. Harpo îi 
explică pe mutește lui Chico, 
ceea ce a auzit în boschet. 
Pantoniimă uluitoare. Amîn- 
doi vor da buzna — de trei 
ori, căci un gag nu devine 
gag fără o repetare îndelungă 
— peste perechea îmbrățișa
tă, îmbră'cați în detectivi, a- 
poi în zugravi care au de 
tapetat camera; Groucho și 
femeia vor fi pur și simplu 
tapetați I Absurdități de lim
baj, absurdități de gest, pre
mise arbitrare, concluzii io- 
nesciene — toate acestea (fie 
și tratate cu sirop) în 1936, 
cînd celebrul teatru absurd 
nu-și dăduse încă poalele pes
te cap. „Să ne întoarcem la 
clasici“ — cum zice Camus. 
„Măcar din modestie".

„ATENTATUL DE LA 
SARAJEVO"

Premieră pe țară — și atît. 
încercare de reconstituire a 
clipelor dinainte și după a- 
tentatul nemuritor. Pendulare 
între document și convenție 
—- ca în cele din urmă să ră- 
mînem la (convenție, Totul e 
văzut dini lafară, pe din afa
ră. Mobilurile patrioților sînt 
formulate prea clar, prea su-

EVITĂ ?
undeva, într-un colț al sălii de 
dans.

Acest necaz se adaugă celor
lalte : orele înscrise pe program 
nu sînt respectate, se stinge lu
mina ca o subtilă invitație la pă
răsirea „Cetății“ și asta numai 
din înțelegerea greșită a conser
vării acestei clădiri.

— Casa de cultură este o in
stituție de prestigiu și vrem să 
fie respectată ca atare, rostește 
ferm directorul Casei de cultură, 
tovarășul Mihai JELESNEAC. 
In Casa de cultură nu poate in
tra oricine și oricum, pentru că 
pe lingă păstrarea interioarelor 
mai avem în vedere și educația 
estetică a tînărului.

Dar, după cîte știm, nu și-a 
manifestat nimeni, pînă acum, 
intenția să demoleze Casa de 
cultură. Această afirmație ar con
testa cultura tinerilor suceveni, 
educația lor, responsabilitatea ce
tățenească a acestora. Din dorin
ța de a conserva lăcașul, meto- 
diștii se transformă în paznici.

— Am avut cazuri, ne relatea
ză tovarășul Dumitru PREPELI
ȚĂ, secreta: al Comitetului mu
nicipal Suceava al U.T.C., cînd 
la o reuniune a elevilor a fost 
stinsă lumina în sală în timp ce 
se desfășura concursul ..Cel mai 
bun dansator" și abia după mul
te rugăminți s-a revenit la nor
mal.

— De altfel, ne arată și tova
rășul Mihai KLTM. secretar al 
Comitetului municipal de partid, 
cei de la Casa de cultură nici nu 
prea știu să gosriodărească spa
tiile rezervate diferitelor activi
tăți. nu le-au descoperit încă 
destinațiile. Bealitatea este că 
nici de la Consiliul municipal al 
sindicatelor nu s-a trasat o linie 
de activitate pentru Casa de 
cultură. Așteptăm mai mult de 
la noul director, dorim să se re
marce.

Intr-adevăr, ceea ce s-a reali
zat acolo este foarte puțin. O 
insulă în mijlocul unui ocean de 
nemulțumiri.

Degeaba se întocmesc proiecte 
pentru viitor. Cind totul se re
duce la orgoliul conservării edifi
ciului. proiectele de viitor păs
trează un semn de întrebare. A 
conserva nu înseamnă a trans
forma Casa de cultură într-o ca
tedrală unde se intră cu sfială, 
unde te ferești la fiecare pas ca 
nu cumva gestul tău să nară un 
act de impietate. Unei Case de 
cultură trebuie să i se conserve 
funcțiile, nu doar pereții, să se 
facă din ea ceea ce este, activi
tatea desfășurată conferindu-i pe 
drept titlul de Casă de cultură. 

mar — lumea regală pare 
din cînd în cînd mai consin- 
gătoare. Superb, surîsul de 
toamnă al Lucinei Winicka.

„INCORUPTIBILII"
Spre diferență de „Moara 

pe de Pad" — al cărei prim 
episod nu ne dă încă drep
tul la a afirma ceva — iată 
un serial care debutează e- 
locvent. Calități certe — 
după ce am băgat bine la 
cap și ne-am lămurit pe larg 
că avem de-aface cu un se
rial violent dar just. (Am mai 
citit într-un ziar o anchetă 
consacrată „filmului de vio
lență". Cum vine asta ? Pro
babil că vine, dacă am ajuns 
să vorbim despre „filmul de 
idei" — spre a-1 deosebi de
sigur de „filmul muzical I"). 
Aici sar în ochi calitățile in
terpretării și regiei. Povestea 
nu e grozavă — lucrurile sînt 
previzibile ^pînă la episodul 
final cînd poliția sosește e- 
xact îp clipa cînd gangsterul 
trage în erou, dar glonțul lui 
nu are timp să plece căci... 
Imprevizibile sînt însă „moa
cele“, chipurile, tipurile —- 
„rupte din viață“. Rinaldo și 
acoliții lui sînt admirabili ca 
joc, ca vigoare a expresiei, ții 
vibrație a prim planului. Rt 
gia face concurență nu numai 
stării civile ci și cazierului. 
Și mai e vocea crainicului 
care ne explică epoca, istoria, 
atmosfera — o voce de crai
nic la un meci de box, ne
maipomenită.

„ILUZII PIERDUTE"
Foarte frumos, rafinat, cu 

voluptăți și tăceri psihologi
ce de desăvîrșit bun gust —• 
cel de-al treilea episod. Lu
cien pregătindu-se pentru in
trarea într-o lojă aristocratică 
la Operă, Parisul — o clipă 
— la picioarele sale, Parisul 
fugindu-i de sub picioare. 
Plină de tandrețe, căutarea 
unui editor care să-i publice 
romanul. Ce frumos e să 
pleci într-o dimineață, de a- 
casă, cu un roman la subțioa
ră, un roman sfîrșit ieri noap
te !... De departe „editorul — 
cel — bun" semăna cu André 
Gide.

★
Duminică dimineață. Huck, 

Tom și Becky s-au întîlnit cu 
Hercule și cu Cerberul. Vă 
voi ține la curent cu urmă
toarele lor întîlniri. Știu că, 
oameni mari, donniți dumi
nică, la ora aceea matinală. 
Somn ușor !

1(Urmare din pag. I)

La dispoziția îndepărtaților 
noștri urmași, documentația 
absurdului, fișierul actelor 
gratuite săvîrșite in secolul 
XX va acoperi spații impresio
nante, cu toată miniaturizarea 
obiectelor. Batista, în felul ei, 
ar spune și ea destule. Ten
tația publicității cu orice 
preț, cultul negației în sine, 
ispita bravadei, apetitul vio

BATISTA
în substanța

la rubrica senza- 
Durerile

, acelea 
varsă

mari 
pentru 
lacrimi

lenței, iluzia atotputerniciei 
de o clipă, sfidarea lipsei to
tale de perspectivă, cîte nu se 
amestecă în substanța unui 
fapt inclus 
ționahdui ? 
ale lumii, 
care se
autentic fierbinți, izvorîte din 
suferințe vechi și adinei ia: 
nu din originalitatea unei 
minți singuratice, nu încap, 
ele, în pătratul unei batiste. Și 
în măsura în care, volumul li
mitat al conleinerului ar o- 
biecta la includerea acestui 
martor frivol al unui eveni
ment de a doua mină, ar tre
bui să ștergem batista de pe 
listă.

Dar atunci, lăsați-mă să mă 
întreb, complexitatea acestei 
lumi de grandoare și deca
dentă, de eroism și meschi
nărie, de elanuri superbe și 
pantomime burlești nu ar fi, 
oare, văduvite de adevărul 
contradicției ?

I
în Editura științifică a 
apărut monografia închina
tă vieții și operei lui Con
stantin Moișil. om de știin
ță român care, timp de ju
mătate de secol, a desfășu
rat o bogată și multilatera
lă activitate în domeniul 
științelor istorice. Ca pre
ședinte al Cabinetului nu
mismatic și director gene
ral al Arhivelor Statului. 1 
C. Moisil a contribuit, prin 1 
cercetările sale, la ridica
rea prestigiului numisma
ticii și arhivisticii. De ase 
menea, a desfășurat o vas
tă activitate didactică ca 
profesor de istorie la cele 
mai renumite licee din 
tară.

H. L.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Ge
neralului de Divizie JUAN VELASCO ALVARADO, Pre
ședintele Republicii Peru, următoarea telegramă:

In numele poporului și guvernului peruvian, mulțumesc 
Excelenței Voastre pentru cordialele felicitări pe care ați 
binevoit sâ ni le adresați cu ocazia sărbătoririi celei de a 
149-a aniversări a independenței noastre naționale.

Apropierea dintre țările, popoarele și guvernele noastre 
va permite o mai bună îhdeiplinire a năzuințelor noastre de 
bunăstare și dreptate socială.

Transmit Excelenței Voastre sincere urări de fericire per
sonală și de prosperitate pentru națiunea română prietenă.

O expoziție de gravură sovie
tică, organizată în cadrul conven
ției de colaborare dintre uniunile 
artiștilor plastici din Republica 
Socialistă România și Uniunea So
vietică s-a deschis marți la amia
ză, în sala din Calea Victoriei 
nr. 132 din Capitală.

