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I
• 24 h.

I

NICOLAEI

1r
i
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TOVARĂȘUL

CEAUSESCU In frumoase costume naționale, tinerii din Păulești, alături de ceilalți locuitori ai comunei, in- 
timpină cu căldură pe secretarul general al partidului.

— Primii secretari- 
a 3 comitete jude-iI

gfene U.T.C. ne infor-g
■ mează

• Olimpiade șco 
I1??. : duminică, des-| 

chiderea

• Unde înnoptezi,
| șoferule de cursă | 

g lungă ?
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LUMEA IDEILOR
• Cîteva conside
rații privind una 
din cele mai acute 
întrebări ale con
temporaneității în 
articolul
CRIZA DE IDEAL 
A TINERETULUI? 
pe care îl sem
nează
MIRCEA MALIȚA
• Explozia instinc
tului
prezentarea succint* a 
citorva opinii despre re
lația tineret-sexualitate.

• Cititorul vrea să 
afle
obișnuita 
bric* de 
întrebări 
tineri.

noastră ru- 
răspunsuri la 
adresate de

I
I
I
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La cunoscuta uzină construc
toare de utilaj petrolier „1 

■ Mai" din Ploiești.

CONSILIILE
INTERCOO
PERATISTE
LA LUCRU
Practic, în județul Arad, orga

nizarea consiliilor intercoopera- 
tiste a fost încheiată. „Au fost 
înființate 20 de consilii intercoo- 
peratiste. precizează tovarășul 
Ioan Bochiș, vicepreședintele 
Uniunii județene a cooperati
velor agricole de produc
ție. Evident, acțiunea n-a fost 
simplă. înainte de constitui
re, organele agricole jude
țene, împreună cu cadre din 
conducerea oooperativelor agri
cole au efectuat o amplă ana
liză a situației fiecărei unități 
în parte luînd în considerare ex
periența în producție, posibili
tățile de dezvoltare în perspec
tivă, forța de muncă și tradiția 
existentă. Noi considerăm că 
modul în care sînt alcătuite noi
le organisme agricole asigură 
premisele necesare pentru ca 
ele să-și poată îndeplini atribu
țiile'ce le revin, respectiv zona
rea și amplasarea culturilor, o- 
rientarea producției în fiecare 
unitate potrivit cu condițiile 
specifice de microclimă și mi
crorelief local, cu forța de 
muncă, efectuarea de investiții 
și alte acțiuni care să permită 
construirea de obiective oe pot 
pune în valoare resursele exis
tente și permit aplicarea unor 
tehnologii avansate de produc
ție. La ședințele de constituire, 
pe lingă cei direct interesați au 
participat delegați de la Uniunea 
județeană, Direcția agricolă și 
reprezentanți ai altor între
prinderi cu care Consiliile in- 
tercooperatiste vor avea strînse 
legături — Agrosem, Fabrica de 
zahăr, întreprinderea de indus
trializare a cărnii, Combinatul 
de industrializare a laptelui, în
treprinderea de valorificare a 
cerealelor, a legumelor 
telor.

După înființare noile 
me au și început să-șî 
atribuțiile".

Desigur e prematură 
apreciere într-un sens 
tul a activității consiliilor inter- 
cooperatiste. Dar primele acți
uni inițiate au darul să suge
reze măsura în care ele și-au 
ancorat incă de la început acti
vitatea în problemele de fond 
ale producției. Or. caracteristica 
generală a activității lor din a- 
ceste zile e dată tocmai de preo
cuparea pentru stabilirea exactă 
a sarcinilor ce le revin și crea
rea condițiilor favorabile înde
plinirii lor. Obiective a căror 
realizare vizează creșterea po
tențialului economic, întărirea 
puterii economice a unităților 
mai slab dezvoltate, ridicarea a- 
cestora la 
puternice.

Prima acțiune întreprinsă de 
Consiliul intercooperatist Vinga, 
de exemplu, a însemnat trece
rea la o mai judicioasă amplasa
re a culturilor în cooperativele 
agricole ținîndu-se seama de 
condițiile fiecărei unități — te
renul arabil și caracteristicile so
lului. producțiile obținute — In 
asa fel Incit fiecare cultură să 
dispună de cele mal bune condi
ții de dezvoltare. S-a hotărît 
astfel ca producerea semințelor 
pentru cerealele păioase si pen
tru leguminoase să fie concen
trate în două ferme specializate 
în cooperativa Vinga, pe o su
prafață de 1 500 hectare. „Aceas
ta va fi sarcina de bază a coo
perativei Vinga — ne spunea to
varășul Ion Radu, președintele 
Consiliului intercooperatist. Asi
gurarea semințelor prezintă o 
deosebită însemnătate pentru în
treaga producție a cooperativelor 
și tocmai de aceea membrii con
siliului au încredințat-o celor 
de la Vinga — unitate cu tra
diție în obținerea constantă de 
producții mari și de calitate la 
cerealele păioase și la legumi
noase".

Sfecla de zahăr se va cultiva 
pe o suprafață de 200 hectare 
iar producția va fi concentrată 
la cooperativa agricolă Mailat, 
unde solul e favorabil și coope
ratorii au experiență. De altfel 
și în anul trecut aici au fost 
cultivate cele mai întinse supra
fețe și s-au obținut cele mai

GHICA SASU

și fruc-

organis- 
exercite

acum o 
sau al-

SARCINILOR DE PRODUCȚIE
Marti, 12 ianuarie, tovarășul Nicolqe Ceausescu împreună cu tovarășii

Gheorghe Pană, Maxim Berghianu, Manea Mănescu, Petre Blajovici și Va-

sile Patilineț, s-a întîlnit din nou cu factorii de conducere și colectivele de

salariați, la locul lor de producție, la Uzina de mecanică fină din Sinaia,

Uzina mecanică „Nepîun", întreprinderea pentru reparații de utilaj elec-

trie (I.R.U.E.) și Uzina mecanică din Cîmpina, Uzina mecanică-Plopeni,

Întîlnire rodnică, plină

de căldură, cu muncitorii
din Sinaia

Este un adevăr ce multora le-a rămas necunoscut : Sinaia, perla turismului montanUzina de utilaj chimic și Uzina „1 Mai" din Ploiești

In incinta uzinei de utilaj chimic Ploiești.

O permanență a muncitSUCCESELE SIDERURGISTfLOR HUNEOORENI
de propagandă

EXEMPLUL
tone

PERSONALfontă, iar 
de la
Martin și
mai bine de 1 500 to-

din 
pro- 

primit,

furnizat, 
sarcinilor

2 060

țării se face cunoscută și prin Uzina de mecanică fină, producătoare de pompe de injecție.Este o z! însorită, încărcată de farmec și generatoare de optimism. Locuitorii Sinaiei au venit cu mic cu mare în întâmpinarea tovarășului Nicol ae Ceaușescu și a celorlalți conducători de partid și de stat. Este, de altfel. în clocotul pe care-I întâlnim de-a lungul arterei principale a o- rașului Sinaia, o prelungire a atmosferei însuflețite ce a domnit pe întreg traseul de la Predeal spre Sinaia, o prelungire și o încununare a vibran-

tei primiri făcute secretarului general al partidului la Azuga, Bușteni, Poiana Țapului și care cetățenii l-au salutat căldură și entuziasm,Sosirea conducătorilor partid și de stat în fața noului pavilion tehnico-administrativ al Uzinei de mecanică fină din Sinaia a fost întâmpinată cu ropote de aplauze. Se scanda „P.C.R. — P.C.R.", Ceaușescu și poporul", ..P.C.R. —•Ceaușescu". Se fluturau ste- gulețe roșii și tricolore. Pe o mare pancartă era înscrisă urarea „Bine ați venit, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu !“. Primul secretar al Comitetului județean-Pra- hova al P.C.R-, președintele Consiliului popular județean, Ilie Cîșu, rostește un cuvînt de bun sosit. Sînt de față ministrul industriei construcțiilor de mașini, loan Avram, secretarul Comitetului orășenesc- Sinaia al P.C.R., primarul orașului Sinaia, Constantin Neagu, și membrii comitetului de con-

în cu
de

(Continuare în pag. a IlI-a)

Siderurgiștii Com
binatului din Hune
doara au obtinut în 
prima decadă a lu
nii ianuarie indica
tori superiori de 
producție. Furnaliș- 
tii au elaborat, pes
te prevederile în
scrise în grafice, a- 
proape 500 tone de 

topitorii 
cuptoarele 

electrice

ne de oțel, înregis- 
trînd un indice ridi
cat de productivita
te. La instalațiile de 
prelucrare a metalu
lui, colectivul lami
norului de profile de 
650 mm a ‘ ‘
în afara 
stabilite, 
de laminate.

Siderurgiștii 
secțiile direct 
ductive au

un sprijin efectiv din 
partea lucrătorilor 
care pregătesc
„hrana" furnalelor și 
oțelăriilor. Cele două 
fabrici de aglomera
re a minereului din 
combinat au pus Ia 
dispoziția furnaliști- 
lor cu aproape 2 400 
tone minereu de fier 
aglomerat mai mult 
decît era stabilit.(Continuare în pag.- a V-a)

SPORTURILE DE IARNĂ CUNOSC 
O DEZVOLTARE IMPRESIONANTĂ

CONSTELAȚIA ALBĂ
te pot supranumi, azi, „< 
ție albă".

I
.constela- |

I

IVanitatea
de autor"

de PETRU POPESCU

Am mai scris altădată, chiar în aceste coloane, despre 
marile responsabilități ale tineretului. Responsabilități mul
tiple, zdrobitoare chiar, în toată lumea contemporană, și 
mai ales în societăți în construcție, în națiuni transfigurate 
de o renaștere națională (own este, de pildă, chiar cazul 
României). Față de acest tineret cu umerii fragezi încărcați 
de întreg destinul viitor al omenirii, responsabilitatea unui 
scriitor e și ea uriașă. Tinerii au nevoie de lumină, și arta 
e una din marile surse de lumină, tinerii au nevoie de al
tare, și la înălțarea lor contribuie din plin arta, tinerii au 
nevoie de idealuri nobile și la modelarea acestor idealuri, 
la discriminarea idealurilor nobile între cele comune și tre
cătoare, tot arta ajută.

Pentru un scriitor în vîrstă, cu experiență, problema se în
fățișează în acești termeni de la început. Mai puțin limpede 
se înfățișează ea, uneori, scriitorului tînăr. Adesea scriitorul 
tînăr nu-și cunoaște de la început responsabilitatea, locul 
în societate și în istorie, misiunea. Grăbindu-se să fie ori
ginal, nefăcînd deosebirea între succesul facil și cel durabil, 
bucurîndu-se de popularitate trecătoare, el consideră lite
ratura ca pe o aventură, scrie o operă care șochează sau 
dezorientează în mod premeditat, negîndindu-se că ce! mai 
bun mod de a impresiona publicul și de a rămîne tipărit 
în conștiința lui e seriozitatea, sinceritatea, punerea cu dis- 
cernămînt și gravitate a celor mai acute probleme (umane, 
filozofice, politice), adică tocmai cultivarea responsabilită
ții și a gestului pozitiv. Rădăcina acestei rătăciri e fără în
doială „vanitatea de autor". O vanitate care se exprimă 
însă în termeni foarte inferiori: la urma urmei, ce poate 
satisface mai mult — să fii venerat ca un papă de treizeci 
de amici, sau să vorbești unui public de treizeci de mii de 
cititori, necunoscuți, și deci cu atît mai sigur implicați în 
lumea operei de un dialog al conștiințelor, nu de o simplă 
relație amicală ? Unii tineri scriitori nu-și cunosc forța. Se 
subapreciază fără să-și dea seama- Preferă să miște un 
cenaclu de rafinați (deși acest rafinament e adesea o pro
blemă de dezbătut, nu o certitudine), nu să miște însăși na
țiunea, să intre ca un tonic în' sîngele ei. Ei practică o artă 
„capuană". Vai, nici publicul nu e suficient de bătrîn (căci 
publicul rămîne veșnic tînăr, e modelul a ceea ce se nu
mește o „inimă veșnic tînără"), nici ei înșiși nu sînt destul 
de bătrîni pentru o asemenea artă.

Mai grav este faptul că această implicare în problemele 
de azi ale națiunii, și, în mod specific, implicare a scrii-

Fac parte dintr-o generație 
care, adolescentă în anii Re
construcției, s-a-mplinit politi
cește la flacăra unui timp cînd 
„a face propagandă" însemna, 
în cele mai multe cazuri, a face 
esențialul. Era un dat specific 
epocii. Uriașe energii umane, în 
majoritate tinere, primejduite 
să se manifeste haotic, să dea alt 
curs, nedorit, libertății abia cu
cerite, trebuiau să fie nu numai 
ridicate la conștiința de sine 
dar și îndreptate pe făgașurile 
prielnice arătate de partidul co
munist. O întreagă societate, cu 
structurile ei organizatorice, e- 
conomice, etice, trebuia îndrep
tată spre orizonturi noi. cu totul 
altele decît cele de pînă atunci. 
Trebuiau minate prejudecăți și 
spulberate mituri adesea mile
nare. Vechiul abia detectat, tre
buia combătut incisiv, fără me
najamente și fără nuanțări. Noul

IDĂNESTI, MĂDĂRAS, 
LĂZAREA, CIUMAN, 
SÎN SiMION... Iad-cînd în urma noii împărțiri 

ministrative a țării — Miercurea 
Ciuc a devenit capitala județului 
Harghita, în jurul său gravitea
ză o serie de comune și sate cu 
veleități sportive identice. Cen
trul județean a devenit, astfel, 
numai în trei ani și o autentică 
reședință hocheistică și de schi a 
unei suite de localități rurale ce

urmă s-a propulsat în cîmpul vi
zual al sporturilor de iarnă din 
țara noastră. Desigur, o tradiție 
hocheistică exista în această zo
nă a Țării Harghitei. Mai cu 
seamă în orașul Miercurea Ciuc, 
unde, cu doi ani în urmă s-au 
sărbătorit patru decenii de la în
ființarea primei echipe de ho
chei pe gheață. Dar din 1968

Localități despre care presa 
sportivă n-a relatat cam de mul
tă vreme își trimit astăzi Zeci și 
teci de eșaloane spre platourile 

, i și spre trambulinele de 
pîrtiile de schi. Depresiunea 

blucului (închisă între munții 
burghiului și munții Ciucului) 

ji era socotită „polul friguros" 
al României, abia cu trei ani în

Ile gheață 
pe pîrtiile

nivelul cooperativelor I deș: 
I al ;

Sînt doar o parte dintre comu
nele la ale căror mantinele, se 
află în sezonul alb trei generații: 
pitici, juniori, seniori, atît români

O. COLCERIU

(Continuare în pag. a V-a)

I
I PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a 11-a)
5 (Continuare în pag. a II-a)
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Primele ocțiuni 
anului '71
PRIMII SECRETARI
COMITETE JUDEȚENE 
U.T.C. NE 
INFORMEAZĂ DESPRE:

CEL MAI BUN RECITAL 
AL VERSULUI PATRIOTIC

A început etapa pe școală a 
concursului „Cel mai bun reci
tator al versului 
care participă 
școlilor generale 
Un nou concurs 
start „50 de ani 
luptă sub conducerea partidu
lui", organizat diferențiat, pen
tru toate categoriile de tineri — 
subliniază tovarășul GHEOR
GHE GRIGORE, și un concurs 
de creație literară pentru tine
rii din județul Neamț. în do
meniul sportului „la ordinea 
zilei" Cupa „A 50-a aniversare", 
cu întreceri de volei, baschet, 
fotbal, tenis de masă etc.