Lucrările — alb-negra și color 
— reflectă trecutul învolburat 
sau descriu viața nouă, evocă 
Hiomente și tipuri din lupta

La Ambasada sovietică

Solemnitatea decernării medaliei 
jubiliare „în cinstea aniversării a 100 de 

ani de la nașterea lui V- I. Lenin">

jta Ambasada Uniunii So
vietice din București, a avut 
Io'?, marți după-amiază, solem
nitatea decernării medaliei 
jubiliare ..In cinstea aniver
sării a 100 de ani de la naș
terea lui V. I. Lenin“. con
ferită de Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. unui nu
măr de 159 de cetățeni ro
mâni — veterani ai mișcării 
muncitorești, activiști de 
partid, de stat, ai unor organi
zații obștești, personalități ale 
vieții publice, ziariști.

La solemnitate au participat 
tovarășii Mihai Dalea, membru 
suoleant al Comitetului Exe
cutiv al C C. al P.C.R., preșe
dintele Colegiului Central de 
Partid. Nicolae Cuină, Ghi- 
zela Vass, Bujor Sion și Va- 
sile Vlad, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., Ion Coman, adjunct 
al ministrului forțelor armate, 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri și membri supleanți ai 
C.C. al P.C.R., veterani ai 
mișcării muncitorești, generali, 
activiști de partid, de stat și 
ai unor organizații obștești, 
ziariști.

Medalia jubiliară a fost în- 
mînată de ambasadorul A. V. 
Basov care, în numele C.C. al 
P.C.U.S. și al Prezidiului So
vietului Suprem al Uniunii 
Sovietice, i-a felicitat călduros 
pe cei decorați.

.După ce a evocat figura lu
minoasă a întemeietorului 
P.C.U.S. și al primului stat so
cialist din lume, precum și 
răspîndirea leninismului de 
către revoluționarii români în 
țara noastră, ambasadorul so
vietic s-a referit la legăturile 
istorice tradiționale de bună 
vecinătate și prietenie dintre 
țările noastre. El a subliniat 
că solidaritatea dintre po
poarele român și sovietic și-a 
găsit o expresie strălucită în 
anii instaurării puterii sovie
tice. printre apărătorii căreia 
S-au aflat și revoluționarii ro
mâni. Prietenia între popoa
rele noastre, întărită prin sîn- 
gele vărsat în comun în lupta 
împotriva fascismului, a că
pătat un conținut calitativ nou 

Viormi Viscopoleanu surprinsă dc obiectivul aparatului fotorepor
terului nostru in timpul recentelor întreceri din cadrul Cupei Eu

ropei la atletism

pentru construcția comunismului 
în U.R.S.S.

Sanctitatea Sa Papa Paul al 
Vl-lea a donat Crucii Roșii Ro
mâne, prin Monseniorul Chelii, 
un cec în valoare de 100 000 de 
dolari pentru înlăturarea pagube
lor provocate de calamitățile na
turale ce s-au abătut în acest an 
asupra țării noastre.

după instaurarea puterii popu
lare în România. După ce a 
evocat semnificația și însem
nătatea noului Tratat de prie
tenie dintre Uniunea Sovietică 
și România, vorbitorul a sub
liniat că Comitetul Central al 
P.C.U.S. și guvernul sovietic 
acordă o mare însemnătate în
tăririi și dezvoltării în conti
nuare a relațiilor de priete
nie frățească și colaborare 
multilaterală între P.C.U.S. și 
P.C.R., între popoarele sovietic 
și român.

Luînd cuvîntul. tovarășul 
Mihai Dalea a exprimat, în 
numele celor decorați cu me
dalia jubiliară, mulțumiri pen
tru înalta distincție acordată. 
Dată memorabilă pentru toată 
omenirea progresistă, a spus 
în continuare vorbitorul, ani
versarea centenarului nașterii 
lui V. I. Lenin a fost celebrată 
în țara noastră prin ample și 
multiple manifestări consa
crate memoriei marelui gîndi- 
tor revoluționar. Pentru parti
dul, statul și, poporuț nostru 
aniversarea centenarului naș
terii lui Lenin a constituit un 
nou prilej de afirmare a sen
timentelor de prietenie și co
laborare frățească cu Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
cu comuniștii sovietici, cu po
poarele sovietice, cu popoarele 
tuturor statelor socialiste. 
După ce s-a referit la semna
rea noului tratat româno-so- 
vietic, confirmare a prieteniei, 
cu adinei rădăcini și puternică 
tradiție, dintre popoarele ce
lor două țări, tovarășul Dalea 
a spus : Urmărim cu mult in
teres și adîncă simpatie munca 
eroică depusă de popoarele 
sovietice pentru înflorirea pa
triei lor, ne bucurăm de suc
cesele obținute pe tărîm eco
nomic, tehnic, științific și 
cultural și le urăm din toată 
inima noi și mărețe succese 
pe drumul comunismului, sub 
conducerea partidului făurit 
de marele Lenin.

După conferirea distincțiilor, 
a avut loc un cocteil, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

n 

ATLETISMULUI 
Azi și mîine, 
pe Republicii, 
reprezentativa 
României Intilnește 
pentru prima 
dată in meci 
direct puternica 
echipă a S.U. A.

Nu s-a stins încă ecoul ultl- 
melor aplauze de la semifinala 
Cupei Europei la atletism, și 
din nou, astăzi și mîine, înce- 
pînd de la ora 18,00 stadionul 
Republicii va cunoaște atmosfe
ra marilor concursuri atletice. 
De astă dată este vorba de pri
mul meci bilateral desfășurat 
intre reprezentativele feminine 
aie României și ale S.U.A. Con
cursul se desfășoară cu doua 
atlete de probă din partea fie
cărei țări. Pe lîngă cele 4 con- 
curente ale meciului, la startul 
probelor vor mai lua parte în 
afară de concurs și alte atlete 
din cele două țări. Programul 
va fi completat și cu cîteva 
probe masculine care vor con
stitui o ultimă verificare a cî- 
torva atleți înaintea Jocurilor 
Balcanice de atletism, ce vor 
începe în cursul săptărnînii vii
toare tot la București. Și fiindcă 
sîntem la program, ne permi
tem să sugerăm cîteva amănun
te de organizare care pot con
tribui la o mai bună informare 
a publicului. Mai ales la meciul 
de astăzi sugerăm ca înainte de 
fiecare probă, concurentele să 
fie prezentate publicului în fața 
tribunei principale așa cum se 
obișnuiește la majoritatea con
cursurilor mari. Nu e nici o 
rușine să spunem, de exemplu, 
că Viorica Viscopoleanu și Lia 
Manoliu sînt campioane olimpi
ce ! Crainicul, care trebuie să 
fie ochii și urechile concursului 
este necesar să fie la rîndul 
lui continuu informat. El ar tre
bui să aibă oameni de legătu
ră, sau aparat de radio emisie- 
recepție. pentru a informa pu
blicul cine conduce, și următo
rii clasați, în probele de sări
turi sau aruncări. Comunicările 
crainicului trebuiesc făcute cît 
mai laconic pentru a nu tul
bura pe concurențl și numai a- 
tunci cînd sînt necesare. Poate 
că ar fi bine ca elevii și stu
denții să aibă intrarea gratuită. 
Toate acpsțea vor servi la o 
mai bună ' propagandă pentru 
atletism. Atenția cu care repre
zentantele S.U.A. au urmărit 
duminică pe atletele noastre în 
cadrul Cupei Europei ne-a în
tărit convingerea că intîlnirea 
amicală cu reprezentativa noa
stră este privită cu toată serio
zitatea. Mai ales că la un cal
cul efectuat pe baza celor mai 
bune rezultate ale celor două 
echipe diferența de puncte în 
favoarea americancelor este 
atît de mică, îneît este sufi
cient ca la o singură probă fe
tele noastre să depășească pro
nosticul inițial, și balanța vic
toriei va înclina de partea 
noastră.

La probele de alergări-viteză, 
atletele americane au prima 
șansă, însă, Mariana Goth, în zi 
mare, nu este în afara cursei, 
după cum și Ileana Silai la 400 
m, poate face zile fripte, cel 
puțin uneia dintre sportivele 
din S.U.A. în schimb la 800 m, 
așteptăm din nou victoria Ile
nei, este drept nu fără unele 
dificultăți. în proba de 1 500 m 
deși junioara noastră Lincă are 
o performanță ceva mai slabă 
decît a lui Larrieux sîntem con
vinși că ea își va vinde scump 
pielea. La ștafete sîntem net 
barați, mai ales la 4 x 100 m. 
Proba de 100 m .va prilejui o 
luptă deschisă, oferind Valeriei 
Bufanu un bun prilej de afir
mare. Săriturile, probabil, vor 
reveni atletelor noastre ca și 
greutatea și discul. In schimb 
la suliță lupta este mai echili
brată, B. Friederich (S.U.A.) a- 
vînd prima șansă.

Un concurs deschis, un pre
zumtiv spectacol de mare ți
nută, unde reprezentantele noa
stre, cu încurajările spectatori
lor, pot obține o victorie de 
mare prestigiu.