JUDEȚUL MEU, 
MÎNDRiA MEA I"

patriotic", la 
elevii tuturor 
de 8—10 
este gata 
de muncă

ani. 
de 
Și

Luna aceasta se finalizează 
acțiunea „Cheia orașelor praho
vene" — ne spune tovarășul 
CORIOLAN VOINEA, — apre
ciată de tineri. La nivelul ora
șelor începem un nou concurs 
de mare amploare „Tradiții re
voluționare". In cursul acestei 
săptămîni 4 brigăzi științifice 
se-ntîlnesc cu tinerii de la 
sate, fac schimb de păreri în 
probleme de cultură, artă. Con
comitent, pregătim în colabora
re cu întreprinderea cinemato
grafică județeană, o masă ro
tundă „Filmul și tineretul". Ac
țiunea socotită nr. 1 va fi con
cursul „Cine știe cîștigă" pe te
ma „Județul meu, mîndria 
mea !“.

IANUARIE PE MELEAGURI 
ARĂDENE

Apropierea Congresului
U.T.C. și a sărbătoririi semi
centenarului partidului, o simți 
aici, la Arad — consultînd și 
planul bogat al acțiunilor, înfă
țișat de tovarășul TEODOR 
OROS. Afli că tinerii participă 
la. concursul „File din istoria 
mișcării muncitorești și comu
niste din România", concurs ca
re va avea 3 etape, că obișnui- 
ții ceior 8 cluburi din munici
piul Arad se află în întrecere 
pentru „Cea mai reușită seară 
distractivă", că pe lîngă Uni
versitatea populară s-a deschis 
un concurs „Tineretul și con
temporaneitatea". In prima ju
mătate a lunii februarie elevii

Punîndu-și paginile la dispoziția cititorilor și colaborato
rilor săi din întreaga țară și de toate vîrstele, fotografi ama
tori sau profesioniști, ziarul nostru își propune să se con
stituie, prin intermediul tiparului, într-o expoziție perma
nentă, cuprinzînd imaginile cele mai sugestive și mai reali
zate artistic, imagini dedicate temei :

PATRIA ÎN ANII SOCIALISMULUI
Portrete ale colegilor de generație, ale dascălilor îndrăgiți 

și ale tovarășilor de muncă vîrstnici, peisaje definitorii pen
tru dezvoltarea tuturor județelor, pentru avîntul multilateral 
al patriei noastre, instantanee semnificative desprinse din 
viața cotidiană (scene de muncă și învățătură, momente din 
activitatea cultural-artisticâ și sportivă) — sînt numai cîteva 
dintre multele categorii de subiecte și modalități ce pot fi 
abordate în cadrul concursului nostru, care va fi dotat cu 
numerose premii.

Fotografi amatori și profesioniști, trimiteți de pe acum 
lucrările pentru concursul nostru ! Cele mai reușite dintre 
ele vor fi publicate de îndată în zsarul nostru la rubrica 
«Fotografii trimise la concursul „Scînteii tineretului"».

școlilor generale și al liceelor 
de specialitate se vor „înfrun
ta" într-un dialog artistic sub 
genericul „La rampă tinerețea" 
iar alții vor participa la activi
tatea clubului de 
științifică, 
unor intense 
două mari acțiuni 
primăverii arădene' 
valul folcloric

anticipație
Ianuarie este luna 

pregătiri pentru 
„Festivalul 
și „Festi- 

Moneasa 1971".

CELE MAI
COSTUME
ARDEAL

FRUMOASE 
DIN

Duminică dimineața, la Mu
zeul din orașul Sfintu Gheorghe, 
a avut loc desemnarea câștigă
torilor concursului organizat» de 
revista ,.Jo Barat" pentru cele 
mai frumoase costume populare 
din Ardeal : românești, maghia
re, germane. Cele 100 de costu
me naționale lucrate în minia
tură de către pioneri și școlari 
din județele Brașov și Covasna 
vor rămîne în colecția muzeului 
din orașul Sf. Gheorghe. Prin
tre'autoarele celor mai frumoa
se costume se află Vilma Danco, 
Rozalia Ola, Enik Nethy din ju
dețul Brașov și Gabriela Nagy, 
Ildico Incze din județul Co
vasna.

ADINA VELEA

„Vanitatea 
de autor“

...FALS INTELECTUAL 
ȘI UZ DE FALS. Așa califi
că legea inițiativa lui Con
stantin Crăciunescu, în vîrstă 
de 25 de ani, care, în calitate 
de șef de secție la I. M. A. 
Hosmanu, comuna Nocrich, s-a 
gîndit să „umfle" cifrele care 
reprezentau 
pe teritoriul 
Tentativa a 
și suma de 
care C.A.P.
s-o livreze la I.M.A. Agnita în 
urma situațiilor scriptice ero
nate, a fost anulată.

...24 MINORI NESUPRA- 
VEGHEAȚI au fost depistați 
în urma unui raid întreprins 
de Inspectoratul de miliție 
din Tumu-Severin. Printre ei 
șase eflevi, 16 foști elevi — 
actualmente eliminați, doi 
fără școală I Palmaresul „in
dependenței" lor se cifrează 
la 40 de furturi din buzunare, 
9 furturi de biciclete, sustra
geri din holurile unor blocuri 
sau din apartamente ale că
ror proprietari uitaseră cheia 
în broască.

suprafețele arate 
C.A.P. Hosmanu. 
fost descoperită 

4 800 de lei, pe 
Hosmanu urma

DUMINICĂ 
DESCHIDEREA

Peste 70 000 de elevi se 
prezenta în acest an în 

fața comisiilor de examinare 
— ne informează CONSTANTIN 
OTTESCU, secretar general al 
Societății de matematică. Numă
rul relativ mare de concurenți se 
datorește participării, pentru 
prima oară, a elevilor claselor 
V—X ale școlii generale. Pentru 
a se putea face o selecție rigu
roasă, societatea a dispus înfiin
țarea unor comisii județene. Con- 
curenții vor ști dinainte puncta
jul care se va acorda pentru fie
care tip de problemă ce se va 
prezenta la fiecare din cele trei 
faze. Pentru faza republicană, 
unde de obicei sînt selec
ționați mulți elevi, se vor intro
duce în acest an subiecte — test 
cu caracter teoretic care constau 
din întrebări fulger pentru de
semnarea celor mai buni elevi 
care să ne reprezinte țara la o- 
limpiada internațională de mate
matică ce va avea loc la începu
tul vacanței de vară.

— In acest an, subiectele la 
olimpiada de fizică și chimie — 
ne declară PETRUȚA MIU, se
cretar științific al Societății de 
științe fizice și chimice vor face 
apel, mai mult decît pînă acum, 
la lucrările practice de laborator. 
Astfel, problemele de fizică și 
chimie ce vor fi rezolvate trebuie 
să fie însoțite — acolo unde con
dițiile o permit — de executarea 
unor experiențe demonstrative. 
Se vor simplifica și criteriile de 
apreciere a cunoștințelor concu- 
renților, în sensul că se vor fixa 
haremuri diferențiate pe grupe 
de clase, iar comisiile de exami
nare vor fi formate, în marea lor 
majoritate, din cadre didactice 
din învățămîntul de cultură ge
nerală.

— La olimpiada de literatură 
română se vor prezenta peste 
21000 de elevi —• ne spune și 
MIRCEA ANGHELESCU, se
cretar științific al Societății de 
științe filologice. Aceasta și pen
tru că vor participa, începînd 
din acest an, și elevii claselor a 
IX-a și a X-a din școlile gene
rale. Un aspect cu totul nou îl 
constituie și faptul că acest gen 
de concurs va antrena și elevii 
minorităților naționale prin or
ganizarea olimpiadei de literatu
ră maghiară și germană în jude
țele unde există școli cu aceste 
limbi de predare. Aici se vor 
constitui comisii județene care 
vor selecționa, pe parcursul fa
zelor locale și județene, pe cei 
mai buni elevi în vederea parti
cipării lor la faza interjudețeană 
ce va avea loc, pentru literatura 
maghiară la Cluj, iar pentru

teratura germană la Sibiu. Te
matica olimpiadei de literatură 
este astfel orientată îneît să dez
volte la elevi spiritul critic de 
analiză a operelor literare, obiș- 
nuindu-i să urmărească evoluția 
literaturii noastre de-a lungul e- 
pocilor istorice. Nu vor lipsi, 
desigur, nici întrebările de baraj 
pentru selecția celor mai buni 
elevi în vederea acordării premii
lor din cadrul fazei republicane.

Urăm tuturor participanților 
start bun în această competiție 
a inteligenței. Zilele de con
curs : 17 ianuarie — MATEMA
TICA ; FIZICA — 24 ianuarie ; 
ROMANA — 31 ianuarie ; CHI
MIA — 21 februarie.

M. CRISTEA

CENTRUL DE CALCUL 
AL UNIVERSITĂȚII 
BUCUREȘTI

Pe data de 1 ianuarie s-a în
ființat Centrul de calcul al V- 
niversității din București, prin 
reorganizarea centrului existent 
în cadrul Facultății de matema
tică — mecanică a acestei insti
tuții de învățămînt superior.

In hotărîrca Consiliului de 
Miniștri se precizează că noua 
unitate are ca obiect de activi
tate specializarea cadrelor în 
domeniul tehnicilor de calcul și 
efectuarea de cercetări științi
fice.

VACCINARE
ANTIPOLIOMIELITICĂ

Ministerul Sănătății aduce la 
cunoștință că incepind cu data 
de 14 ianuarie, în toate județele 
țării se va desfășura acțiunea de 
vaccinare antipoliomielitică a 
copiilor născuți între 1 noiem
brie 1969 și 1 decembrie 1970. 
Vaccinul, produs de Institutul 
„Dr I. Cantacuzino" din Buou- 
rești se va administra sub formă 
de picături, pe cale bucală.

Vaccinarea se face prin cîr-

(Urmare din pag. 1)

trebuia explicat limpede, tran- 
. bună

și a-

li-

(Urmare din pag. I)
/

torilor țineri în problemele generațiilor tinere, o refuză unii 
scriitori care cunosc foarte bine, și „dinăuntru", probleme
le acestor generații. Atunci, ce citește tineretul ? Clasici, 
firește — și ceea ce echivalează cu amînarea tocmai a a- 
celor probleme care îl interesează mai mult cu ocolirea 
tocmai a acelui miez de conștiință dedicat vieții contempo
rane. Să nu ne mirăm că unii tineri sînt erudiți în tot felul 
de chestiuni clasice, dar nu știu „să trăiască ei înșiși", sînt 
timizi și se bîlbîie în fața unor gesturi și opțiuni ele
mentare.

Scriitorul trebuie să se gîndească că în pagina lui citito
rul tînăr găsește ceea ce nu a găsit suficient de dezvoltat 
în școală și în celelalte medii ale educației. E oare o co
incidență, un obicei stabilit arbitrar, faptul că marea lite
ratură a lumii e predată în școală, sau asta înseamnă, că 
marea literatură are un iremediabil fond pedagogic, înțe- 
legînd'aicl pedagogia în sensul cel mai larg al cuvîntului ? 
Să nu ne îndepărtăm prea mult de imaginea pașoptistă a 
„scriitorului-dascăl", căci ea corespunde unui adevăr dintre 
cele mai profunde.

De altfel, scriitorul tînăr va, trăi și va scrie toată viața 
față în față cu publicul lui, azi tînăr ca și el, pierzîndu-se 
o dată cu el, pas cu pas și clipă de clipă, în același labi
rint al timpului. Se vor maturiza, vor trăi, vor îmbătrîni îm
preună și, față în față. Momentul de creare a unui public, 
de „convingere" a acestui public, de formare a încrederii 
lui într-un autor, în cărțile lui, în seriozitatea și substanța 
acestor cărți, e momentul de față. Chic- momentul acesta, 
care nu poate fi amînat, pentru că, lup*a pentru public se 
dă aici și acum, și scriitorul tînăr care amînă această luptă 
de fapt o pierde. Căci dacă un autor tînăr rămîne la vîrsta 
pubertății intelectuale, publicul evoluează și îl lasă în 
urmă. Iar pentru viitorul României, pentru progresul ei, pen
tru unitatea și independența ei, o literatură adîncă și uma
nă e la fel de importantă ca o gigantică investiție econo
mică. Fiindcă ea garantează o anumită conștiință, o anu
mită stare de spirit, un anumit profil uman de care întrea
ga viață a națiunii poate depinde Io un moment dat.