SILVIU DUM1TRESCU

Faptul este, îndeobște, cunos
cut. Turismul a devenit, într-un 
anume fel, o adevărată industrie, 
u norme și „parametri“ rigu

ros urmăriți. Dar, se-nțelege, tu- 
ismul organizat, atît de organizat 
uneori, că vizează, de regulă, 
■onfortul cazării și, neapărat, 
meniul la untd sau altul dintre 
popasuri. In asemenea împreju
rări se rulează mult, totdeauna 
ne aceleași drumuri aglomerate, 
ineori sute de kilometri. Intr-o 
ingură zi, se „fură" din fugă 
-îte o imagine vizuală, în ritmul 
ilert al vieții de... acasă. E o 
freahă bună, desigur, și aceasta, 
distructivă și nu este în intenția 
loastră s-o minimalizăm. Avem 
n vedere însă pe cei care practi- 
ă simpla drumeție, pe acei te- 
ierari care urcă cu sacul în spa- 
e cărări de munte puțin știute, 
are zăbovesc apoi, fără să-și fi 
iropus în prealabil, la rădăcina 
nei lespezi de unde izvorăște 
n pîrîiaș fără nume, ori sus, în- 
-o poiană alpină, în liniștea ne- 
rească pentru un citadin, de 
nde se desfășoară panoramic 
-iveliștile inedite ale zonelor îm- 
idurite sau a magistralelor in- 

'•istriale, la fel de monumentale, 
' fel de semețe ca Ceahlăul în 
'ele senine, ca Negoiul, ca Mol

doveanul. limpezi și albe ca o 
pînză de Mattisse.

FOTBAL Programul turului
diviziilor naționale ediția 1970/71

Etapa 1 — 30 august 1970

Progresul București — C.F.R. 
Cluj ; Dinamo București — Di
namo Bacău ; Jiul Petroșani — 
U. T. Arad ; F. C. Argeș Pi
tești — St. roșu Brașov ; Petro
lul Ploiești — Politehnica Iași ; 
C.F.R. Timișoara — Universita
tea Craiova ; Farul Constanța — 
Steaua București ; Universitatea 
Cluj — Rapid București.
Etapa a II-a — 6 septembrie 

1970
Dinamo Bacău — Petrolul Plo

iești ; U. T. Arad — Progresul 
București ; Universitatea Craio
va — F. C. Argeș Pitești ; C.F.R. 
Cluj — Dinamo București ; 
St. roșu Brașov — Farul Con
stanța ; Rapid București — Jiul 
Petroșani ; Steaua București — 
Universitatea Cluj ; Politehnica 
Iași — C.F.R. Timișoara
Etapa a IlI-a — 13 septembrie 

1970
Farul Constanța — Universi

tatea Craiova ; Petrolul Plo
iești — Rapid București ; F. C. 
Argeș Pitești — C.F.R. Cluj ; 
Progresul București — St. roșu 
Brașov : C.F.R. Timișoara — Di
namo Bacău : Dinamo Bucu
rești — Politehnica Iași ; Uni
versitatea Cluj — U-T. Arad ; 
Jiul Petroșani — Steaua Bucu
rești.
Etapa a IV-a — 20 septembrie 

1970
Politehnica Iași — Universit.a-

SERIA i-A
Etapa I — 16 august 1970

Sp. studențesc București — 
Portul Constanța ; Oțelul Galați
— A.S.A. Tg. Mureș ; Știința Ba
cău — Flacăra Moreni ; C.F.R. 
Pașcani — Metalul Tîrgoviște ; 
Ceahlăul P. Neamț — Progresul 
Brăila ; Dunărea Giurgiu — Po
iana Cimpina : Metrom Brașov— 
Politehnica Galați : S.N. Olteni
ța — Metalul București.
Etapa a II-a — 24 august 1970

Progresul Brăila — Știința Ba
cău ; Flacăra Moreni — Sp. Stu
dențesc București ; Metalul Tîr
goviște — Oțelul Galați : Portul 
Constanța — Dunărea Giurgiu ; 
Poiana Cimpina — S.N. Olteni
ța : Politehnica Galați — Cea
hlăul P. Neamț : Metalul Bucu
rești — C.F.R. Pașcani ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Metrom Brașov.
Etapa a IlI-a — 30 august 1970

Flacăra Moreni — C.F.R. Paș
cani ; S.N. Oltenița — Ceahlăul 
P. Neamț ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Portul Constanța : Știința Bacău
— Poiana Cimpina ; Politehnica 
Galați — Metalul Tirgoviște ; 
Dunărea Giurgiu — Metalul 
București : Metrom Brașov — 
Progresul Brăila : Sp. Studenețsc 
București — Oțelul Galați.
Etapa a IV-a — 6 septembrie 

1970
Metalul București — Politehni

ca Galați ; Dunărea Giurgiu — 
Metrom Brașov ; Poiana Cîmpi- 
na — Sp. Studențesc București ; 
Progresul Brăila — S.N. Olteni
ța ; Ceahlăul P. Neamț — Știința 
Bacău ; C.F.R. Pașcani — A.S.Â. 
Tg. Mureș ; Oțelul Galați — Fla
căra Moreni : Portul Constanța
— Metalul Tîrgoviște.
Etapa a V-a—13 septembrie 1970

Ceahlăul P. Neamț — Dunărea 
Giurgiu ; S.N. Oltenița — A.S.A. 
Tg. Mureș ; Metalul Tirgoviște — 
Flacăra Moreni ; Metrom Bra
șov — C.F.R. Pașcani ; Oțelul 
Galați — Metalul București ; 
Poiana Cimpina — Portul Con
stanța ; Sp. Studențesc Bucu
rești — Progresul Brăila ; Știin
ța Bacău — Politehnica Galați.
Etapa a Vl-a — 20 septembrie 

1970
Metalul Tîrgoviște — Metrom 

Brașov ; Progresul Brăila — 
C.F.R. Pașcani ; Metalul Bucu
rești — Știința Bacău : Politeh
nica Galați — Sp. studențesc 
București ; Dunărea Giurgiu — 
S.N. Oltenița ; A.S.A. Tg. Mu
reș — Ceahlăul P. Neamț ; Por
tul Constanța — Oțelul Galați ; 
Flacăra Moreni — Poiana Cîm- 
pina.
Etapa a Vil-a — 27 septembrie 

1970
Oțelul Galați — Poiana Cim- 

pina ; Știința Bacău — Portul

w.. «z •• - ■ ■ w-.w ■ 1
Uneori se urcă greu, pieptiș, 

străhătînd grohotișuri, în pas de 
melc, traversînd „hornuri" și 
trepte în pereți calcaroși, cu răb
darea cu care ai dăltui figuri 
nude în lespezi de cremene. Dai 
aceste frumuseți nu se arată de
cît celor care îndrăznesc, care în

INSCRIPȚIE PE O

FOAIE DE CORT
- îndemn pentru călătoria cu pasul _

fruntă, curajoșilor care iau piep
tiș înălțimile ori se afundă în ne- 
sfîrșitele păduri de foioase, pe 
povîrnișuri, în „căldări" uriașe 
ori în „șei“ autentice, desenate 
aidoma pe linia orizontului, aco
lo sus, sub cupola albastră a ce
rului senin de vară. Drumeția a- 

tea Cluj ; Progresul București — 
Dinamo București ; St. roșu 
Brașov — C.F.R. Timișoara ; 
C.F.R. Cluj — Farul Constanța ; 
Dinamo Bacău — F. C. Argeș 
Pitești ; Steaua București — 
Rapid București ; U. T. Arad — 
Petrolul Ploiești ; Universitatea 
Craiova — Jiul Petroșani.
Etapa a V-a — 27 septembrie 

1970
Universitatea Cluj — St. roșu 

Brașov : Farul Constanța — Pro
gresul București ; Rapid Bucu
rești — U. T. Arad ; Petrolul 
Ploiești — Universitatea Craio
va ; F. C. Argeș Pitești — Poli
tehnica Iași ; C.F.R. Timișoara — 
Dinamo București : Jiul Petro
șani — C.F.R. Cluj ; Steaua 
București — Dinamo Bacău.
Etapa a VI-a — 4 octombrie 

1970
Progresul București — F. C. 

Argeș Pitești ; Jiul Petroșani — 
C.F.R. Timișoara ; Politehnica 
Iași — Rapid București ; C.F.R. 
Cluj — Dinamo Bacău ; Dinamo 
București — Farul Constanța ; 
Petrolul Ploiești — Universita
tea Cluj ; U. T. Arad — Steaua 
București ; Universitatea Craio
va — St. roșu Brașov.
Etapa a Vil-a — 18 octombrie 

1970
Farul Constanța — Petrolul 

Ploiești ; Steaua București — 
Politehnica Iași ; St. roșu Bra
șov — U. T. Arad ; F. C. Argeș

Constanța ; C.F.R. Pașcani — 
Politehnica Galați ; Metrom Bra
șov — Metalul București : Sp. 
Studențesc București — S.N. Ol
tenița ; Progresul Brăila — Du
nărea Giurgiu ; Ceahlăul P. 
Neamț — Metalul Tirgoviște ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Flacăra Mo
reni.
Etapa a VIII-a — 4 octombrie 

1970
Dunărea Giurgiu — A.S.A. Tg. 

Mureș : S.N. Oltenița — C.F.R. 
Pașcani ; Flacăra Moreni — Cea
hlăul P. Neamț ; Oțelul Galați — 
Politehnica Galați ; Sp. Studen
țesc București — Metalul Bucu
rești ; Metrom Brașov — Știința 
Bacău ; Poiana Cimpina — Me
talul Tirgoviște ; Portul Cons
tanța — Progresul Brăila.
Etapa a IX-a — 11 octombrie 

1970
Politehnica Galați — S.N. Ol

tenița ; Metalul București — Po
iana Cimpina ; Portul Constanța
— Metrom Brașov ; Dunărea 
Giurgiu — C.F.R. Pașcani,; Me
talul Tirgoviște — A.S.A. Tg. 
Mureș ; Ceahlăul P. Neamț — 
Oțelul Galați : Flacăra Moreni— 
Progresul Brăila ; Știința Bacău
— Sp. Studențesc București.
Etapa a X-a — 18 octombrie 1970

Progresul Brăila — Metalul 
Tirgoviște ; Oțelul Galați — Me
trom Brașov ; Sp. studențeso 
București — Dunărea Giurgiu ; 
Poiana Cimpina — Politehnica 
Galați ; C.F.R. Pașcani — Por
tul Constanța ; A.S.A. Tg. Mureș
— Știința Bacău ; Ceahlăul P. 
Neamț —. Metalul București ; 
S.N. Oltenița — Flacăra Mo
reni.
Etapa a Xl-a — 25 octombrie 

1970
Metrom Brașov — Ceahlăul P. 

Neamț ; Politehnica Galați — 
Dunărea Giurgiu ; C.F.R. Paș
cani — Poiana Cimpina ; Meta
lul Tirgoviște — Sp. Studențesc 
București : Progresul Brăila — 
Oțelul Galați ; Flacăra Moreni— 
Portul Constanța ; Știința Ba
cău — S.N. Oltenița ; Metalul 
București — A.S.A. Tg. Mureș.
Etapa a XlX-a — 8 noiembrie 

1970
Portul Constanța — Metalul 

București ; Metalul Tîrgoviște — 
Știința Bacău ; S.N. Oltenița — 
Metrom Brașov ; Oțelul Galați— 
C.F.R. Pașcani ; Sp. Studențesc 
București — Ceahlăul P. Neamț ; 
Poiana Cimpina — Progresul 
Brăila : A.S.A. Tg. Mureș — Po
litehnica Galați : Dunărea Giur
giu — Flacăra Moreni.
Etapa a XIII-a — 15 noiembrie 

1970
Știința Bacău — Dunărea Giur

giu ; A.S.A. Tg. Mureș — Pro
gresul Brăila ; Metalul București
— Metalul Tirgoviște ; Ceahlăul 
P. Neamț — Poiana Cimpina ;

ceasta liberă, dar gîndită din 
timp, pregătită cu răbdare, ur
mărind zile întregi la școală sau 
acasă hărți și citind paginile u- 
nor ghid uri, drumeția aceas
ta sănătoasă, capabilă să fortifice 
și să revitalizeze, se cultivă spon
tan, din povestite, și devine astfel 

molipsițoare. Sute de tineri, mii 
poate, urcă și coboară astăzi, în 
aceste frumoase zile de vară, po
teci — dau viață tăcutelor caba
ne, animă totul cu voiciunea lor, 
cu explozia lor de veselie. Am 
întâlnit de curînd, undeva, In 
nordul Moldovei, pe culmea Stî- 
nișoarei, acolo unde izvorăște apa

Divizia A
Pitești — Dinamo București ; 
Universitatea Cluj — Jiul Pe
troșani ; Rapid București — U- 
niversitatea Craiova ; Dinamo 
Bacău — Progresul București ; 
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Cluj.
Etapa a VIII-a — 25 octombrie 

1970
Farul Constanța — Dinamo 

Bacău ; Dinamo București — 
Steaua București ; U. T. Arad — 
C.F.R. Timișoara ; Politehnica 
Iași — Universitatea Craiova ; 
Jiul Petroșani — F. C, Argeș 
Pitești ; Rapid București — Pro
gresul București ; C.F.R. Cluj — 
Universitatea Cluj ; Petrolul 
Ploiești — St. roșu Brașov.
Etapa a IX-a — 1 noiembrie 

1970
F. C. Argeș Pitești — Farul 

Constanța ; Dinamo București — 
U. T. Arad ; C.F.R. Cluj — Po
litehnica Iași ; Universitatea 
Craiova — Steaua București ; 
Dinamo Bacău — Universitatea 
Cluj ; C.F.R. Timișoara — Ra
pid București ; St. roșu Bra
șov — Jiul Petroșani ; Progresul 
București — Petrolul Ploiești.
Etapa a X-a — 15 noiembrie 

1970
Jiul Petroșani —, Dinamo Ba

Divizia B
S.N. Oltenița — Oțelul Galați ; 
Metrom Brașov — Flacăra Mo
reni ; C.F.R. Pașcani — Sp. Stu
dențesc București ; Politehnica 
Galați — Portul Constanța.
Etapa a XlV-a — 22 noiembrie 

1970
Sp. Studențesc București — 

Metrom Brașov ; Portul Constan
ța — S.N. Oltenița ; Oțelul Ga
lați — Știința Bacău ; Metalul 
Tirgoviște — Dunărea Giurgiu ; 
Progresul Brăila — Metalul 
București : Poiana Cimpina — 
A.Ș.A. Tg. Mureș ; Flacăra Mo
reni — Politehnica Galați ; 
C.F.R. Pașcani — Ceahlăul P. 
Neamț.

Etapa a XV-a — 29 noiembrie 
1970

S.N. Oltenița — Metalul Tîr
goviște ; Metroni Brașov — Po
iana Cimpina ; Metalul București
— Flacăra Moreni ; Politehnica 
Galați — Progresul Brăila ; Cea
hlăul P. Neamț — Portul Cons
tanța : Dunărea Giurgiu — Oțe
lul Galați ; Știința Bacău — 
C.F.R. Pașcani ; A.S.A. Tg. Mu
reș — Sp. Studențesc București.

SERIA A ll-A
Etapa I-a — 16 august 1970
U.M. Timișoara — Corvinul 

Hunecioara ; Olimpia Oradea — 
C.S.M. Sibiu ; Vagonul Arad — 
Minerul Anina : Electroputere 
Craiova — Gaz Metan Mediaș ; 
Minerul Baia Mare — Olimpia 
Satu Mare ; Gloria Bistrița — 
C.F.R. Arad : C.S.M. Reșița — 
Crișul Oradea ; Metalurgistul 
Cugir — Politehnica Timișoara.
Etapa a II-a — 24 august 1970

C.S.M. Sibiu ■— Minerul Baia 
Mare ; Crișul Oradea — U.M. 
Timișoara ; C.F.R. Arad — Olim
pia Oradea ; Politehnica Timi
șoara — Vagonul Arad ; Corvi
nul Hunedoara — Electroputere 
Craiova : Minerul Anina — Me
talurgistul Cugir ; Gaz Metan 
Mediaș — Gloria Bistrița ; Olim
pia Satu Mare — C.S.M. Reșița.
Etapa a IlI-a — 30 august 1970

Electroputere Craiova — Poli
tehnica Timișoara ; Olimpia O- 
radea — Corvinul Hunedoara ; 
C.S.M. Reșița -— Gaz Metan Me
diaș ; Metalurgistul Cugir — 
C.F.R. ?rad ; Vagonul Arad — 
Crișul Oradea : Gloria Bistrița
— Olimpia Satu Mare ; C.S.M. 
Sibiu — Minerul Anina ; U.M. 
Timișoara — Minerul Baia Mare.
Etapa a IV-a — 6 septembrie 

1970
Vagonul Arad — C.F.R. Arad; 

Gloria Bistrița — Minerul Ani
na ; Corvinul Hunedoara — O- 
limpia Satu Mare ; Minerul Baia

Neamțului, pe tînărul profesor de 
istorie și geografie, Vasile Pintea, 
din Pipirigul lui Creangă, înso
țind vreo douăzeci de copii. Ve
nea acolo pentru nici el nu știe a 
cîta oară, dar o făcea cu plăce
rea și curiozitatea adolescentului, 

urmărind să descifreze atîtea tai
ne pe care plaiurile noastre le o- 
feră celui dornic să le cunoască, 
să le înțeleagă, să le treacă în 
agenda propriei enciclopedii. Ve
nea și aducea cu el mereu alți 
tineri, de acolo, din sat ori din 
localitățile învecinate. E obosi
tor, Vasile Pintea ? Profesorul e 

cău ; Politehnica Iași — Pro
gresul București; U. T. Arad— 
Universitatea Craiova ; Steaua 
București — St. roșu Brașov ; 
Universitatea Cluj — F. C. Ar
geș Pitești ; Petrolul Ploiești — 
Dinamo București ; Farul Con
stanța — C.F.R. Timișoara ; Ra
pid București — C.F.R. Cluj.
Etapa a Xl-a — 22 noiembrie 

1970

Politehnica Iași — Farul Con
stanța ; St. roșu Brașov — Ra
pid București ; C.F.R. Cluj — 
Petrolul Ploiești ; Dinamo Bucu
rești — Jiul Petroșani ; Univer
sitatea Craiova — Universitatea 
Cluj ; F. C. Argeș Pitești — 
Steaua București ; Dinamo Ba
cău — U. T. Arad ; Progresul 
București — C.F.R. Timișoara.
Etapa a XII-a — 28 noiembrie 

1970
U. T. Arad — Politehnica 

Iași ; Rapid București — Dina
mo București ; C.F.R. Cluj — 
Universitatea Craiova ; Dinamo 
Bacău — St. roșu Brașov ; Pro
gresul București — Steaua Bucu
rești ; Farul Constanța — Uni
versitatea Cluj ; C.F.R. Timi
șoara — F. C. Argeș Pitești ; 
Petrolul Ploiești — Jiul Petro
șani.

Mare — Gaz Metan Mediaș ; 
U.M. Timișoara — Politehnica 
Timișoara ; Metalurgistul Cugir
— C.S.M. Sibiu ; C.S.M. Reșița
— Electroputere Craiova ; Olim
pia Oradea — Crișul Oradea.