Să ajutăm oamenii să fie oameni. Să le descoperim, să le 
consolidăm, să le cultivăm umanitatea. E un scop suficient 
pentru orice artă, un ideal suficient de orgolios pentru cel 
mai orgolios artist.

dor'!1
CAFEA CU 
LAPTE SAU CU

APĂ?

Aspecte din band „Union"-Pitești.
Desen de OCTAVIAN COVACI

• •••••

UZINA „23 AUGUST" I
BUCUREȘTI

<► Primește înscrieri pentru ucenicie la locui < 
de muncă cu durata de 2 ani, pentru < 

<► meseriile : <;
< — Forjori. <
<; __ Oțelari. 5

SE PRIMESC ABSOLVENȚI A 8 CLASE, 5
< VÎRSTA 15—18 ANI, DIN JUDEȚELE : ILFOV, 5
< IALOMIȚA, TELEORMAN, BUZĂU, PRAHO-

VA, DÎMBOVIȚA. 5
> Pe timpul școlarizării, elevii primesc in-

demnizație conform instrucțiunilor în <' 
vigoare. <[

> Se asigură cazarea în căminul uzinei. < 
înscrierile se fac zilnic la Serv. învățămînt <

al Uzinei „23 August" București, B-du! Mun- < 
cii 256, sector III, telefon 43 04 40 interior 4. <

In ultimii ani șoselele și dru
murile țării sînt tot mai frec
vent străbătute de autocamioa
ne care transportă dintr-un oraș 
intr-altul, de la o întreprindere 
industrială la alta, diverse măr
furi. Datorită dezvoltării indus
triei în tot mai multe centre și 
faptului că tara noastră pro
duce astăzi un număr din ce în 
ce mai mare de autocamioane, 
transporturile de acest gen în
registrează un salt spectaculos : 
în comparație cu anul 1965, e- 
fectivul autovehiculelor specia
lizate este de aproape 6 ori mai 
mare, iar cantitatea de mărfuri 
transportată în cursul anului 
trecut este de 8 ori superioară 
celei corespunzătoare anului 1967. 
Corespunzător cu această creș
tere. sporește și numărul șoferi
lor. Astăzi, tranzitul de mărfuri 
interurban este deservit de 
proape 3 000 conducători 
(de 5 ori mai 
1965). aparținînd 
90 autobaze.

De remarcat 
mai mare parte ____  __ __
tineri (circa 65 la sută)

Cum e și lesne de înțeles des
fășurarea în hune condițiuni a 
transporturilor auto depinde și 
de calitatea condițiilor de recu
perare oferite șoferilor de-a lun
gul parcursului. Cum și unde 
se pot odihni conducătorii auto 
după 12—14 ore de volan ?

In cursul anchetei noastre am 
observat faptul că într-o serie 
de orașe flin țară dormitoarele 
ce stau Ia dispoziția șoferilor a- 
flați în tranzit se prezintă în 
condiții bune. Autobazele și în
treprinderile de transporturi 
auto județene respective au gă
sit miiloaee pentru amenajarea 
unor spații de odihnă corespun
zătoare. Un număr suficient de 
paturi, dispuse în încăperi în
călzite. cu mobilier bine între
ținut. curate : săli de baie cu 
apă caldă. Deci toate condițiile 
pentru ca șoferii, ale căror auto
camioane transportă cantități 
însemnate de bunuri, să poată 
beneficia de odihna indispensa
bilă continuării curselor. Ase-

i 
menea aspecte se întîlnesc la 
dormitoarele autobazelor din Su
ceava, Oradea, Iași, Roman. La 
Tîrgu Mureș sau Galați de pil
dă, șoferilor, oaspeți de o noapte 
ai dormitoarelor, li se rezervă și 
alte surprize plăcute : pijama, 
prosop, săpun, papuci. Dormitoa
rele autobazei Sibiu beneficia
ză de 54 paturi, dispuse în mai 
multe încăperi ale căror ferestre 
au perdele, pe ai căror pereți

a- 
auto 

mult decît în 
unui număr de

faptul că cea 
dintre ei sînt

șanț, simplu (uneori, cu 
știință, chiar simplist) T. „ 
ceasta în condiții în care eveni
mentele imediate se desfășurau 
vertiginos și contradictoriu, 
propagandistul însuși abia des- 
lușindu-le (ca să nu mai vor
bim de faptul că el însuși abia 
se descurca, după nopți de în
setată „toceală" pe broșuri și 
ziare de partid) în avalanșa în- 
tîmplărilor diurne.

...Și totul trebuia întreprins cu 
cea mai mare repeziciune. Căci 
pe atunci lupta de clasă urca 
pînă la tensiunea incandescen
ței, urmările loviturilor putînd 
fi observate limpede, concret, de 
la o zi la alta. (De pildă, un e- 
conomat muncitoresc care func
ționa prost datorită sabotajului 
putea să însemne o bună parte 
dintr-un colectiv de fabrică, 
clătinată, pentru un timp, în 
adeziunile ei firești, iar o suc
cesiune de zvonuri dușmănoase, 
bine ticluite, putea să gonească, 
într-o singură zi, de pe un șan
tier vital, cîteva zeci de ti
neri voluntari). Propaganda, 
deci, trebuia să țină cont de 
toate aceste condiții și surprize 
și să acționeze, tactic și strate
gic. în consecință, numindu-se 
cînd „agitație", cînd „muncă de 
lămurire", cînd „ridicarea poli
tică", adică cel mai potrivit mo
mentului. Pentru a sugera 
„culoarea epocii", amintesc că se 
practica cu insistență lozinca 
scurtă, uneori rimată („Cu parti
dul nostru-n frunte / Spargem 
munte după munte !“ — ceea 
ce astăzi poate să sune naiv, 
dar atunci suna perfect justifi
cat : nu se străpungeau, la Bum-

in urma necesităților actuale, 
în acest sens, elocventă ni s-a 
părut diagrama dormitoarelor 
pe țară, care prezintă, pentru o 
serie de localități, capacități 
identice cu cele de acum 5—6 
ani. La Bacău, există o singură 
încăpere cu 5 paturi. Situații 
asemănătoare există și la Cra
iova și Cimpina. Este destul de 
greu de înțeles, pe de altă par
te, — cum o serie de orașe,

BRUTUS
de VASILE BÂRAN

PENT-UP
TBMPIUL

OV. ILBIBEIR.

Ulmema
Tînărul la care 

m-am dus stătea in
tr-un birou mare, 
așezat pe un scaun 
de asemenea mare, 
la un birou mare al 
O.C.L.P.P. Aveam 
o adresă prin care 
fusesem invitat să 
fiu acolo la orele 12. 
l-am arătat-o.

— Tovarășul nu 
e aici, mi-a spus el.

— Am să-l aștept.
— Așteaptă-1,
M-am așezat și 

eu pe scaunul mic 
din fața biroului cel 
mare.

— Dar nu aici, a 
spus el.

M-am prefăcut 
că nu înțeleg sau 
că nu aud și am 
rămas pe scaun ci
tind o revistă.

— Așteaptă-1
fără! s-a enervat 
tînărul funcționar.

M-am uitat bine 
la el. Era grăsuț, a- 
ferat și își întinsese 
pe masă niște ali
mente : salam, muș
tar și pîine.

— De ce afară ? 
m-am făcut eu iarăși 
că nu înțeleg.

— Hai, domnule, 
ieși odată că nu sin- 
tem la cafenea! s-a 
enervat de-a bine-

R-

lea tînărul funcțio
nar.

In vremea asta a 
început să înfulece. 
Mă privea cu ochii 
holbați și își vira pe 
gît salam cu muștar 
așezate frumos pe 
bucăți de ptine 
„Dîmbovița". N-am 
ieșit. M-am gîndit 
că oricît de nesimțit 
și grosolan ar fi fost, 
tot n-ar fi ajuns să 
mă izbească in cap 
cu scrumiera. Fi
indcă, după cum 
mă privea, mie de 
asta îmi era teamă: 
să nu-mi dea în cap 
cu scrumiera.

— Domnule, 
dumneata nu înțe
legi că azi nu 
crăm cu 
a insistat 
făind, să 
încăperea.

— Dar 
chemat I 
plica t.

— Tovarășul i 
te-a chemat nu 
aici!

— 11 aștept, i-am 
spus.

Calmul meu l-a 
dus la disperare. 
S-a ridicat și a țipat 
cu gura plină:

— Ieși afară I

lu- 
puhlicul ? 
el, mol- 

părăsesc

am 
i-am

fost 
ex-

care 
e

Am ieșit. Oricît 
aș fi fost de curajos, 
teama de scrumieră 
era mai puternică. 
Afară bătea un vînt 
de început de iarnă. 
Asta m-a răcorit, 
dar nu-mi putea 
scoate din cap pa
radoxul întîmplării. 
Instituția la care am 
fost invitat se nu
mește Oficiul pen
tru construcția de 
locuințe proprietate 
personală (OCLPP) 
Tînărul de care vor
besc este de fapt un 
funcționar plătit de 
stat, dar și de cetă
țenii care își con
struiesc case și pe 
care el este obligat 
să-i servească în 
mod ireproșabil.

Iar el mănîncă sa
lam și-i spune cetă
țeanului de pe ur
ma căruia mănîncă 
salamul:

— Ieși afară !
Nu-i dau numele 

pentru 
murile 
oficiu, 
și alți 
care îi 
aș spune: 
Dar asta nu înseam
nă că nu poate fi, 
oriei nd, arătat cu 
degetul.

că in dra
mele la acest 
am cunoscut 

funcționari 
seamănă (și 

leit I).

cumscriptiile sanitare teritoriale 
în trei etape : 14—20 ianuarie ; 
24—20 februarie ; 14—20 aprilie. 
Copiii născuți în luna decembrie 
1970, vor fi vaccinați în etapele 
din februarie și aprilie, iar cei 
născut! în lunile ianuarie și fe
bruarie 1971 în etapa din apri-

bești-Livezeni, din îndemnul 
și sub conducerea partidului, 
munte după munte la modul cel 
mai concret cu putință ?), că a- 
gitația vizuală era lapidară (ga
zetele de perete, de pildă, erau 
fie poeme-strigăt, pe tema celor 
mai generale adevăruri, fie pam
flete murale vizînd concretul 
cel mai restrîns) și se miza pe 
eficiența spectacolelor-fulger 
desfășurate la locul de muncă

EXEMPLUL
PERSONAL

în pauza dintre schimburi (ju
mătate recitativ pe fond muzi
cal, jumătate miting dedicat 
producției, luptei electorale etc.) 

Caracteristica generală a tutu
ror acestor activități o consti
tuia continuitatea, permanența, 
insistența neobosită asupra u- 
nor adevăruri care trebuiau a- 
similate, cum se spunea pe- 
atunci în ședințele de instruc
taj, „în mod operativ și în pro
porție de masă".

De ce amintesc, aici, toate a- 
cestea ? Mai întîi pentru că so
cotesc interesantă — și utilă — 
pentru cititorul tînăr. pentru ac
tivistul și propagandistul tînăr, 
o „deschidere de diafragmă" a- 
supra unui timp și a unor expe
riențe care poartă, în perspectiva

toare există, însă capacitatea lor 
este cu mult depășită. Ce re
zultă de aici ? Fie că ești obli
gat, dacă ai sosit după orele 
19—20, să-ți cauți pat la hotel, 
fie că trebuie să te mulțumești cu 
un loc pe... podeaua dormitoru
lui supraaglomerat. Tot așter
nutul se reduce, în asemenea 
cazuri, la șubă sau manta, in 
care te înfășori îmbrăcat. „Tra
ficul de acest gen a crescut

UNDE ÎNNOPTEZI,

ȘO FERULE
DE CURSĂ LUNGĂ ?

sînt atîrnate reproduceri după 
tablouri. Șoferii au motive de 
satisfacție atunci cînd în foaia 
de parcurs sînt înscrise opriri la 
Oradea, Sibiu, Tirgu-Mureș.

Am notat însă și o serie de 
aspecte mai puțin reconfortan
te : localități despre ale căror 
dormitoare, șoferii nu vorbesc 
cu aceleași cuvinte, și pe care, 
în măsura posibilităților, le oco
lesc. Dar, înainte de a exempli
fica, cîteva observații de ordin 
mai general. Trebuie arătat în 
primul rînd faptul că dezvolta
rea traficului nu a fost urmată 
în multe locuri de creșterea co
respunzătoare a spațiilor de o- 
dibnă, acestea rămînînd cu mult

unele dintre ele centre de ju
deț, ca Botoșani sau Alba Iu- 
lia, nu beneficiază pur și sim
plu de spații speciale destinate 
cazării șoferilor in tranzit. Șofe
rul Ion Anton de la Autobaza 
nr. 2 Giulești, din Capitală, îmi 
vorbea despre lipsa dormitoare
lor în cîteva orașe din Moldova: 
Botoșani, Dorohoi, Fălticeni. A- 
juns aici trebuie să-ți petreci 
noaptea fie în cabină, fie, dacă 
găsești locuri, la vreun hotel 
însă pe cheltuială proprie, în- 
trucît neexistînd dormitor de 
autobază, nu ți se poate elibera 
negație pentru cazare.

La Brașov, Cluj, Craiova, am 
întîlnit o altă situație. Dormi-

considerabil, îmi declara ingine
rul Dan Georgescu, șeful auto
bazei Brașov, iar locurile la 
dormitoare au rămas aceleași : 
circa 40. Or, în fiecare seară se 
adună în fața autobazei circa 
120 autovehicule..." Unde poți 
caza circa 70 de șoferi ? Ne-am 
informat în ce măsură, dată 
fiind situația existentă, condu
cerea autobazei a efectuat de
mersuri concrete pentru supli
mentarea capacităților de ca
zare. Răspunsul a fost destul de 
vag : „Am făcut numeroase 
sesizări, însă, ce e drept, nu în 
scris ; așa că nu vă putem arăta 
nici una". Față de asemenea as
pecte ne-am gîndit fără să vrem

lie. La această acțiune sînt in
vitați a-și prezenta copiii, la 
circumscripțiile sanitare terito
riale, atît localnicii, cit și fa
miliile cu domiciliu flotant, sau 
care in etapele de vaccinare se 
află ocazional în localitate.

timpului, relieful și culoarea is
toriei. Iar in al doilea rînd — 
dar nu și în ultimul ca impor
tanță — pentru că vreau să a- 
jung la o observație cu carac
ter general, și deci, perfect va
labilă și pentru experiențele ac
tuale.