Etapa a V-a — 13 septembrie 
1970

Minerul Anina — U.M. Timi
șoara ; Politehnica Timișoara — 
C.S.M. Reșița ; Electroputere 
Craiova — Gloria Bistrița ; Cri
șul Oradea — Metalurgistul Cu
gir ; Minerul Baia Mare — Olim
pia Oradea ; Olimpia Satu Mare
— Vagonul Arad : C.F.R. Arad
— C.S.M. Sibiu ; Gaz Metan Me
diaș — Corvinul Hunedoara.
Etapa, a VI-a — 20 septembrie 

1970

Olimpia Satu Mare — Crișul 
Oradea ; Vagonul Arad — Mine
rul Baia Mare : C.S.M. Reșița — 
Corvinul Hunedoara ; C.S.M. Si
biu — Gloria Bistrița ; Minerul 
Anina — Gaz Metan Mediaș ; 
Metalurgistul Cugir — Electro
putere Craiova : Olimpia Ora
dea — Politehnica Timișoara ; 
U.M. Timișoara — C.F.R. Arad.
Etapa a Vil-a — 27 septembrie 

1970

Minerul Baia Mare — Minerul 
Anina ; Corvinul Hunedoara — 
Metalurgistul Cugir : Gaz Metan 
Mediaș — C.S.M. Sibiu ; Elec
troputere Craiova — Olimpia 
Satu Mare : Politehnica Timi
șoara — Crișul Oradea ; Gloria 
Bistrița — U.M. Timișoara : 
C.F.R. Arad — C.S.M. Reșița ; 
Olimpia Oradea — Vagonul A- 
rad.

Etapa a VIII-a — 4 octombrie 
1970

C.S.M. Reșița — Gloria Bistri
ță ; Minerul Baia Mare — Poli
tehnica Timișoara : U.M. Timi
șoara — Olimpia Oradea : Va
gonul Arad — Metalurgistul Cu
gir ; C.S.M. Sibiu — Electropu
tere Craiova : Crișul Oradea — 
C.F.R. Arad ; Olinwia Satu Ma
re — Gaz Metan Mediaș ; Mine
rul Anina — Corvinul Hune
doara.

Etapa a IX-a — 11 octombrie 
1970

C.S.M. Sibiu —- U.M. Timișoa
ra : C.F.R. Arad — Gaz Metan 
Mediaș : Metalurgistul Cugir — 
C.S.M. Reșița ; Crișul Oradea — 
Electroputere Craiova ; Politeh
nica Timișoara — Olimpia Satu 
Mare ; Corvinul Hunedoara — 
Vagonul Arad ; Minerul Anina
— Olimpia Oradea ; Gloria Bis
trița — Minerul Baia Mare.

surprins, întrebarea îl supără, 
dar ne răspunde : obositor ? nici
decum; e reconfortant. Și înain
te de orice, este instructiv. Aici, 
ori în sălile Muzeului memorial 

„Mihail Sadoveanu", pe valea 
Ozanei sau în incinta Mănăstirii 
Neamț predai și primești, în a- 
celași timp, o lecție vie de isto
rie, de geografie, de botanică și 
de geologie. Înveți tu și înveți și 
pe alții despre ceea ce spunem 
curent frumusețile patriei, bogă
țiile ei.

Repetăm întrebarea unui alt 
grup, drumeți demni de filmat la 
o emisiune de tineret, grup di
vers și gălăgios, venind din Cluf 
pentru o lungă ascensiune în 
Ceahlău, în această perlă a Mol
dovei, cum o numea bătrînul 
Cantemir. Își instalaseră cortul 
tetr-o poieniță, undeva între Pa
latul Cînejilor și solitarul schit 
Durau. Confecționaseră acolo, 
ad-hoc, un sat turistic în miniatu
ră, se organizaseră aidoma unei 
obști, cu răspunderi precise, de 
la confecționarea prepeleacului, 
pînă la așezarea mesei. Făceau 
totul cu seriozitate, notînd impre
siile aritmetic, unele sub altele, 
memorînd fotul pentru a avea ce 
povesti pînă la vacanța urmă
toare.

Etapa a XIII-a — 6 decembrie 
1970

Universitatea Craiova — Di
namo București ; St. roșu Bra
șov — C.F.R. Cluj ; Steaua Bucu
rești — Petrolul Ploiești ; 
U. T. Arad — Farul Constanța ; 
Jiul Petroșani — Progresul Bucu
rești ; Universitatea Cluj — 
C.F.R. Timișoara ; Rapid Bucu
rești — F. C. Argeș Pitești ; 
Politehnica Iași — Dinamo Ba
cău.
Etapa a XlV-a — 9 decembrie 

1970
Progresul București — Univer

sitatea Craiova ; C.F.R. Timișoa
ra — Petrolul Ploiești ; Dinamo 
Bacău — Rapid București ; 
C.F.R. Cluj — Steaua București ; 
Farul Constanța — Jiul Petro
șani : Dinamo București — Uni
versitatea Cluj ; F. C. Argeș Pi
tești — U. T. Arad ; Politehni
ca Iași — St. roșu Brașov.

Etapa a XV-a — 13 decembrie 
1970

Universitatea Cluj — Progre
sul București ; Jiul Petroșani — 
Politehnica Iași : Universitatea 
Craiova — Dinamo Bacău ; Ra
pid București — Farul Constan
ța ; Petrolul Ploiești — F. C. Ar
geș Pitești ; St. roșu Brașov — 
Dinamo București ; U. T. Arad 
— C.F.R. Cluj ; Steaua Bucu
rești — C.F.R. Timișoara.

Etapa a X-a — 18 octombrie 
1970

C.F.R. Arad — Politehnica Ti
mișoara : Olimpia Oradea — O- 
limpia Satu Mare ; Electropute
re Craiova — Minerul Anina ; 
Gaz Metan Mediaș — Vagonul 
Arad ; U.M. Timișoara — Meta
lurgistul Cugir ; Gloria Bistrița
— Crișul Oradea ; C.S.M. Reșița
— Minerul Baia Mare ; Corvi
nul Hunedoara, — C.S.M. Sibiu.
Etapa a Xl-a — 25 octombrie 

1970

Minerul Baia Mare — Corvinul 
Hunedoara ; Crișul Oradea — 
Gaz Metan Mediaș : Metalurgis
tul Cugir — Olimpia Oradea : 
Olimpia Satu Mare — Minerul 
Anina ; Electroputere Craiova — 
C.F.R. Arad ; C.S.M. Sibiu — 
C.S.M. Reșița ; Vagonul Arad — 
U.M. Timișoara ; Politehnica Ti
mișoara — Gloria Bistrița.

Etapa a XII-a — 8 noiembrie 
1970

Olimpia Oradea — C.S.M. Re
șița ; Minerul Anina — C.F.R. 
Arad : Corvinul Hunedoara — 
Crișul Oradea ; Vagonul Arad — 
Gloria Bistrița ; Gaz Metan Me
diaș — Politehnica Timișoara ; 
U.M. Timișoara *— Electroputere 
Craiova ; Metalurgistul Cugir — 
Minerul Baia Mare ; Olimpia 
Satu Mare — C.S.M. Sibiu.
Etapa a XIII-a — 15 noiembrie 

1970

Gaz Metan Mediaș — Metalur
gistul Cugir ; Gloria Bistrița — 
Corvinul Hunedoara : Politehni
ca Timișoara — Minerul Anina; 
C.S.M. Reșița — U.M. Timișoara: 
Electroputere Craiova —Olimpia 
Oradea ; C.F.R. Arad — Olimpia 
Satu Mare : C.S.M. S’biu — Va
gonul Arad ; Crișul Oradea — 
Minerul Baia Marc.
Etapa a XlV-a — 22 noiemb- ie 

1970

C.S.M. Sibiu — Crișul Oradea; 
Minerul Baia Mare — C.F.R. A- 
rad : Vagonul Arad — Electro
putere Craiova : Olimpia Oradea 
— Gloria Bistrița : Metalurgistul 
Cugir — Olimpia Satu Mare ; 
U.M. Timișoara — Gaz Metan 
Mediaș ; Corvinul Hunedoara — 
Politehnica Timișoara ; Minerul 
Anina — C.S.M. Reșița.
Etapa a XV-a — 29 noiembrie 

1970

Olimpia Satu Mare — U.M. 
Timișoara : Politehnica Timi
șoara — C.S.M. Sibiu : Gloria 
Bistrița — Metalurgistul Cugir; 
C.F.R. Arad — Corvinul Hune
doara ; Electroputere Craiova — 
Minerul Baia Mare ; Crișul Ora
dea — Minerul Anina : C.S.M. 
Reșița — Vagonul Arad : Gaz 
Metan Mediaș — Olimpia Ora
dea.

— Facem drumeție în mod o- 
bișnuit, în fiecare vară, ne răs
pund. după binețe. Petru Oar- 
găș, student clujean, și colegul 
său, Iosif Adalhert.

Urmărim împreună linia des
chisă de alpenstocul metalic al 
lui Petru, un fel de toporaș geo
logic. Undeva in vale, umbra 
Ceahlăului se profilează în apa 
limpede, de culoarea bradului 
iînăr, a lacului Bicaz, a acestei 
mări zăgăzuite intre coline. Mai 
departe — Tarcăul și nevăzute 
localități știute, ridicate cu țara 
o dată la demnitatea de șantiere, 
fabrici, exploatări forestiere. Și 
un amănunt nou, infantil, dar cu 
semnificația lui particulară: pe 
foaia de cort, notate cu tuș : lo
calitățile și cabanele prin care au 
trecut. Simplu, nud. Reținem 
doar mărturisirea lui Petru Oar- 
găș: „Avem sentimentul că refa
cem drumuri pe care moșii și vo
ievozii din legende le-au străbă
tut prin veacuri, pentru ca noi 
să drumețim liberi astăzi, demni 
Și mindri că sîntem fiii și nepoții 
lor".

Le-am urat lor, și atîtor altor 
tineri drumeți, cuvenitul „drum 
bun" către înălțimi.

PETRE ZArNESCU
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Intense consultări 

în Orientul Apropiat
Demisii in guvernul israelian

Intense consultări diplomatice în legătură cu actuala si
tuație din Orientul Apropiat și cu planul Rogers privind 
reglementarea crizei din această zonă continuă să aibă loc 
în diverse capitale arabe.

După ce a vizitat Cairo, 
președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din 
Libia, Moamer El Gedafi, a 
sosit la Bagdad, iar ulterior 
la Damasc. Observatorii poli
tici relevă faptul că întreve
derile dintre Gedafi și șefii 
statelor R.A.U., Irak și Siria 
au loc în ajunul conferinței 
miniștrilor de externe și ai a- 
părării ai unor țări arabe di
rect implicate în conflictul cu 
Israelul, care urmează să se 
deschidă la Tripoli.

Pe de altă parte, primul mi
nistru libanez, Rashid Ka- 
rame, s-a înapoiat la Beirut, 
după vizita întreprinsă în ca
pitala egipteană. Intr-o decla
rație făcută reprezentanților 
presei, Karame a precizat că 
i-a transmis președintelui 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, 
un mesaj din partea șefului 
statului libanez, Charles He- 
lou, prin care acesta l-a asigu
rat de sprijinul Libanului față 
de acceptarea de către R.A.U. 
a propunerii americane de so
luționare a crizei din Orientul 
Apropiat.

raeliene, care au efectuat rai
duri asupra pozițiilor egipte
ne din regiunea Canalului de 
Suez, precizînd că doi piloți 
au fost luați prizonieri. Un 
purtător de cuvînt al armatei 
israeliene, relatează agenția 
France Presse, a anunțat pier
derea unui avion în cursul 
raidurilor.

Pe de altă parte, noi inciden
te între forțele israeliene și 
cele egiptene au fost semnalate 
luni după-amiază în regiunea 
Canalului de Suez. Un comu
nicat militar difuzat de agen
ția M.E.N. precizează că arti
leria antiaeriană a R.A.U. a 
doborit două avioane din for
mația aparatelor de zbor is-

In cursul reuniunii de marți 
dimineața a guvernului israe
lian, cei șase miniștri care fac 
parte din blocul Gahal și-au 
prezentat demisia — anunță 
agenția France Presse. Demi
sia intervine după hotărîrea 
adoptată luni noaptea de Co
mitetul Central al acestui 
partid de a părăsi coaliția gu
vernamentală, ca urmare a 
acceptării de către cabinetul 
prezidat de Golda Meir a pla
nului Rogers privind regle
mentarea crizei din Orientul 
Apropiat. Agenția France 
Presse menționează că în rîn- 
dul membrilor partidului Ga
hal există opinii divergente 
în legătură cu hotărîrea a- 
mintită, care a fost adoptată 
cu 117 voturi contra 112.

t□

Convorbiri polono

INCIDENTELE
DIN IRLANDA

DE NORD
Noaptea trecută, în ca

pitala Irlandei de nord, 
Belfast, s-au înregistrat 
noi și grave incidente 
între grupuri de manife
stanti și unitățile corpu
lui expediționar britanic.

VIETNAMUL DE SUD. — As
pect din timpul unei recente 
acțiuni întreprinse de forțele 

patriotice împotriva trupelor 
americano-saigoneze

vest-germane

Evenimentele din Indochina
• LUPTE PUTERNICE ÎN APRO-

PIEREA CAPITALEI KHMERE

□
Reevaluări la sud

de Rio Grande

• UN purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam, 
a dat publicității o declarație 
în care se arată că in ulti
mele zile avioane americane, 
printre care aparate de tipul 
„B-52“, au bombardat unele 
localități nord-vietnameze, 
în timp ce baterii de artile
rie, amplasate în partea su
dică a 
au tras 
aflate 
zone.

Guvernul R.D. Vietnam, se 
subliniază în declarație, con
damnă în mod energic aceste 
acțiuni întreprinse de avia
ția și artileria americană.

■

zonei demilitarizate, 
asupra unor localități 
in nordul acestei

Știrile transmise din 
Cambodgia de corespon
denții agențiilor de pre
să semnalează o serie 
de ciocniri între gru
puri ale forțelor de re
zistență populară și uni
tăți ale armatei regimu
lui Lon Noi in 
apropiere a 
khmere.

imediata 
capitalei

cu mor-Patrioții au atacat 
tiere postul deținut de trupe
le inamice la Prey Pring, la 
numai 12 kilometri de Pnom 
Penh, precum și o poziție for
tificată de care acestea dispun 
la 20 kilometri nord de capi
tală.

Pe de altă parte, se anunță 
că, în urma unor lupte vio
lente, efectivele militare ale 
generalului Lon Noi au reo
cupat localitatea Skoun, care 
se află la 64 kilometri nord- 
est de Pnom Penh. Forțele de 
rezistență populară continuă, 
însă, să controleze principale
le căi rutiere din jurul acestei 
localități.

în același timp, orașul 
Kompong Thom, situat în 
zona septentrională a Cam- 
bodgiei, continuă să fie scena 
unor violente lupte de stradă 
între grupuri ale patrioților și 
unități militare inamice. Po
trivit informațiilor transmise 
de agenția Associated Press, 
avioane americane de tip 
„Phantom“ au intervenit în 
sprijinul forțelor generalului 
Lon Noi dislocate în orașul 
Kompong Thom și în împre
jurimile acestuia.

După cum informează agenția 
P.A.P., Adam Willmann, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
al R. P. Polone, a primit 
Heimann Hocherl, deputat 
Bundestagul vest-german 
partea U.C.S., fost ministru 
interne și al agriculturii, 
gramul vizitei lui Hocherl 
vede convorbiri cu diverse 
sonalități ale vieții politice polo
neze.

în legătură cu vizitele între
prinse în ultimul timp de Unii 
oameni politici vest-germani la 
Varșovia, agenția D.P.A. amintește 
că Hocherl este al cincilea om 
politic din R.F. a Germaniei care 
vizitează Polonia în ultima săp- 
tămînă. în prezent, în capitala 
Poloniei se află Philipp von Bis
marck, deputat U.C.D., Heinz 
Kuhn, premierul landului Rena- 
nia de nord-Westfalia, și alte 
persoane oficiale vest-germane.

Pe de altă parte, agenția 
D.P.A. informează că vicepreșe
dintele U.C.D., Gerhard Schro
der, va începe vizita în Polonia 
după ce se vor încheia convorbi
rile polono—vest-germane, întru- 
cît el dorește să evite „tot ceea 
ce s-ar putea interpreta ca o pre
judiciere a convorbirilor“.

pe 
în 

din
de 

Pro- 
pre- 
per-

laReferindu-se, în continuare, 
tratativele de la Moscova, Schrö
der a spus că „în Republica Fe
derală există dorința generală de 
a se ajunge la o înțelegere con
structivă cu Uniunea Sovietică“.

După cum relatează agenția 
France Presse, peste două sute de 
manifestanți, în majoritate tineri, 
au atacat, în cartierul Bally-Mur- 
phy, cu pietre trupele de ordine. 
A urmat o adevărată luptă, în 
cursul căreia un mare număr de 
demonstranți, precum și 25 de 
soldați au fost răniți. Trupele en
gleze au lansat grenade cu gaze 
lacrimogene împotriva grupului 
de manifestanți. Tensiunea dom
nește în continuare în cartierele 
Springfield Road și Bally-Murphy, 
unde forțele de ordine sînt hăr
țuite de diferite grupuri de de
monstranți, în pofida avertismen
telor armatei de a deschide focul 
asupra manifestanților. Au fost 
ridicate mai multe baricade în 
cartierul Andersonstoum.

Este cea de-a cincea noapte 
consecutivă de cUnd au loc inci
dente la Belfast.

politice dio Bolivia
Situația politică din 

Bolivia s-a agravat 
brusc in cursul zilei de 
luni, atingînd stadiul u- 
nei crize guvernamen
tale, transmite din La 
Paz agenția A.P., 
surse informate.

citind

Potrivit acestor surse, 
trii civili de orientare de 
din guvern și-ar fi prezentat de
misia, datorită presiunilor exer
citate de elementele de dreapta. 
In capitala boliviana circulă știri 
contradictorii privind iminența

miniș- 
stînga
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==.

VARÀ NELINIȘTITA
Sezonul vacanțelor din 

Spania nu a început anul 
acesta sub auspicii din 
cele mai favorabile. 
Chiar și șeful statului 
spaniol, generalul Fran
co, a fost nevoit să-și 
amîne cu 24 de ore ple
carea în concediu, pentru 
a prezida, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, o șe
dință extraordinară de 
cabinet consacrată unui 
eveniment cu totul ne
obișnuit.

Intr-adevăr, pentru prima oa
ră de la terminarea războiului 
civil, întregul personal al me
troului din capitala Spaniei a 
declarat grevă. De cînd fin min
te madrilenii nu s-a asistat la 
o asemenea paralizare a cir
culației, intrucît metroul este 
cel mai popular mijloc de 
transport în comun din capita
lă, deservind zilnic 1,5 milioa
ne de locuitori. Presa a rela
tat evenimentul în prima pagi
nă, însoțit de numeroase foto
grafii. Cuvîntul „grevă" a fost 
însă omis cu multă grijă, toate 
știrile și comentariile vorbind 
numai despre o „oprire a lu
crului", ceea ce și așa este con
siderat drept ilegal în Spania. 
Guvernul a soluționat conflic
tul într-un mod care-i este pro
priu. întregul personal al me
troului a fost declarat „mobili
zat pe plan militar" și a pri
mit ordinul să se înapoieze la 
lucru, în caz contrar urmînd să 
compară în fața unor Curți 
marțiale. Dar se poate afirma 
că criza a fost soluționată ? 
Nicidecum. Nemulțumirea per
sistă într-o stare latentă, fiind 
determinată de cererea sala- 
riaților Societății metropolitane 
din Madrid de a primi un spor 
de salariu din profiturile mă
rite obținute ca urmare a scum
pirii recente a biletelor de că
lătorie.