Pe scurt : potrivit etapei pe 
care-o trăim, dezvoltării multi
laterale a societății noastre, con
dițiilor superioare calitativ e- 
xisțente in toate domeniile vie
ții noastre, astăzi propagandistul 
este chemat să acționeze cu u- 
nelte și modalități pe măsură. 
Se acționează științific, lucid, 
cu calm și, mai ales, cu argu
mentul exemplelor concrete. Azi, 
discuțiile despre producție pă
trund adine pe tărîmul tehnicii 
celei mai avansate iar dezbate
rile de etică sînt — cînd sînt 
bine organizate — adevărate co
locvii de filozofie și sociologie 
aplicată. Realități noi — mij
loace de propagandă noi. Dar...

Dar — și aici voiam să ajung 
— un singur element a rămas, 
mi se pare, neschimbat, la fel de 
valabil și astăzi ca și acum două 
decenii — și anume : necesita
tea ca propagandistul să ofere, 
pentru tot ce demonstrează, pro
priul său exemplu de muncă și 
viață. F'-' . •
deziderat i 
nici însuflețirea tinerilor 
străpungerea munților 
bești — Livezeni și, 
n-ar fi posibil, astăzi, 
care bat recorduri de 
nerii de pe Șantierele

Fără împlinirea acestui 
,t n-ar fi fost posibilă 

întru 
la Bum- 

desigur, 
elanul cu 
viteză ti- 

.. _ „----------  naționale
de la Lotru sau Porțile de Fier.

Așadar exemplul personal ! Ar 
fi acesta un prim — și perma
nent — subiect de meditație 
propus tinerilor propagandiști. 
Șt nu numai lor...

la faptul că insuficiența fondu
rilor alocate de Centrala trans
porturi auto din Ministerul 
Transporturilor, prin întreprin
derile de transport județene, nu 
constituie desigur singura cauză 
a situațiilor menționate. In con
diții identice, alte autobaze au 
reușit să-și amenajeze capaci
tăți corespunzătoare. Să consti
tuie oare spiritul gospodăresc și 
de inițiativă, perseverența în 
urmărirea rezolvării unor solici
tări legitime, niște secrete ?

O situație destul de greu de 
explicat am întîlnit și la singu
rul dormitor de tranzit din Ca
pitală, aflat lîngă autobaza nr. 4 
unde am găsit o încăpere adu- 
cînd mai mult a șopron, prost 

expusă permanent 
Șoferul Constan- 
de la autobaza 

ne mărturisea că 
rînduri în

încălzită, < 
zgomotului.
tin Suhan, 
Caransebeș, 
în numeroase 
cursul anilor trecuți, îndeosebi 
iarna, a fost nevoit să se cul
ce pe jos în incinta dormito
rului supraaglomerat, neaerisit, 
lipsit complet de instalație de 
apă caldă.

Desigur, răspunderea princi
pală față de deficiențele exis
tente in rețeaua dormitoarelor 
o poartă conducerea autobaze
lor și întreprinderile de trans
porturi auto județene. Dar, îm
bunătățirea situației, aducerea 
tuturor spațiilor de cazare la un 
nivel corespunzător, depinde și 
de contribuția Centralei trans
porturilor auto din Ministerul 
Transporturilor, ale cărei pre
ocupări pentru soluționarea a- 
cestor grave neajunsuri se des
fășoară sporadic. Oricum, e sur
prinzător cum toți acești factori, 
cunoscători direcți ai exigențe
lor transportului auto modern, 
nu acționează la un loc, cu mai 
multă coeziune și hotărîre.

ANDREI BARSAN

URSUL ȘI PĂPUȘA î rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15), 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30;
19; 21,15), Capitol (orele 8,45; 10,45; 
12,45; 15; 17,15), Fdvorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CRIMA ȘI PEDEAPSĂ : rulează 
la Capitol (ora 19,15).

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

B.D. INTRĂ IN ACȚIUNE : ru
lează la Central (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Gloria (orele 
9,30; 12; 15; 17,30; 20), Modern (ore
le 8; 10,30; 12,45; 15,30; 18,15; 21).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la București (orele 8,30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21),
Victoria (orele 8,30; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30).

ȘARADA : rulează la Festival 
(orele 8; 10,30; 13; 15,30; 18,15; 21) 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Excelsior (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Victoria (orele 18; 20,30).

PRIMUL CURIER : rulează la 
Lumina (orele 18,30; 20,30).

CAPCANA : rulează la Lumina 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16).

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Doina (ora 10).

PASĂRILE : rulează la Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

PENTRU PACE ȘI COLABORA
RE INTERNAȚIONALĂ — film 
dedicat participării președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, la Sesiunea Jubiliară a 
O.N.U. și vizitei în S.U.A. Vizita 
de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județele Satu Mare, 
Maramureș și Sălaj. Prieteni de 
vatră veche : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30), Aurora (orele 9,30; 
12; 15,45; 18; 20,15), Tomis (orele 
9,30; 12; 15,15; 17,45; 20,15).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la înfrățirea (orele 
15,30; 17,45).

AI GRIJA DE SUZI : rulează la 
înfrățirea (orele 20) ; Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

ATENȚIE, BROASCA ȚESTOA
SA ! : rulează la Buzești (ora
15.30) .

STĂPÎN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Buzești (orele 18; 20,15).

VAGABONDUL : rulează la Da
cia (orele 8,30; 12; 15,30; 19), Lira 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Arta (ore
le 9; 12,30; 16; 19,30).

IN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE : 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15;
20.30) .

CĂPITANUL FLORIAN : rulea
ză la Unirea (orele 15; 17,45; 20,15), 
Moșilor (orele 15; 17,45; 20,30).

CĂLUGĂRIȚĂ DIN MONZA : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45; 20).

FEMEIA SA SE TEAMA DE 
BĂRBAT : rulează la Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

100 DE CARABINE : rulează la 
Cotroceni,. (orele 14.30.; 16,30; 18,30;
20.30) .

KING KONK EVADEAZĂ : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) , Munca (orele 15,30; 18;
20.15) .

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) , Flamura (orele 9; 11,15; 16; 
18,15; 20,30).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI ! 
rulează la Viitorul (orele 15,45; 18;
20.15) , Rahova (orele 15; 17; 19; 21).

Z : rulează la Miorița (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20).

DREPTUL DE A TE NAȘTE ; 
rulează la Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Flacăra (orele 
15,30; 17,45; 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18;
20,15).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează la la Pro
gresul (orele 15,30; 19).

ÎMPUȘCĂTURI PE PORTA
TIV : rulează la Pacea (orele 16; 
18; 20).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

MIERCURI, 13 IANUARIE 1971

Opera Română : DON QUIJOTE
— ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO
— ora 19,30 ; Teatrul Național 
,,I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
HEIDELBERGUL DE ALTĂDATĂ
— ora 20 ; (Sala Studio) : CUI I-E 
FRICĂ DE VIRGINIA WOOLF ?
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora 
20 ; (Sala Studio) : GLUGA PE 
OCHI — ora 20 ; Teatrul de Co
medie î ALCOR ȘI MONA — ora 
20 ; Teatrul Mic : FATA CARE A 
FĂCUT O MINUNE — ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : ADIO CHARLIE —
ora 19,30 ; (Sala Studio) : SUS PE 
ACOPERIȘ... ÎN SAC — ora 20 ; 
Teatrul Giulești ; NUNTA LUI 
FIGARO — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" • FETELE DIDI- 
NEI — ora 19,30 : Teatrul „Ion 
Creangă" : PRESTIGIOASA LO- 
REDANA (premieră oficială) — 
ora 19,30 ; Teatrul ,,C. Tănase* 
(Sala Savoy) : MICUL INFERN — 
ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : SONA- 
TUL LUNII — ora 19.30 ; Circul 
Globus : ARENA TINEREȚII — 
ora 19,30.

MIERCURI, 13 IANUARIE 1971

• 10—11,30 Emisiuni-lecție pen
tru lucrătorii din agricultură • 
18,00 Deschiderea emisiunii Ex- 
Terra ’71 — emisiune-concurs de 
construcții tehnice pentru pio
nieri și școlari • 18,30 Cabinetul 
economic TV. • 19.10 Tragerea 
Pronoexpres & 19,20 1001 de seri 
— emisiune pentru copii • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,00 Te- 
lecinemateca : „Nechemat în ța
rină". Premieră pe țară. Ecraniza
re realizată de Clarence Brown 
după romanul lui William Faul
kner. în rolurile principale: Da
vid Brian, Claude Jarman jr., 
Juano Hernandez e 21,30 Voci de 
pretutindeni. Mary Hopkin, Ser- 
gie Endrigo, Tereza Kesovja, Sam 
Davis jr. • 21,45 Cadran inter
național • 22,30 Gala marilor in
terpret români : Ion Buzea • 
22,50 Telejurnalul de noapte.



Vizita tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în județul Praho'
(Urmare din pag. 1}ducere al întreprinderii. Directorul uzinei, tovarășul Aurel Boghici, prezintă oaspeților o expoziție unde sînt înfățișate principalele produse ale întreprinderii — aproximativ 30 de pompe de injecție necesare e- chipării tuturor tipurilor de motare Diesel fabricate în țara noastră. Specialiștii uzinei informează despre performanțele tehnice ale produselor, despre activitatea prezentă și viitoare a acestei uzine. S-a a- rătat că aici se produc și pompe de ulei și distribuitoare hidraulice pentru instalații de mecanizări și automatizări. Re- ferindu-se la evoluția uzinei, directorul a menționat, printre altele, că, față de anul 1960, producția globală a fost în 1970 de 4,2 ori maî mare și că în 1975 va fi de 6,5 ori mai mare. Se citează o serie de alte date importante. Productivitatea muncii a crescut în aceeași perioadă cu 256 la sută. Aici se uzinează circa 2 milioane de piese pe lună. Sînt relevate inventivitatea, spiritul creator al colectivului. Astfel, o pompă de injecție care cîn- tărea 73 kg. reproiectată succesiv a ajuns să cîntărească doar 13 kg. A fost înfățișată pompa pentru locomotivele Diesel hidraulice de 1250 CP. de concepție originală, pompă rotativă cu performanțe superioare. Uzina produce exclusiv piese de mecanică fină.Se vizitează mai întîi hala de automate și semifabricate pentru âparatura de precizie. Secretarul general al partidului se interesează de desfășurarea procesului de producție, de modul de organizare a fluxului tehnologic.Apoi. în hala prelucrărilor mecanice, se urmărește, faza în care pompele de injecție dobîndesc profilul lor definitiv. Se vizitează primele trei nivele, din cele cinci cît are această impunătoare construcție industrială. La fiecare loc de muncă se desfășoară o activitate complexă, sugerînd îndeaproape migala bijutierului. Specialiștii arată că în prezent aici se produc peste 200 000 pompe de injecție, măsurate în unități conventionale, și că în 1975, adică la sfîrșitul actualului plan cincinal, se prevede să se producă peste o jumătate de milion de asemenea produse de înalte performanțe tehnice.La locurile de muncă ale lăcătușului Stan Mihălcioiu. care lucrează de aproximativ 32 de ani în această uzină, controlorului tehnic de calitate Ion Monta. lăcătușului ajustor Georgeta Voiculescu. tovarășul Nicolae Ceaușescu se o- prește și discută cu muncitori despre preocupările lor pentru creșterea producției si productivității muncii, se interesează de condiițile de lucru și de viață ale acestora.Un scurt popas la grupul de mașini unde se realizează cu multă migală, dar cu o înde- mînare deosebită, corpul pulverizator al pompelor de

Câteva ore in uzinele 

centrului industrial
CimpinaPînă la Cîmpina, coborînd pe Valea Prahovei, localnicii, mii de oameni ai muncii aflați la odihnă, au ieșit în întîmpi- narea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid. Căldură. Entuziasm. Flori. Stegulețe roșii și tricolore.Intrarea în orașul îndrăgit de Grigorescu și Hașdeu este străjuită de o mare arcadă deasupra căreia stă înscrisă cu litere mari urarea : „Bine ați venit, iubiți conducători de partid și de stat". O mare și entuziastă mulțime de oameni — practic întreaga urbe Cîmpina — este adunată o parte și de alta a principalei artere de comunicație. Se vede pretutindeni portretul secretarului general al partidului, se citesc pancarte cu urările : „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu Comitetul său Central", „Slavă Partidului Comunist Român, conducătorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre".Prima întîlnire cu oamenii muncii din Cîmpina are loc la Uzina mecanică „Neptun". La porțile unității, în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. a celorlalți oaspeți au venit in număr mare reprezentanții tuturor secțiilor de producție din întreprindere.O dată cu grupul de tinere ce ies cu flori în intîm- pinarea secretarului general al partidului, a celorlalți' oaspeți, vine și Ana Teleges- cu, cel mai vînstnic cetățean al Cîmpinei,Se trece maî întîi prin secția mecanică-montaj. Numeroși muncitori ies în calea tovarășului Nicolae Ceaușescu, adre- sîndu-i cuvinte de bun venit, precum și mulțumiri de a-1 avea ca oaspete în aceste zile de început de an, de început de cincinal, cind în fața lor stau sarcini deosebit de importante pentru materializarea perspectivelor de dezvoltare ale unității în care lucrează. Gazdele înfățișează preocupările colectivului pentru modernizarea produselor, pentru diversificarea producției și reducerea continuă a 

injecție creează oaspeților posibilitatea să cunoască activitatea multor femei care lucrează în această întreprindere. Prilej pentru a se evidenția munca deosebit de prețioasă pe care o prestează în uzină femeile, mai ales ’în acele sectoare unde se cere multă răbdare, pricepere, talent.Uzina mecanică din Sinaia, care în ultimii ani a cunoscut o dezvoltare deosebită, va înregistra înnoiri și mai importante în actualul plan cincinal. Se află în construcție aripa nouă a actualei hale unde se execută pompele de injecție și aparatură de precizie. în relatarea cu privire la funcționalitatea acestei noi părți componente a întreprinderii, oaspeții sînt informați că aici se vor produce pompe de injecție pentru motoarele tractoarelor de 40 C.P. produs nou fabricat la Brașov, precum și pentru autocamionul M.A.N. cu motor Diesel care se află în stadiu de asimilare la Uzinele „Steagul Roșu". Se arată, de asemenea, că o dezvoltare considerabilă va cunoaște secția de piese de precizie. Un studiu aflat în curs de elaborare va prefigura o unitate separată pentru producerea acestor elemente, Ca urmare a dublării acestui sector, uzina, în totalitatea ei, își va mări producția în actualul plan cincinal de 2,5 ori. Pentru crearea unor noi capacități de producție sînt prevăzute investiții de aproximativ 450 milioane lei, ceea ce înseamnă de 4 ori mai mult de» cît a fost alocat pînă acum a® cestei unități.înainte de încheierea vizitei în această uzină, secretarul general al partidului felicită pe muncitorii, tehnicienii și inginerii acestei unități pentru succesele obținute pînă î.n prezent și le urează noi victorii în actualul plan cincinal care, încă din primele zile, a început sub semne de bun augur.Pe parcursul vizitei, consta- tînd că în unitate există încă multe resurse pentru mărirea volumului și ridicarea necontenită a calității producției, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă conducerii întreprinderii și ministerului de resort să analizeze toate posibilitățile pentru depășirea prevederilor inițiale ale planului. Dialogul între oaspeți și gazde pe această temă se soldează cu recomandarea ca la sfîrșitul actualului cincinal să se ajungă la o producție de aproximativ 600 000 pompe de injecție, în unități convenționale, față de 510 000 cît era prevăzut inițial. De asemenea, secretarul general al partidului adresează colectivului uzinei îndemnul mobilizator de a depune eforturi stăruitoare pe tărîmul concepției și realizării de mașini, a- tît pentru necesități proprii, cît și pentru înzestrarea altor întreprinderi.Pe tot parcursul vizitei, muncitorii, tehnicienii, întreg colectivul de salariați. au făcut oaspeților o caldă primire.