Este adevărat că încă de la 
începutul acestei veri, a 32-a 
de la instalarea regimului 
franchist, se petrec multe lu
cruri neobișnuite în Spania. La 
Madrid, cercurile politice sînt 
puternic zguduite de dezvălui
rile „afacerii Matesa" care s-a 
dovedit că are ramificații în 
sferele cele mai înalte ale po

liticienilor. Doi foști miniștri, 
Juan Jose Espinosa San Martin 
și Faustino Garcia Monco, care 
au deținut portofoliile finanțe
lor și comerțului pînă Ia rema
nierea ministerială din octom
brie, anul trecut, au fost incul
pați în mod oficial de Tribuna
lul suprem de a fi fost impli
cați în cel mai mare scan
dal financiar din istoria 
Spaniei franchiste. Lucrurile au 
luat o întorsătură și mai dra
matică după ce a devenit cu
noscut că și guvernatorul Băn
cii Spaniei, Mariano Navarro 
Rubio, fost ministru de finanțe, 
și-a prezentat demisia din cau
za aceluiași scandal. „Aface
rea Matesa", după numele unei 
firme de echipament textil, a 
prilejuit deturnarea unor fon
duri primite sub formă de cre
dite de export din partea sta
tului, în sumă de 3,8 miliarde 
pesetas (22,6 milioane lire ster
line) și a adus pînă acum 15 
persoane în închisoare.

La toate acestea s-au adău
gat gravele evenimente petre
cute în orașul Granada unde 
intervenția poliției împotriva 
participanților la o grevă a 
muncitorilor constructori s-a 
soldat cu uciderea a trei gre
viști și rănirea a peste 80 de 
persoane. Acest tragic inci
dent a declanșat o mișcare de 
solidaritate cu muncitorii din 
Granada în întreaga țară, po
liția intensificînd perchezițiile 
la sediile sindicatelor pentru a 
îmoiedica declanșarea unei 
greve generale. Ceea ce apa
re însă ca fiind extrem de 
semnificativ Jn ochii observa
torilor este faptul că în special 
în rîndurile tinerilor muncitori 
spanioli, generație care nici nu 
a cunoscut epoca războiului 
civil, se manifestă hotărîrea de 
declanșare a grevei, cu toate 
riscurile ce le-ar implica o a- 
semenea inițiativă.

în această atmosferă 
certitudine, la Madrid 
în prezent tot felul de 
asupra unor eventuale ........
bări politice. Se vorbește des
pre o remaniere de cabinet și 
despre numirea unui nou șef 
de guvern, sînt avansate nume, 
dispare un zvon și imediat a- 
pare un altul. Din partea au
torităților se afirmă că vara

castiliană este aceea care a fa
vorizat această „succesiune de 
miracole". Dar opinia publică 
a reușit deja să extragă din 
semi-revelafiile presei că între 
principalele forțe politice ofi
ciale s-a angajat de cîteva 
luni o dispută dură.

Catolicii tradiționali, „Opus 
Dei" și Falanga, cele trei fa
milii care-și împart puterea în 
cadrul regimului franchist, își 
dispută supremația, folosind în 
primul rînd „scandalul Mate
sa' pentru a-și atinge țelurile, 
în această afacere personalită
țile aparținînd de „Opus Dei" 
par să fie cel mai mult com
promise, dar nimeni nu exclu
de să fie făcute noi revelații. 
Cert este că Spania cunoaște 
o vară neliniștită, în care, după 
cum se afirmă la Madrid, se 
află în joc cariera a numeroși 
oameni politici și permanența 
unor interese foarte puternice.

In capitala Noii Zeelande a 
avut Ioc luni o demonstrație 
împotriva intenției noului gu
vern al Marii Britanii de a 
relua vînzările de arme către 
Republica Sud-Africană. De
monstrația a fost organizată 
cu prilejul vizitei ministrului 
britanic al apărării, lordul 
Carrington, aflat Ia Welling
ton pentru convorbiri cu au
toritățile neozeelandeze in le
gătură cu noua politică a 
Londrei la Est de Suez.

Ministrul britanic urmează 
să părăsească astăzi Welling- 
ton-ul, pentru a se reîntoarce 
Ia Londra.

P. NICOARÄ
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CUBA. — Imagine din Havana

Jackson Kambode a propus 
ca în cursul viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N-tî. șă 
se facă un apel către toate ță
rile membre ale O.N.U., pentru 
a se acorda asistență materială 
luptătorilor pentru libertate din 
Namibia.

Tratativele
sovieto-americane

VV

de in- 
circulă 

zvonuri 
schim-

• MAI mulți lideri africani 
au făcut luni declarații în fața 
unui grup de lucru al Comisiei 
pentru drepturile omului a Or
ganizației Națiunilor Unite care 
se află în capitala Kenyei, Nai
robi. Astfel, Jackson Kambode, 
președintele Frontului Unit din 
Africa de sud-vest (Namibia), a 
declarat că armata sud-africană 
a ucis 3 000 de persoane, în 
cursul anului 1969, ca urmare a 
acțiunilor represive împotriva 
populației băștinașe. De aseme
nea, a adăugat el, forțele sud
africane au arestat, în aceeași 
perioadă, cinci mii de persoane.

• LA AMBASADA Uniunii 
Sovietice din Viena a avut Ioc 
marți obișnuita ședință a trata
tivelor sovieto-americane pri
vind limitarea înarmărilor stra
tegice (S.A.L.T.). Cu acest pri
lej, după cum s-a precizat din 
surse oficiale americane, dele
gația S.U.A. a oferit lămuriri 
asupra propunerilor sale prezen
tate anterior.

• FEDERAȚIA oamenilor de 
știință din S.U.A. a luat' pozi
ție împotriva continuării dez
voltării sistemului antirachetă 
„Safeguard“. Intr-o declarație

unei lovituri de stat. Fostul co- 
mandant-șef al forțelor armate, 
generalul Juan Jose Torrez s-a 
refugiat luni seara la reședința 
președintelui Alfredo Ovando 
Candia declarînd că a reușit să 
scape de un grup de polițiști 
care primiseră misiunea să-l d- 
resteze. O serie de publicații a- 
cuză pe ministrul de interne, co
lonelul Juan Ayoroa, și ministrul 
pentru problemele industriei și 
comerțului, colonelul Edmondo 
Valencia, de „conspirație împo
triva guvernului și încercare de 
a restabili un regim de dreapta.“, 
după cum precizează sâptămîna- 
Iul „Prensa“. Această revistă a- 
cuză, de asemenea, o serie de 
alți comandanți militari că au 
trecut la punerea în aplicare â 
unui complot vizînd, în prima e- 
tapă, eliminarea miniștrilor civili 
din guvern și apoi privarea de 
orice puteri efective a președin
telui Ovando Candia. „Prensa“ 
a lansat un apel „poporului pen
tru a contracara o lovitură de 
stat iminentă“. Sindicatul mine
rilor bolivieni din țară a dat pu
blicității un comunicat în care 
cere demiterea coloneilor Ayoroa 
și Valencia, precum și a mai 
multor ofițeri superiori care 
„pun la cale o lovitură de stat a 
cărei victimă va fi în primul 
rînd clasa muncitoare boliviană".

Alarmă la

Aproape de fiecare dată 
cînd sînt organizate diferite 
reuniuni, fie sub patronajul 
Națiunilor Unite, al Organi
zației 
sau al 
gionale 
de la sud de 
observatorii au asistat la 
intensificare a manifestărilor 
de apărare a intereselor e- 
conomice proprii ale țărilor 
din America Latină.

Două recente reuniuni se 
înscriu evident pe linia unor 
asemenea preocupări. In pri
mul rind este vorba de Con
ferința ministerială a O.S.A. 
organizată la Washington 
convocată pentru a adopta 
hotărîri cu caracter exclu
siv politic, dar care, pe par
curs, a luat și o profundă 
tentă economică, dat fiind 
interesul acut și generalizat 
față de problemele econo- 
mico-sociale cu care sînt 
confruntate majoritatea sta
telor din regiune. După cum 
se știe, la Caracas, la înce
putul acestui an, a fost insti
tuită o comisie specială a 
Consiliului Interamerican 
Economic și Social al cărei 
scop principal era aplicarea 
principiilor „memorandumu
lui de la Vina del Plata“ — 
memorandum cuprinzând o 
serie de prevederi în legă
tură cu combaterea subdez
voltării, cu principiile ce ar 
trebui să caracterizeze 
schimburile economice din
tre Statele Unite și țările 
latino-americane. In timpul 
reuniunii din capitala fede
rală americană, organismul 
despre care ne-am referit 
mai sus, a primit spre stu
diere o listă cuprinzind a- 
proximaliv 800 de produse 
la care țările sud-americane 
revendică facilitări de export 
spre piețele din Statele Unite. 
Deși nu se cunosc încă re
zultatele acestui studiu, co
mentatorii au remarcat cu 
interes tendința unui număr 
crcscînd de state din regiune 
de a atribui Consiliului In- 
teramerican Economic și So
cial (C.I.E.S.) o serie de în
datoriri cu caracter auto
nom, ridicîndu-1 la nivel ie
rarhic egal cu Consiliul per
manent al O.S.A. în cursul 
dezbaterilor, unii delegați 
s-au pronunțat pentru trans
formarea acestui organism 
într-o importantă verigă a 
colaborării din cadrul Orga
nizației Statelor Americane, 
în asemenea situație, atît la 
Washington cit și în capita
lele latino-americane se aș
teaptă, cu destulă doză de 
incertitudine, ziua de 9 no
iembrie, dată la care se va 
întruni reuniunea ministe
rială de negociere a C.I.E.S.