consumului de metal. în fața unui mare reductor, asimilat de curînd în fabricație, se a- rată că greutatea acestuia este redusă în prezent la a- proape jumătate, datorită re- proiectării principalelor piese din componența sa. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază ca bune rezultatele obținute și recomandă să se persevereze în continuare, aceasta fiind singura modalitate de a realiza produse apte să concureze cu succes pe piețele externe.O oprire la locul de muncă al maistrului Vasile E- nache prilejuiește un alt dialog între secretarul general al partidului și muncitorii adunați în jurul său despre felul în care muncitorii își îndeplinesc sarcinile de producție, despre condițiile lor de muncă și de viață. Gazdele informează pe oaspeți că an de an întreprinderea a-fost întregită cu noi suprafețe de producție, printre care: o hală modernă de montaj și tratament termic, o hală de prelucrări mecanice, iar în prezent se află în construcție o hală industrială, care, împreună cu alte măsuri tehnico-organizatorice, va spori producția uzinei în actualul cincinal de aproape cinci ori. Dezvoltarea uzinei, arată secretarul general al partidului, poate cunoaște un ritm mai accentuat și recomandă conducerii ministerului de resort, colectivului de conducere al întreprinderii să acorde în continuare o atenție sporită a- cestei unități. Aici, la Cîmpina — precizează tovarășul Nicolae Ceaușescu — sînt muncitori cu o bogată experiență, cu o veche tradiție, potențial ce se cere valorificat pe trepte mai înalte. Luîndu-se în discuție necesitățile pe ansamblu ale industriei metalurgice și constructoare de mașini din Cîmpina, se emite ideea construirii unei turnătorii unice cu o capacitate de 35 000 tone, realizabilă prin colaborarea tuturor beneficiarilor.Un fapt deosebit de semnificativ : tînărul inginer Gheor- ghe Miloiu, care după 9 ani 

de activitate la Institutul politehnic din Brașov a cerut să lucreze — pentru a se perfecționa și a-și pune în practică unele idei novatoare — într-o întreprindere industrială, și a ales pe cea din Cîmpina, a ținut să prezinte o realizare a sa, propusă spre brevetare ca invenție.Tovarășul Nicolae Ceaușescu adresează colectivului îndemnul mobilizator de a realiza, încă în 1973, sarcinile prevăzute pentru 1975, produsele realizate la Cîmpina, reductoarele, fiind larg solicitate. „Să revedeți planul, împreună cu întregul colectiv de salariați, spune secretarul general — și pînă în februarie să prezentați un program de dezvoltare care să permită ca în 1973 să produceți 35 000 de reduc- toare, iar în 1975 să se ajungă la 45—50 000 bucăți".De la „Neptun", conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre o unitate alăturată — întreprinderea de reparat utilaj electric (I.R.U.E.), întreprinderea este creația socialismului ; s-a născut din- tr-un mic atelier și aniversează anul acesta 20 de ani. în hala de reparat motoare e- lectrice, oaspeții sînt informați că aici capătă o a doua tinerețe motoare electrice pînă la 3 000 kW și transformatoare pînă la 5 000 kVA, supuse unor verificări și recondiționări minuțioase. într-o discuție cu muncitorul Nicolae Băncilă, lucrător de înaltă calificare, veteran al acestei unități, tovarășul Nicolae Ceaușescu ia cunoștință de preocupările actuale ale acestui colectiv pentru modernizarea producției, pentru diversificarea ei corespunzătoare necesităților întregii economii naționale.Discutînd cu conducerea întreprinderii, cu adjunctul ministrului petrolului, Ion Nicolae, prezent în uzină, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea extinderii permanente a producției întreprinderii, în cooperare cu alte unităti similare din tară și locale. Se arată că producția întreprinderii poate și trebuie să crească substanțial în actualul cincinal și se recomandă ca, în acord cu sala- riații, planul să fie reevaluat, așezat pe bazele de care realmente dispune întreprinderea.Temele : modernizarea produselor, sporirea producției, ridicarea productivității muncii continuă să fie dezbătute în secția echipări electrice. Aici sînt prezentate numeroase tablouri și celule electrice de comandă. folosite în diferite u- nități în procesul de producție, relevîndu-se caracteristicile tehnice ale acestora și parametrii tehnici ridicați la care sînt realizate. Secretarul general al partidului face recomandarea ca, împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, să se treacă la specializare; uzina cîmpi- neană să preia producția a o serie de subansamble, în general serii mici de înaltă tehnicitate, a căror realizare este costisitoare în cadrul altor întreprinderi.Ca și în întreprinderile vizitate anterior, tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește în dreptul mai multor locuri de muncă, stă de vorbă cu numeroși muncitori, cărora le solicită părerea asupra condițiilor de muncă, asupra posibilităților de extindere a producției și îmbunătățire a calității produselor.Ultimul obiectiv vizitat la Cîmpina este Uzina mecanică profilată pe fabricația pompelor de extracție, tijelor de pompaj și a altor piese aferente instalațiilor de extracție și foraj.Producția uzinei, în care se realizează aproximativ 100 de agregate și instalații petroliere, a crescut în ultimii ani cu 30 la sută, urmînd ca în actualul cincinal sporirea producției să fie și mai mare — 45 la sută. Se vizitează noua 

La Uzina de mecanică fină din Sinaia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primește explicații cu privire la tehnologia de fa

bricație a produselor întreprinderii.

hală pentru scule-foraj, a cărei dare în funcțiune a creat posibilitatea ca întreprinderea să treacă la sporirea producției de agregate pentru forajul la mare adîncime și .pentru extracția țițeiuluiRăspunzînd întrebărilor oaspeților, directorul unității, Florin Dițulescu, arată că în ultimul timp unitatea și-a sporit sortimentul produselor fabricate cu o serie de utilaje pentru recuperarea coloanelor pierdute, pentru etanșări de coloane de diferite dimensiuni, pompe de extracție, piese cau- ciucate, diferite tipuri de scule pentru foraj și extracție.în încheierea vizitei la a- ceastă întreprindere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat utilizarea intensivă a suprafețelor de producție, ară- tînd că sînt condiții ca uzina cîmpineană să fabrice toată gama de pompe de extracție, scule de foraj și prăjini de pompare din oțeluri românești superioare, pentru acoperirea atît a nevoilor interne cît și a solicitărilor la export. Discuțiile dintre oaspeți și gazde au dus la concluzia că pe baza unor studii aprofundate producția globală a uzinei poate să se dubleze în actualul cincinal și poate să se diversifice, îndeosebi, prin autoutilare și autodotare.Secretarul general al partidului în discuțiile cu muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderilor vizitate, cu alți oameni ai muncii din localitățile pe . unde a trecut cu gospodinele care îl așteptau în număr mare la ieșirea din întreprinderi pentru a-1 saluta, a acordat o mare atenție activităților edilitare din județ, problemelor legate de aprovizionarea populației. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat primarului orașului Cîm-
Dialoguri însuflețite 

la PlopeniUrmătoarea etapă înscrisă pe itinerariul vizitei de lucru în județul Prahova, este Plo- peniul, reședința unei importante întreprinderi constructoare de mașini.In drum spre localitatea o- dinioară anonimă, devenită astăzi un oraș în adevărata accepțiune a cuvîntului, a cărui viață este organic legată de viața uzinei în plină dezvoltare, se trece prin centre cu vechi tradiții în valorificarea unei bogății de seamă a județului — petrolul. La Băicoi și Țintea, în vecinătatea cărora se înalță „pădurea" sondelor de extracție, mii de cetățeni, printre care numeroși muncitori din schelele petrolifere, își exprimă bucuria de a putea ura bun venit conducătorilor de partid și de stat.Directorul Uzinei mecanice Plopeni, Gheorghe Silaev, re- ferindu-se la activitatea și la realizările harnicului colectiv, a cărui medie de vîrstă este de 24 de ani, arată că elementele și instalațiile hidraulice produse aici ajung la 30—35 la sută din totalul produselor componente în construcția de tractoare, că ele își găsesc utilizarea la locomotivele fabricate la ,.EIectroputere“-Craio- va și „23 August"-București.In fața graficelor care ilustrează dinamica activității uzinei, oare în cincinalul încheiat a avut la dispoziție un volum de investiții de 230 milioane lei, are loc o discuție cu cadrele tehnice, în cursul căreia secretarul general al partidului, remarcă faptul că nu există un raport corespunzător între valoarea producției industriale și cea a mijloacelor fixe, că există încă serioase rezerve în ceea ce privește creșterea productivității muncii.La intrarea în sectorul 7, tehnicianul Dumitru Cris- tea, adresîndu-se tovarășului

Se vizitează Întreprinderea de reparat utilaj electric din Cimpina.pina, Ton Rusan. altor reprezentanți ai organelor de partid și de stat cu care s-a întîlnit să ia măsuri pentru înfrumusețarea continuă a localităților județului, pentru crearea unor noi unități comerciale în vederea rezolvării operative a problemelor de aprovizionare a populației.

Ceaușescu, în numele întregului colectiv, spune :— Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că vom îndeplini exemplar sarcinile mobilizatoare ale cincinalului,Peste tot, oaspeții sînt în- tîmpinați de muncitori cu deosebită însuflețire. Oamenii își exprimă deosebita satisfacție de a-1 avea în mijlocul lor pe conducătorul iubit al partidului și statului, de a-i putea comunica direct problemele muncii lor, de a-i raporta succesele. Dialogul viu, direct merge la inima fiecăruia.Maistrul Ion CiolacU, care lucrează tocmai la acest sector, îi spune secretarului general ■— Partidul se poate bizui pe noi, așa cum noi ne bizuim întotdeauna pe partid și la bine și la greu. Vom face tot ce stă în puterile noastre pentru a spori producția de mașini-unelte. Vom discuta la apropiata adunare generală a salariaților și vom stabili măsurile privind bunul mers al muncii în uzina noastră.— E bine spus uzina noastră, deoarece dumneavoastră, în calitate dublă de producători și proprietari ai mijloacelor de producție aveți cuvântul hotărîtor. De altfel, adunarea salariaților trebuie să fie forul care să aprecieze în ce măsură Comitetul de direcție și-a- făcut sau nu datoria. Așa înțelegem noi democrația socialistă, spune secretarul general.în discuția avută cu cadrele de conducere, cu ministrul industriei construcțiilor de mașini, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere s& se întocmească un program cu privire la dezvoltarea uzinei, la măsu-
Cincinalul
înalte în construcția

de mașiniColoana de mașini se îndreaptă apoi spre cea mai importantă zonă industrială a orașului, cunoscută prin întreprinderile sale constructoare de mașini. Prima vizită de lucru în municipiul Ploiești are loc la Uzina de utilaj chimic. Fiind una din cele mai vechi întreprinderi ale orașului, Uzina s-a profilat pe producția de utilaj chimic abia în 1961, ca urmare a dezvoltării impetuoase a acestei ramuri industriale în patria noastră.în hala cazangeriei tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate procedeele moderne cu care sînt realizate imensele recipiente cilindrice și sferoidale. Controlul sudurilor se face aici cu ajutorul radioizotopilor. Secretarul general al partidului se oprește în dreptul unor schimbătoare de căldură. Aici lucrează maistrul Paul Kaulis, muncitorii Cornel Caranfil și Ion Vîslan. Ei răspund la întrebările tovarășului Nicolae Ceaușescu și se angajează în fața secretarului general al partidului să depună eforturi

rile care să conducă la sporirea eficienței economice, a productivității muncii și exportului, în așa fel îneît pînă la sfîrșitul cincinalului uzina să realizeze un volum de producție de un miliard și jumătate.Șoseaua străbate acum o~ goare întinse cu brazdele acoperite de o zăpadă subțire, prima zăpadă a acestei ierni, în comuna Păulești localnicii fac conducătorilor de partid și de stat o călduroasă primire, în această atmosferă de puternic entuziasm, coloana de mașini oprește pentru cîteva clipe. Un grup de tinere și tineri, îmbrăcați în costume specifice locului, oferă oaspeților flori. Primarul comunei, Gheorghe Stoica, urează secretarului general al partidului bun sosit pe aceste meleaguri.— Aveți o cooperativă bună? — întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Rezultatele din ultimul an sînt mulțumitoare și ne-am străduit să pregătim cît mai bine recolta din vara ce vine, răspunde primarul. Pentru noi, ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din noiembrie, măsurile .adoptate pentru îmbunătățirea activității în a- gricultură, mărirea retribuțiilor și a pensiilor au însemnat un puternic sprijin în muncă, un îndemn de a ne spori eforturile pentru a culege roade mai bogate.Secretarul general al partidului urează cooperatorilor succese, sănătate, fericire, luîn- du-și rămas bun de la cei prezent i....Este ora prînzului. Din ■noul cartier Nord și. pînă în centrul orașului, mii și mii de ploieșteni au venit în întîmpinarea conducătorilor de partid și de stat cu steaguri ale patriei și partidului, cu ramuri de brad și flori, cu pancarte.în piața centrală a orașului, conducătorilor de partid și de stat, li se oferă tradiționala pîine și sare. Un grup de pionieri îi îmbrățișează, le dăruiesc cravate roșii și flori.Se intonează Imnul de stat, după care tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare, formată din ostași, membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei.
ritmurilor

sporite pentru îndeplinirea exemplară a planului anual.Se vizitează apoi secția de rulmenți nestandardizați — prima fabrică de rulmenți din țară — a cărei producție e destinată instalațiilor de foraj, lamlnoarelor etc. Diferite sortimente de rulmenți sînt exportate în 14 țări într-o cantitate ce reprezintă aproximativ 50 la sută din capacitatea de producție a secției.Tovarășul Nicolae Ceaușescu dă indicația să se accentueze profilarea uzinei pe utilaj chimic și rulmenți speciali.— Avînd în vedere experiența pe care o aveți, spune secretarul general al partidului, vă propun să realizați în colaborare cu Fabrica de mașini-unelte și agregate București o mașină de rectificat inele pentru rulmenți. De a- semenea, este absolut necesar să asigurați aici, pe standuri de probă, funcționarea utilajelor în condiții . similare cu cele din exploatare pentru a se evita orice deficiențe calitative.— Avem unele dificultăți 

sînt mo-
în

locul fruntaș în pr mondială de utilaj jx dar acest prestigiu consolidat printr-o mi: calitate superioară, a < varășul Nicolae adresîndu-se cadr ducere.
în aprovizionarea ritmică cu laminate și oțel, spune directorul întreprinderii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu discută pe loc cu tovarășul Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, cu ministrul industriei construcțiilor de mașini loan Avram, asupra măsurilor operative necesare pentru rezolvarea acestei situații.Aflînd că în acest an în u- zină se vor realiza prin autodotare 40 de noi utilaje, secretarul general al partidului consideră că acesta e doar un început și indică să se alcătuiască un sector special pentru proiectarea și realizarea în întreprindere a unor mașini, pentru siporirea eficienței acțiunii de autoutilare.Străbătînd un culoar viu, în aplauzele a mii și mii de ploieșteni, coloana de mașini se îndreaptă spre Uzina „1 Mai".La intrarea în uzină, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de ing. Dumitru Nistor, director general al Centralei industriale de u- tilaj petrolier, care prezintă ultimele tipuri de sonde create aici. Ing. Alcibiade Mihăi- lescu, directorul Institutului de cercetări și proiectări de utilaj petrolier, arată oaspeților un grafic de exploatare din care reiese că ultimele tipuri de sape de foraj comparabile cu cele mai derne din lume.— Ce preocupări aveți domeniul forajului marin ? — întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Lucrăm la proiectarea u- nei instalații pentru platou continental și avem ambiția de a o realiza la nivelul exigențelor impuse pe plan mondial, răspurde directorul institutului.— Vă felicit pentru ceea ce ați realizat pînă acum și vă doresc succese . pe măsura saroinilor planului cincinal, urează secretarul general al partidului cercetătorilor și proiectanților.Vizitând halele întreprinderii conducătorii de partid și de stat constată rezultatele acțiunii de modernizare a fabricației. în secția mecanică I se ipoate urmări „pe viu" evoluția pompelor de noroi, care înregistrează, în ultimii ani, o reducere masivă a consumului de metal: de la 24,7 kg pe 1 CP, la 12,9 kg.Se vizitează secția de tratament termic, locul unde oțelul sapelor e înnobilat căpă- tînd o duritate comparabilă cu a diamantului. Secretarul general al partidului recomandă să se treacă prin autoutilare la realizarea celei de a treia linii de tratament termic, sarcină ce concordă cu dezvoltarea și diversificarea acestui gen de produse în actualul cincinal.Conducătorii de partid și de stat vizitează apoi noua platformă a uzinei, cu o suprafață de 12 000 mp, spațiu pe care se extinde procesul de fabricație datorită investițiilor din actualul cincinal. Sub' vastele hale în construcție, tovarășul Nicolae Ceaușescu propune ca acoperișul să fie făcut din plăci de sticlă pentru ca muncitorii să beneficieze de lumină naturală. în ce privește perspectivele uzinei, secretarul general al partidului cere să se accentueze profilarea pe utilajul petrolier și metalurgic, să stea în centrul preocupărilor problemele sporirii producției, a productivității muncii și ridicarea tehnicității. De asemenea, a indicat să se elaboreze un complex de măsuri menite să ducă la echilibrarea balanței economice a uzinei, astfel ca pînă în 1972 să se reducă importul și să crească ponderea exportului.Oaspeții sînt invitați să asiste la o demonstrație practică de.ridicare a turlei unei instalații de foraj, operație ce se desfășoară în numai patru minute.— E bine că vă mândriți cu

*în încheierea v cru în întreprinde le din județul Prăbov rășul Nicolae Ceauș avut o discuție cu secretariatului Comite dețean de partid, îr căreia a subliniat nt unor analize teme toate întreprinderile i le, în scopul pun? " re a vastei experi tivelor în realizar și utilaje de înal competitive pe pil care să intre totoa- tarea tehnică a tnt lor românești. în f< se va reduce impot crea resurse ,»t pentru dezvoltai susținut .a econorr Pentru realiza, sarcini de deoset tate, se impune cooperării, atit constructoare de cadrul județului, p tre acestea și celt vecine. Actualul se caracterizează înalt de creșter constructoare de nivelul calitativ producției, soliei, cadrelor de spec treprinderi, a c< nisterului, a org de partid o mai tate în stabilirea produse ce urmea za în raport dire- țele economiei naț partenerilor di, trecindu-se totod, cerea de instalații a, pacitate și complex nică. rSecretarul general dului a insistat asupt tății unei informă nente a specialiștilor este nou în domeni' țiilor de mașini, a unui schimb dc pentru extindere bune metode fo’if dotarea întrepriiLa plecarea c Ploiești tovar; Ceaușescu și cei tori de partid ș oprit din nou î: șului. Secretar partidului a mi nilor pentru pri făcut adresînd; noi succese în rVizita de lucru Nicolae Ceaușes- conducători dc stat în unități i Sinaia, Cîmpin Ploiești, discuții numeroși muncit ingineri, cu re; ministerelor și or de partid și dc sarcinile actuale tivă, au scos în alismul obiectivi pe 1971 și ale hotărîrea oamer de-a le îndeplini;, treaptă calitativa velul întregii a’Secretarul gene dului s-a interesa pe de condițiile < viață ale oameni tuit cu ei asupra concrete ale pr dicațiile date și c lej ilustrează grij a conducătorilor ț statului nostru penile însuflețitoare partid să fie trahs ță spre binele ,î a' por, pentru înflț» niei socialiste. /Reportaj real
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A TINERETULUI?PROFESIA
I BENZILE
BRFORATE

știe 
flexibili- 
aiusta la 
Dar oa- 
care tră-

N NECUEESCU - 
"in Bacău întreabă : 
vor exista și Ia noi 

.■•ini electronice care — 
lliz.înd ambițiile, aptitudi- 

dorințele — să poată 
ine ce drum trebuie să 
năm in viată, ce profesie 
ne alegem ?"

cad. prof. NICOLAE 
TEODORESCU

lecanul Facultății de 
natică mecanică 
curești îi răspunde :

mâ
ți iu

a-dascăl, înțeleg 
ntrebare ca un semn 
credere în posibilita- 
.ților — mă refer în- 
la profesori, la pă- 
de a sprijini afirma- 

unui tînăr, de a-1 ajuta 
;i aleagă drumul pe care 

urmeze în viață. Nu ex
il faptul că tînărul respec- 
ar avea motive să-și ex- 
ie o asemenea rezervă, 
i însă toți profesorii ar 
ege că sînt datori să-i 
idere pe elevi, pe stu- 
" ameni și nu — așa 

mal întîmplă uneori, 
îte — ficțiuni for- 
.und tinerii nu ar 
:pta ca drumul în 

. le fie dirijat de că- 
d’natoarele electronice 
gur, tinerii au auzit 
■du-se despre mașinile 
mice care aranjează 
e, care indică profesii 

însă că un ordina
re capacitatea de a 
la problemele psl- 

ale unui tînăr ; nu 
concepută pînă în 
o asemenea mașină 
u este necesar să se

■forturi pentru așa 
alculatorul electronic 
' fi folosit cu succes 
abilirea unor teste 

aptitudinile tineri- 
r în vederea indl- 
mulul pe care să-I 
n viață, dar nici 
az nu va putea In- 
ra/ea schimbului de 
opinii, a factorilor 
care se stabilesc 

jmijlocit 'între elevi, 
pe de e parte și e- 
pe de altă parte, 
n viață nu se deci- 
e poate decide pe 

ei simple fotografii 
idinilor ; aceasta pre- 
realizarea unui „film 
netraj" — fapt care 
observații psiholo- 

corelate cu realitățile 
e, o intervenție umană 

letentă.

MOARE
OZOFIA ?
'• ICA RAREȘ - 

București întreabă: 
multe opinii potri- 
in era civilizației 

, filozofia va dis- 
nd locul științelor 
ate. Este într-ade- 
1 așa ceva ?

Ir. CRISTIAN 
TANTINESCU

Facultății 
București îi

de 
răs-

soli-g că am fost 
ăspund la această 
ca reprezentant al 
de știință. Preci- 
început, că filozo- 
nici un motiv să 
line un adversar, 
în ramurile ei con- 

iu va putea înlocui 
filozofia. Atîta vre- 
.'zultatele cercetări- 
fice, sînt generali- 
ilozofie, nu putem 

) încetare a filozo- 
!t mai mult cu cît 
a științei a ajuns 

•teze proprietățile 
e materiei — fapt 
presupune doar o 
propriu-zisă, baza- 

surători, pe calcule, 
mul rînd, o inter- 
a datelor oferite de 
ri. Progresul de- 
. mare măsură, de 

interpretărilor. Iar 
etare realistă nu se 
allza decît în con- 
dezvoltării științei 
e în corelație cu 

ațe. în cazul acesta, 
area este un ele- 
țilozofie.

rojlbil ca știința să 
'li filozofia ? Dacă 
i : vedere știința, în 

și nu în ramu- 
rncrete — ca noți- 
uprinzătoare, atunci 
ibil". Posibil — un 
spune — pentru că 
tiință „în general" 
Itceva decît filozo-

OPINII

Absența unui țel, idealul în 
suferință, neclaritatea 
supra viitorului, toate

a- 
a- 

cestea reprezintă o suită de te
me morale și intelectuale și deci, 
prin însăși natura lor, sînt legate 
de un spațiu și un timp determi
nate. Nu poți să răspunzi la în
trebarea : „există sau nu o criză 
de ideal la tineretul de astăzi ?“, 
fără a întreba, la rîndul tău : 
„unde și cînd ?“. Precizarea a- 
ceasta este cu atît mai necesară 
cu cît, în marea dezbatere care 
are loc asupra problemelor tine
retului, mulți autori își aruncă 
în scenă raționamentele și spe
culația în termeni absolut univer
sali.

Nu de mult mi-a căzut în mî- 
nă un mare studiu al profesoru
lui de zoologie Konrad Lorenz, 
de la „Institutul de fiziologie a 
comportării Max Planck", care a 
studiat pe larg fenomenul agre
siunii. Studiul se intitulează „Ini
miciția între generații și cauzele 
ei etologice probabile"

în lumea de astăzi, spune el, 
cultura adulților este violent 
contestată de tineret. Dar, cu 
sau fără participarea tineretu
lui, cultura adulților este, ori
cum, roasă de boli grave, care o 
împing spre dezastru. Bolile a- 
cestea sînt, după părerea lui, în 
număr de șapte: creșterea popu
lației, comercialismul, distruge
rea biosferei, eroziunea emoțio- 
nalității umane, deteriorarea ge
netică a omenirii, războiul nu
clear și, în sfîrșit, îndoctrinarea 
standard potențată de acțiunea 
noilor mijloace de informație 
audio-vizuală.

Tineretul, pe de altă parte, 
este și el — oarecum indepen
dent de considerentele expuse 
mai sus — angajat într-un răz
boi tribal cu generația adultă. 
„Instinctul entuziasmului mili
tant nu este mai puțin seducă
tor ca cel sexual și nici mai pu
țin abrutizant", spune Lorenz. 
Ura îi împiedică pe tineri să în
vețe de la generația adultă și de 
aceea există nu numai o criză 
deschisă de ideal, ci și o criză a 
culturii oontemporane, în între
gul ei.