O a doua reuniune, desfă
șurată la Buenos Aires, a 
fost ținută sub egida Comi
tetului special de coordonare 
a țărilor Americii Latine 
(C.E.C.L.A.). Acest organism 
a fost creat în anul 1964 în 
preajma primei Conferințe a 
Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare, urmă
rind armonizarea pozițiilor 
țărilor emisferei în domeniul 
relațiilor economice. Mai 
tirziu C.E.C.L.A. a devenit 
un for de apărare a intere
selor latino-americanilor in

Statelor Americane, 
unor organisme re- 
cuprinzind statele 

Rio Grande, 
o

Rotterdam
După Tokio, Osaka, New York și mai multe orașe americane, 

iată că și un oraș european, și anume portul olandez Rotterdam 
a făcut cunoștință cu „smogul“, ceață de culoare gri ocru, pro
vocată de poluarea atmosferei.

In două rînduri, săptămîna trecută, a fost dată alarma într-o 
vastă regiune situată între vărsarea Rinului și Delta Meusei, 
unde sînt amplasate instalațiile . petroliere ale portului Rotter
dam, cel mai mare din lume datorită tonajului său anual. La 

centrul calculatoarelor electronice, situat la Schiedam, în apro
piere de port, se analizează în permanență gradul de poluare al 
atmosferei. „Creerele electronice“ au înregistrat peste 580 000 de 
date care au permis să definească o marje de securitate. Marți 
deși cota de alertă a fost atinsă de mai multe ori, experții apre
ciază că pericolul nu este mortal.

Ca și la cetățenii mai multor orașe japoneze și americane, la 
peste 80 la sută din locuitorii Rotterdamului au fost semnalate 
afecțiuni ale căilor respiratorii și iritații la ochi.

difuzată în numele Federației, 
cinci cunoscuți oameni de știin
ță americani au subliniat im
perfecțiunea tehnică și lipsa de 
sens a acestor măsuri costisi
toare. După cum se știe, aceste 
opinii sînt împărtășite și de 
numeroși senatori, care exami
nează problema cheltuielilor ne
cesitate de dezvoltarea siste
mului „Sateguard“.

• IN capitala Austriei se des
fășoară cel de-al 55-lea Congres 
mondial — esperanto, la care 
participă 2 000 de delegați din 
46 de țări ale lumii. După cum 
s-a mai anunțat, 
țării gazdă, Franz 
tit cuvîntarea de 
limba esperanto.

președintele 
Jonăs, a ros- 
deschidere în

Comerțul Italiei 
cu țările răsăritene

cu 
a 

crescut cu 17 la sută în pri
mele trei luni ale anului

• COMERȚUL Italiei 
țările Europei răsăritene

1970, în comparație cu a- 
ceeași perioadă a anului 
1969 — anunță Institutul ita
lian de statistică. Schimbu
rile comerciale ale Italiei cu 
aceste țări s-au cifrat, în pe
rioada menționată a anului 
în curs, la 226,8 miliarde 
lire.

„Cazul Bobby Moore"
GUVERNUL britanic a cerut 

ambasadorului Marii. Britanii la 
Bogota un raport urgent asupra 
„cazului Bobby Moore“, căpita
nul echipei de fotbal a Angliei, 
a anunțat un purtător de cuvint 
al Foreign Office-ului. Cererea 
de la Londra este in legătură cu 
declarațiile atribuite unui procu
ror columbian care ar fi cerut 
ca Moore să fie pus sub stare 
de arest în așteptarea verdictu
lui procesului în care celebrul 
jucător britanic a fost acuzat de 
a fi furat o brățară bătută în 
smaralde în cursul șederii echi
pei de fotbal a Angliei la Bo
gota.

Purtătorul de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al 
Marii Britanii a declarat că între 
țara sa și Columbia există un 
tratat de extrădare, dar nu a 
fost primită nici o cerere în a- 
cest sens în ce-1 privește pe 
Bobby Moore din partea guver
nului de la Bogota.

• CEA mai mare centrală 
sindicală din Japonia — Sohyo 
— a anunțat hotărîrea de a or
ganiza, la 21 octombrie, o grevă 
împotriva poluării mediului în
conjurător. Problema poluării 
atmosferei și a apei preocupă 
îndeaproape, în ultimul timp, 
opinia publică japoneză și în 
special populația capitalei, care 
numără în prezent peste 11,5 
milioane de locuitori. Sindica
tele apreciază că măsurile luate 
de autoritățile japoneze împo
triva poluării atmosferei sînt 
încă insuficiente.

„Tupamaros" și 
guvernul uruguayan
• CEREREA adresată dumi

nică de organizația ilegală „Tu
pamaros“ guvernului uruguayan 
privind eliberarea tuturor mem
brilor săi aflați sub stare de a- 
rest în schimbul punerii în li
bertate a consului general al 
Braziliei în Uruguay, Aloysio

confruntările cu marele par
tener din nord, propunîn- 
du-și o serie de preocupări 
de larg interes printre care 
combaterea dependenței e- 
conomice, a situației de 
subdezsoltare. Aceste două 
efecte, strins legate între 
ele, sînt consecința structu
rii exporturilor latino-ame- 
ricane — alcătuite în cea 
mai mare parte din materii 
prime — a „foarfecei prețu
rilor“, a discriminărilor și 
barierelor artificiale prac
ticate de unele țări capita
liste dezvoltate, de slaba e- 
ficiență a investițiilor — și 
așa destul de reduse — de 
valorificarea, în general re
dusă, a potențialului econo
mic și uman al statelor sud- 
americane. In cursul dezba
terilor de la C.E.C.L.A., or
ganism din care Statele Unite 
nu fac parte, s-a evidențiat 
că în ciuda creșterii relative 
a volumului exporturilor, 
țările din regiune obțin suc
cese limitate, sau își agra
vează chiar situația datoriei 
lor externe. Astfel, dacă în 
anul 1968 — ultimul an pen
tru care există cifre statis
tice oficiale publicate — ex
porturile au atins un plafon 
evaluat la 12150 milioane de 
dolari, în aceeași perioadă 
volumul total al datoriilor 
externe provenite din îm
prumuturi, rate scadente și 
neachitate, importante do- 
bînzi, trecuse de 15 000 mili
oane dolari. Discuțiile, la 
care au participat reprezen
tanți ai 22 de țări latino-a- 
mericane, s-au axat. în prin
cipal de astă dată, asupra 
barierelor ridicate de Piața 
comună în fața exporturilor 
de mărfuri sud-americane 
și a posibilităților de a in
tensifica colaborarea pe plan 
economic între America La
tină și Europa occidentală. 
In ultima ședință, la care au 
asistat și numeroși miniștri 
de externe sosiți special în 
capitala Argentinei, a fost 
adoptată „Declarația de la 
Buenos Aires“. Documentul 
cere membrilor Pieței co
mune să-și sporească comer
țul, creditele și ajutorul teh
nic pentru America Latină. 
Țările latino-americane pro
pun, de asemenea, începerea 
unui dialog privind colabo
rarea economică, politică și 
tehnico-științifică, încheierea 
unor acorduri regionale și de 
ansamblu privind comerțul, 
finanțele, transporturile, ști
ința, tehnologia, etc. F 
vii unor corespondențe 
America Latină, „F~ 
de la Buenos Aires“ 
tuie, pc de o parte, 
tentativă colectivă a țărilor 
din America de sud 
sparge protecționismul exa
gerat și de a înlătura practi
cile discriminatorii pe care 
Piața comună le impune ter
ților parteneri. Pe de altă 
parte, reuniunea este privită 
și ca un avertisment indirect 
adresat S.U.A., în sensul că, 
dacă Statele Unite se arată 
și în continuare insensibile 
la revendicările latino-ame- 
ricanilor aceștia din urmă 
își vor căuta alți parteneri.
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Senatorul Gaylord Nelson, 

democrat din partea statului 
Wisconsin, a propus adopta
rea unei legislații care să o- 
blige producătorii de automo
bile din S.U.A. să realizeze în 
viitorii cinci ani un tip de 
motor cu un grad redus âe 
poluare a aerului. Relevînd că 
majoritatea experților conside
ră acest lucru posibil, senato
rul a subliniat că automobi
lul este în prezent răspunză
tor pentru poluarea aerului 
în proporție de 60 la sută la 
scara întregii țări și de 90 la 
sută în unele zone urbane.

Mares Dias Gomide, și a con
silierului american Danilo Mi- 
tione, răpiți sâptămîna trecută 
nu a primit încă un răspuns 
clar. Inițial Ministerul de In
terne a difuzat o declarație în 
care susține că în conformitate 
cu prevederile Constituției, pu
terea executivă nu are capaci
tatea de a negocia cu organiza
ția „Tupamaros“ condițiile eli
berării captivilor.

Declarația Ministerului de 
Interne al Uruguayului a fost 
urmată imediat de o declarație 
a Ministerului de Externe bra
zilian, prin care acesta își ex
primă încrederea că autorități
le din Uruguay vor respecta 
principiile dreptului interna
țional privind asigurarea pro
tecției diplomaților.

La mai puțin de o oră după 
publicarea declarației Ministe
rului de Interne, ( un purtător 
de cuvînt al Ministerului de 
Externe a pus sub semnul îndo
ielii conținutul acesteia, arătînd 
că în declarația Ministerului de 
Interne „nu se poate spune că 
a fost exprimată expres și fără 
echivoc voința puterii executi
ve“ și că trebuie „să se aștep
te o decizie la nivelul politio 
cel mai înalt“.
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