Dxipă cum vedem, Lorenz ge
neralizează conflictul; ba, mai 
mult, îi dă o coloratură biologi
că, arătînd — în prelungirea 
teoriilor sale asupra agresivității 
— că el este adînc implantat în 
substructurile 
Pentru Lorenz, ceea ce se întîm- 
plă în lumea de azi este o ma
ladie, un infantilism, în parte 
motivat genetic, în parte prove
nit din neidentificarea celor ti
neri cu grupurile tradiționale. 
Tineretul, spune el, pierde în 
bună parte, în preajma pubertă
ții, loialitatea față de tradițiile 
părintești și își caută noi idea
luri. Aici e locul să cităm una 
din butadele profesorului Grigo- 
re Moisil, care a căpătat circu
lație : întrucît se observă inevita
bilitatea ciocnirii între părinți și 
copii, care contrastează cu armo
nia între bunici și nepoți, n-avem 
decît să sărim direct de la bu
nici la nepoți și să parcurgem 
generațiile din două în două 1

Ajunși la acest punct ne în
găduim, înainte de a tre
ce mai departe, să adu

cem două corective mari consi
derațiilor lui Lorenz într-o pro
blemă atît de larg discutată ca 
aceea a tineretului contempo
ran, și căreia pînă în prezent nu 
i s-au găsit orice s-ar pretinde, 
soluții satisfăcătoare. în primul 
rind, problema nu este universa
lă, ci este legată de loc. în al 
doilea rînd, ea este determina
tă istoricește și nu are fatalitatea 
maladiilor incurabile sau a per- 
turbațiilor profunde în dezvolta
rea speciei.

Tn unele locuri există într-a- 
devăr o criză acută de ideal. 
Este o observație evidentă că 
toate tulburările tineretului a- 
parțin, în formele lor acute și 
disperate, societăților foarte dez
voltate industrial, societăților ca
pitaliste avansate, ale căror con
tradicții interne sînt nu numai 
mari, ci și ireductibile. „Criza de 
ideal" este. în aceste țări, un 
alt nume dat incapacității totale 
a tineretului de a explica ce 
vrea. Căci el nu știe decît să

ființei noastre.

CRIZA
DE IDEAL

lasă duși de valul trăirii, de un 
existențialism ușor și nici măcar 
ridicat la rang de filozofie. Filo
zofia este respinsă de ei.

Codul normelor tradiționale, 
spune Lorenz, acela al compor
tamentului social care determină 
natura culturii trebuie să 
combina rigiditatea cu 
tatea ca să se poată 
schimbările din mediu, 
re rigiditatea culturii în
iese să fi produs criza de ideal a 
tineretului din S.U.A., Franța sau 
Japonia? în multe cazuri, alți so
ciologi semnalează, dimpotrivă, 
excesiva libertate în care au trăit 
aceștia, satisfacerea tuturor do
rințelor lor, lipsa de adversitate 
și de coerciție.

Iată de ce aș vrea să fac trei 
considerații asupra problemei pe 
care o discutăm.

Prima este aceea că, în toa
te societățile în care vite
za de dezvoltare economi

că și socială este, foarte mare, 
tineretul se află sub un bombar
dament informațional în care fra
gila lui structură mintală și spi-

nate. Este un subiect de parali
zantă nedumerire să afli că poți, 
în același timp, deveni astro
naut, erou al umanității care cu
cerește luna sau muri într-o jun
glă asiatică, vînînd patrioți care 
vor să exercite dreptul de liberă 
dispozițiune. Ce sursă mai mare 
de stupoare decît să asiști la ex
tensiuni geniale în materie de 
mașini de calcul și — în același 
timp — să-ți fie dat să vezi un 
biet negru maltratat de ierarhia 
unei alte specii I

Contradicțiile existente în so
cietatea industrială capitalistă, 
unde se aduc grave vătămări me
diului natura] printr-o profilare 
industrială fără scrupule, sfidea
ză rațiunea umană, — și atunci 
la ce bun s-o mai exercităm ?

Nu o dată psihologii au re
marcat că existența armelor nu
cleare schimbă în mod sensibil 
felul de-a simți și de-a raționa 
al tineretului. Una este să tră
iești într-o lume fără primejdia 
extincției speciei și alta să tră
iești într-o lume cu sabia lui Da
mocles atîrnată deasupra capu
lui. Tineretul de astăzi s-a născut

biție totală, prin oboseală și bla
zare.

doua considerație este a- 
ceea a educației. în fond, 
cum își transmite valorile 

generația adultă? Prin limbaj. 
Prin limbajul cunoștințelor și al 
deprinderilor, prin limbajul ges
turilor, al comportamentului. Iar 
instituția în care se deprinde a-

A
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într-o junglă ? • Idealurile tineretului și școala

opună Instituției Marii Așezări 
Sociale (esteblishment) un pu
ternic și categoric: Nu. Așa de 
puternică este această negație în- 
cît se aplică, indistinct, la tot 
ceea ce provine din tradiție: la 
normele de conduită și la cele 
vestimentare, la datoriile ob
ștești și la obligațiile igienice, la 
instituțiile consacrate și la lista 
valorilor ce le este sugerată.

Al doilea tempo al comporta
mentului contestatar reproduce 
atunci cînd în locul idealului pe ■ 
care îl refuză în bloc, acești ti
neri nu pun, în general, nici un 
ideal. Este tempo mort, tinerii se

rituală cedează. Am avut prile
jul să verific de nenumăra
te ori analogia cu cîinii lui 
Pavlov, care, atunci cînd sti- 
mulii sînt foarte apropiați și 
nu mai pot fi distinși, cad 
în catatonie și nevroză. însă în 
societățile în care nu se mai poa
te distinge nimic, nici permisul 
de nepermis, nici binele de rău, 
nici libertatea de lipsa libertății 
și în care tot ceea ce afirmă cul
tura este contradictoriu și greu 
de discernut, se produce o con
fuzie totală care lasă tineretul în 
starea cîinelui refuzînd hrana din 
experiențele cu

cu acest simbol al erei lor care 
este arma nucleară și este evi
dent că nimeni n-a reușit să-i ex
plice în mod plauzibil și, deci, 
să-l convingă să accepte folia nu
cleară, absurditatea 
mărilor. Cei ce au 
lea război mondial 
rizați cu absurdul, 
desigur, pentru că 
în orice caz pentru că i-a par
curs experiența. Generația tî- 
nără, însă, născîndu-se și trăind 
în timp de pace, nu poate ad
mite să fie obligată de a respira 
absurdul prin aerul cotidian și 
de aceea reacționează prin inhi-

cursei înar- 
trăit al doi- 
sînt familia- 
— dacă nu, 
l-ar accepta,

reflexe conditio-

In unele locuri există intr-adevăr o criză acută <’ • •• - -___-
surprinse de fotoreporterul Edmund Hoffer, in mediile unor tineri 

din țările Europei occidentale.

de ideal! O dovedesc convingător fi aceste imagini 
drogați sau alcoolizați într-una

DE UNDE PROVINE ȘI UNDE DUCE
Viața modernă a produs 

confuzii cu privire la perioada 
și condițiile manifestării se
xuale. Teoria castității este 
combătută sau contestată. „To
leranța socială a desfrîului se
xual este foarte răspîndită" 
constată unii sociologi din oc
cident. „Sexualitatea ințeleasă 
ca erotism, hedonism, a deve
nit azi un element prezent la 
toate nivelurile societății noas
tre, in viața noastră cotidiană, 
în presă, literatură, cinemato
graf, pînă și în unele emisiuni 
T.V. Aceasta denotă o puter
nică criză sexuală și o concep
ție asupra sexului, nevrotică și 
alienată" (R. Leoni în „I pro
blem! della pedagogia").

Recent. cunoscutul 
Arnold Toynbee scria în 
ta „Preuves" : „în toate 
cile, sexualitatea a reprezentat 
o problemă dificil de rezolvat 
prin însăși ambiguitatea naturii 
umane. Pe de o parte avem, a- 
semeni animalelor, instincte și 
impulsii sexuale, pe de altă 
parte, viața noastră îmbracă 
un aspect spiritual aie cărui 
exigente sint incompatibile ou 
un pur și simplu abandon în 
fața instinctelor noastre". De 
aceea „toate societățile umane 
au simțit nevoia de a codifica 
raporturile dintre sexe, 
cum instinctele omului 
foarte puternice, regulile au fost 
mai mult sau mai puțin 
portate si a rezultat multă ipo
crizie". Referitor la replica pe 
care o dau unii tineri din ță
rile occidentale moravurilor so
cietății capitaliste. Arnold 
Toynbee observă : „Această re-

istoric 
revis- 

epo-

dar 
sînt
su-

EXPLOZIA

INSTINCTULUI
are și un aspect negativ,voltă 

pentru că tinerii resping oda
tă cu ipocrizia și orice regle
mentare a vieții sexuale, inclu
siv a celei care impune o oare
care stăpînire de sine. Și 
primind orice reglementare 
cetăm să mai fim oameni, 
devenim atunci ? Specii 
monștri care nu sînt nici 
meni nici animale".

„Frecvent, subliniază T. 
Hunter, se acordă ciștig 
cauză argumentului că 
rlența premaritală face 
lesnicioasă adaptarea Ia 
torie. Aceasta este departe de 
a fi neapărat adevărat. O că
sătorie reușită înseamnă nu 
numai simpla atracție și potri
vire fizică. Și chiar pe acest
ultim plan experiențele unei
circumstanțe ilicite, caracteri
zate prin grabă, promiscuitate, 
clandestinitate, stimulație al
coolică. nu sînt neapărat fo
lositoare în căsătorie deoarece 
condițiile se schimbă complet".

SE VORBEȘTE OARE 
PREA MULT DESPRE 
SEXUALITATE ?

su- 
în- 
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Un prim răspuns ni-1 
Vasile Pavlid. doctor în 
gogie, cercetător la 
de igienă și sănătate 
din București : Educatorii, 
dagogii. psihologii, eticienii. 
ganizatorii de sănătate sini 
mai preocupați ca oricind 
problemele sexualității și 
educației sexuale. Și nu întîm- 
plător.

S-a constatat că tinerii ating 
la o vîrstă mai crudă o matu
ritate biosexuală. Acestei ma
turizări precoce se adaugă alți 
factori subiectivi și de mediu : 
falsa înțelegere a noțiunii de 
emancipare a fetelor concomi
tent cu o insuficientă îndru
mare și supraveghere din par
tea părinților și educatorilor ; 
fluctuația populației spre cen-

trele urbane ; creșterea consu
mului de alcool în rîndul ti
neretului ; ponderea pe care 
mass-media o acordă unor as
pecte erotice și sexuale ; igno
rarea pericolului venerian 
supraaprecierea eficacității 
tibioticelor. în acest sens 
tisticile oficiale confirmă 
crudescența pe plan mondial 
a bolilor venerice. Printre cau
ze, O.M.S. menționează lipsu
rile în educația sexuală a ti
nerei generații, dezinteresul 
părinților în acest sens, precum 
și necunoașterea de către popu
lație a condițiilor de răspîn- 
dire a bolilor venerice și a pe
ricolului acestora. Ele se dato- 
resc relațiilor sexuale întîmplă- 
toare și de aceea unii autori 
consideră că acestea sînt „bo
lile unui comportament aso
cial". Aceste boli afectează nu 
numai sănătatea, ci produc de
teriorări psihice ale personali
tății, ale comportamentului 
moral, au unele influențe pe

an- 
sta-
re-

cest limbaj este prin excelență 
școala. S-a produs o criză a șco
lii în multe țări și unde există 
criză a educației există și cri
ză a idealului la tineret. Tn ță
rile cu asemenea crize, profeso
rii continuă să transmită tinere
tului, prin școală, ceea ce ei în
șiși învățaseră la vremea lor. Dar 
unui tineret care se pregătește 
pentru o cu totul altă lume. De
calajul nu este așadar de o sin
gură generație, ci de mai multe. 
Căci ei transmit—în linii mari— 
ceea ce au deprins ei în școli 
(deci ceea ce știau profesorii lor) 
unor tineri care urmează să lu
creze cu acele elemente intelec
tuale sau morale peste 10, 20 și 
30 de ani. Acesta nu mai este un 
simplu decalaj; este o prăpastie, 
în școlile în criză există o mare 
rigiditate, există încăpățînarea 
transmiterii de elemente care de- 
abia dacă se mai potrivesc în 
lumea noastră, dar care sînt ab
solut și categoric desuete în lu
mea de mîine. Lorenz dă în a- 
cest sens un exemplu absolut e- 
dificator : în statul Indiana din 
S.U.A. există încă școli în care 
teoria lui Darwin este interzisă.

Desigur, e greu de susținut că 
școala ar putea, prin propriile ei 
forțe, remedia radical lucruri 
care sînt profund ancorate în so
cietatea timpului sau că ar pu
tea rezolva conflicte abisale. Dar 
ea poate face un lucru foarte 
mare și anume să se ferească de 
a provooa ea însăși cataclisme.

A treia considerație aparține 
bunului simț elementar: i- 
dealul tineretului nu tre

buie neapărat să fie întrutotul 
identic cu idealul părinților. Așa

planul igienei 
că ele creează 
supra sexului 
țiilor dintre sexe".

Profesorul american dr. Mer- 
loo, referindu-se la „Sindromul 
hippie" nota în „Medicine et 
Hygiene" : „Aceste turme de 
visători moderni transportă, o- 
dată cu sărăcia și comporta
mentul lor — marijuana, mal- 
nutriția, boli venerice și he
patită... în centrele hippies ei 
cad in sclavia drogului, a se
xului, a exploatării comerciale 
șl a propriilor sloganuri. Ei 
numesc acestea «libertăți»" !

„Ea sântă du Monde" averti
zează că în unele regiuni ale 
lumii capitaliste tinerii practi
că amorul din ce în ce mai li
ber ți sînt din ce în ce mai 
puțin prudenți în alegerea par
tenerelor ; ei continuă să con
funde promiscuitatea sexuală 
cu libertatea și raporturile se
xuale cu iubirea". „Tinerii fac 
autostop, se deplasează să lu
creze la sute și sute de km de 
casă, turismul a devenit o ml- 
grație de masă, cărăuși mo
derni parcurg mii de km. cu 
mărfuri. In unele țări se esti
mează că 40 la sută din t bolile 
venerice au fost contractate cu 
prilejul unor astfel de depla
sări". Față de această situație 
se apreciază nevoia unei noi 
optici educaționale care să îm
bine aspectul informativ cu cel 
formativ.

mintale pentru 
o falsă optică a- 
opus și a rela-

IGNORAREA NU ESTE, 
EVIDENT, O SOLUȚIE

Capătă ciștig de cauză ideea 
că educația .sexuală trebuie să 
aibă drept de existență ca și 
celelalte componente ale for
mării personalității. Educația

e de cînd lumea. Poate pretinde 
actuala generație adultă că a 
preluat idealul de viață al celei 
precedente, chiar dacă astăzi și-o 
amintește cu nostalgie sau emo
ție.

Veșnica schimbare este o le
ge a naturii și societății și mar
xiștii sînt primii care o înțeleg. 
Idealul tineretului este idealul pe 
care și-l făurește el însuți. Fie
care generație își are propriul ei 
ideal, care — luînd drept punct 
de plecare înseși tendințele pro
funde ale realității sociale de a 
se ridica, în toate compartimen
tele ei, deasupra nivelelor deja 
realizate — se însumează cu toa
te idealurile progresiste care 
l-au precedat și care la rîndul lor 
au izvorît din aceeași tendință 
profundă spre mai bine a vieții 
colective a omenirii. Nu este 
tot una, deci, a vorbi de 
o generație tînără care nu are 
deloc un ideal sau de una care 
nu absoarbe în întregime idea
lurile părinților în litera și în 
veșmîntul lor, dar este capabilă 
să-și formuleze cu vigoare un i- 
deal constructiv care împinge so
cietatea înainte.

Este salutar, deci, ca tinere
tul să fie încurajat să lucreze la 
făurirea idealului său, extras din 
imperativele propriei sale epoci, 
să simtă că-i aparține, că este au
torul redactării lui. Generația a- 
dultă trebuie să fie coautorul dis
cret al formării idealului de via
ță al noii generații.

I ată acum cîteva opinii ale 
unor elevi din ultimele 
clase de liceu, adică în- 

tr-un moment al propriei lor bio
grafii cînd problemele vieții sînt 
în plină ebuliție. Mă voi referi la 
trei scrisori și o conversație din 
care voi extrage ceea ce m-a im
presionat mai mult.

O scrisoare vorbește de faptul 
că unele generații au norocul 
de-a avea idealuri frumoase: pa
ce, eliberare națională, lupta îm
potriva sărăciei, a violenței și 
dezumanizării. Altele, în schimb, 
au ghinion ca, venind mai tîrziu, 
să nu mai poată formula lucruri 
de o noblețe la fel de mare, oeea 
ce nu-i împiedică totuși să sim
tă la fel de acut nevoia de a-și 
axa temeinic existența. Mi se 
pare a găsi aici un argument care 
ilustrează a treia considerație de 
care am vorbit: dorința tineretu
lui de a-și formula el însuși țe
lurile. Chiar dacă stațiunea 
minus este splendidă, dacă 
elementele parcursului sînt

ter- 
însă 
deja

sexuală devine o disciplină de 
intersecție între medicina so
cială și pedagogie și își propu
ne o contribuție Ia realizarea 
sănătății fizice și psihice a o- 
mulul.

în „La sântă de l'homme" 
este citată Madelaine Rombert 
care scrie că „îndatorirea de a 
face inițierea sexuală le revi
ne părinților, iar educatorii își 
dau concursul". De aceea se 
consideră ca principală proble
mă actuală a pedagogiei sexua
le — educarea educatorului. M. 
Porot și J. Seux afirmă că ac
cesul la pubertate este prea 
adesea trăit in ignoranță. Tî- 
nărul rămiae in seama ..stră
zii", a inițiatorilor întîmplători. 
care îl derutează sau îi creează 
imagini deformate. Uneori, pen
tru că părinții înșiși nu-i oferă 
la timp informațiile și îndrumă
rile necesare ; alteori pentru că 
tînărul nu-și solicită părinții. Un 
mare număr din elevii unui e- 
șantion investigat de cercetă
torii P. Penciu și V; Pavlid își 
exprimă dorința de a primi in
formări mai ample de la me
dici, prin cărți, broșuri, filme, 
dar exprimă rezerve cu privire 
la consultarea părinților și 
profesorilor.

Pornind de la situația reală 
că, pe de o parte, adolescența 
este o vîrstă de impulsiune se
xuală maximă, însă, pe de altă 
parte, este o perioadă de viață 
dintre cele mai creatoare, cînd 
tinărul este preocupat intens 
de viitorul lui, mulți cercetă
tori opinează că familia și e- 
ducatorii trebuie să-1 ajute pen
tru a-și dirija surplusul deri
vat al sexualității către obiec
tive utile, care să-i Îmbogățeas
că personalitatea.

elaborate în mod exhaustiv și 
dacă nu li se lasă și celor ce par
curg drumul o parte de contri
buție la definirea lui, atunci 
simt, pe bună dreptate, 
frustrați.

A doua scrisoare arată că 
rii nu sînt foarte fericiți 
sînt transformați în obiect de in
terminabile discuții, ca niște ciu
dățenii ale naturii. Scrisoarea 
spune că „problema nu va fi re
zolvată atîta timp cît va fi prea 
mult analizată în cuvinte". Punc
tul acesta mi se pare și el deo
sebit de important: tineretul nu 
se simte la largul lui ca obiect 
de dezbatere; faptul de a fi su
biect într-o acțiune discretă și 
antrenantă îi ușurează conside
rabil angajarea efectivă în sen
sul evoluției sociale, înțelegerea 
activă a frumuseții continuității 
progresului, a frumuseții trans
miterii de torțe.

A treia scrisoare arată greuta
tea pentru tineri de a defini și 
de a simți un ideal consistent, 
în goana care mereu îi împin
ge spre lucrurile moderne, în
tr-o epocă de „grabă vertiginoa
să" a cărei origine stă deopotri
vă. în înlănțuirea extrem de ra
pidă a împrejurărilor exterioare, 
dar și în interiorul mentalității 
însăși, în propriul ei ritm de 
înnoire".

Cît despre conversația pe care 
am avut-o, ea s-a deefățerst — 
fără dezabuzare, desigur, dar și 
fără „naivitatea" caracteristică a- 
cestei vîrste a dăruirii neprecu
pețite — într-o zonă în care vir
tuțile înțelegătoare ale umorului 
au știut să pună, cu nuanțele cu
venite, lucrurile la locul lor. Tî
nărul în cauză afirmă, de pildă, 
că nu crede că ar exista o cri
ză a idealului, dar nici că ar e- 
xista prea multe idealuri. în dis
cuția cu dînsul am simțit o anu
mită oboseală față de cantitatea 
imensă de elemente culturale, a- 
dunate uneori fără discemămînt, 
care ajung să îngreuieze existen
ța. La matematică spunea că se 
simte „recreat", credea în iubi
re ca într-un element esențial al 
vieții umane și era ahtiat după 
profesorii care suprimă distanțele 
dintre ei și elevi și care știu să 
comunice în deplină sinceritate 
lucruri veritabile.

După cel de-al doilea război 
mondial, în rîndurile tine; 
retului a existat o anumi

tă tendință ce ar putea fi numi
tă „existențialistă", adică o do
rință de a trăi din plin și în de
taliu, la o putere ridicată, toate 
vibrațiile materiei și ale gîndu- 
rilor. In această fază a păcii, u- 
neori precară, în care ne găsim 
azi, în multe locuri din lume ti
nerii refuză viața imediată, a lor 
și a celor din jur, și caută dife
rite moduri de-a se extrage din 
realitate, de la drog și pînă la 
muzica frenetică. Dar situația a- 
ceasta e departe de a fi genera
lă. Nu vreau să alunec în 
considerarea unui ideal în afară 
de spațiu și timp. Nu pot să con
sider destinul individual rupt de 
destinul stupului. în istoria țării 
noastre avem frumoase pagini de 
destine individuale care s-au i- 
dentificat marilor aspirații. A- 
vem cîteva momente de renaște
re. Ele sînt marcate de realiza
rea tuturor idealurilor noastre de 
viață ca națiune pe harta lumii: 
realizarea independenței; realiza
rea unirii, întîi a două și apoi a 
trei principate; lupta pentru e- 
manciparea socială.

Toate momentele de renaștere 
au insuflat idealuri care aveau 
limpezimea cristalului, claritatea 
și frumusețea lui. Sînt convins că 
trăim un moment de renaștere îa 
care România intrată în faza so
cialistă, parcurge o treaptă e- 
sențială a dezvoltării sale. Sînt 
sigur că tineretul răspunde la 
ideea situării societății noas
tre pe o treaptă cît mai înal
tă în ierarhia producerii de va
lori, a avuției naționale, a bună
stării și a vieții intelectuale. Nu 
se poate concepe un ideal mai 
frumos pentru tînăra generație, 
care va realiza în fond această 
viziune la alcătuirea căreia noi, 
adulții, ne putem mîndri că am 
participat.

ei se 
ușor

tine- 
cînd

îi

G. RUȚA

*) Din volumul „Un univers in
tr-o carte" —- în curs de apariție 
în Editura Politică.
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Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, ION GHEORGHE MAURER, a adresat tova
rășului MEHMET SHEHU, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Albania, următoarea telegramă : în legătură cu recentele inundații care au afectat unele zone ale Republicii Populare Albania, vă transmit dumneavoastră și poporului frate albanez, în numele guvernului și al poporului român, sentimente de compasiune și îmi exprim convingerea că urmările acestor calamități vor fi grabnic înlăturate.

Sosirea In Capitală a ministrului

afacerilor externe al Republicii ItalieneLa invitația ministrului a- facerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu. marți după- amiază, a sosit în Capitală, într-o vizită oficială, ministrul afacerilor externe al Republicii Italiene. Aldo Moro.Oaspetele este însoțit de Roberto Ducă, ambasador, director general al afacerilor politice, Cesidio G-uazzaroni, ministru plenipotențiar, director adjunct al afacerilor economice, Luigi Cottafavi, ministru plenipotențiar, șeful de cabinet al ministrului, Salvatore Saraceno, ministru plenipotențiar, șeful serviciului de presă, Sereno Freato, șeful secretariatului particular al ministrului. Carlo Andrea Orsini Baroni, consilier de ambasadă, serviciul de ceremonial. Giulio Bilancioni, consilier de ambasadă, șef de birou în Direcția generală a «facerilor economice, Luigl Vittorio Ferraris, consilier de ambasadă, șef de birou în Direcția generală a afacerilor politice.
EXPOZIȚIE DE ARTĂ 
PLASTICĂ SOVIETICĂSala Dalles din Capitală este, începînd de marți, gazda exipozlțiel de artă plastică sovietică, expoziție dedicată centenarului nașterii lui V. I. Lenta.La această întîlnire cu publicul bucureștean, creatorii sovietici stat prezenți cu peste 100 de lucrări de variate genuri, care se remarcă prin bogăția lor tematică, prin mesajul și valoarea lor artistică. Figura luminoasă a lui Lenta ocupă un loc deosebit ta a- ceste opere, ea fiind evocată în sugestive imagini plastice. Alte exponate transpun, pe plan artistic, momente ilus- trînd forța Revoluției Socialiste din Octombrie, victoria ideilor leniniste, zilele eroice ale Marelui război pentru a- părarea patriei, fapte de viață și de muncă, înfăptuiri de 6eamă ale poporului sovietic în opera de edificare a societății comuniste. în ansamblul ei, expoziția oferă o sinteză cuprinzătoare a artei republicilor sovietice.

La sosire, pe aeroportul Oto- peni, oaspeții au fost întîm- pinați de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe. Iacob lonașeu, ambasadorul României în Italia, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Erau prezenți Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.
*

în după-amiaza aceleiași zile, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Italiene, Aldo Moro, 
a făcut o vizită protocolară mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu.

★Ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a oferit, marți, un dineu în onoarea ministrului afacerilor externe al Italiei, Aldo Moro.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, Corneliu Mănescu și Aldo Moro au rostit toasturi.
(Urmare din pag. I)

bune rezultate.în același timp 
suprafețele ocupate anul trecut 
cu sfeclă de zahăr de la coope
rativele Șag, Cruceni și Hune- 
doara-Timișana, vor fi cultivate 
cu tutun. A mai fost înființată, 
de asemenea, o fermă legumi
colă.

O atenție deosebită se acordă 
dezvoltării zootehniei. Pentru 
creșterea porcinelor se înfiin
țează o fermă intercooperatistă 
pe teritoriul cooperativei agri
cole Mailat, cu o capacitate fi
nală de 6 000 de capete. în pre
zent, se desfășoară în ritm sus
ținut lucrările de construcții și 
amenajări la care participă cu 
fonduri bănești, forță de muncă 
și mijloace de transport toate 
cele 8 cooperative agricole mem
bre. In același timp fermele de 
taurine de la Firiteaz (500 ca
pete) și Miscut (600 capete) au 
fost profilate pe îngrășarea tine
retului taurin ce va fi furnizat 
de ferma de creștere a vacilor 
de lapte din cooperativa Vinga 
care se va specializa în această 
direcție tot în acest an. Consi
derentele care au stat la baza 
creării și amplasării acestor fer
me specializate, în unitățile a- 
mintite au fost determinate de 
condițiile cele mai bune pe care 
Ie poate asigura fiecare dintre 
cooperativele agricole : produ
cerea furajelor (cooperativa a- 
gricolă Mailat este o mare pro
ducătoare de porumb, iar Firi
teaz de furaje suculente), numă
rul, pregătirea și experiența 
forței de muncă, existența unor 
adăposturi, posibilitatea de a 
extinde și construi altele, exis
tența unor cooperatori calificați 
în meseriile de zidari, tîmplari, 
fierari.

Stabilirea relațiilor 
diplomatice intre

Republica Socialistă 
România și Republica 

Togo
în vederea dezvoltării relațiilor 

de prietenie și a colaborării din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Togo, guvernele ce
lor două țări au hotărît să stabi
lească relații diplomatice la nivel 
de ambasadă.

Cele două guverne au căzut, 
de asemenea, de acord să acre
diteze ambasadori la București și 
la Lome.

în cadrul manifestărilor prile
juite de cea de a XXV-a aniver
sare a Proclamării Republicii 
Populare Albania, marți la a- 
miază s-a deschis în Sala mică a 
Palatului Republicii, sub auspi
ciile Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea 
și ale Asociației Filateliștilor, 
„Expoziția de filatelie din Repu
blica Populară Albania", pusă la 
dispoziție de ambasada acestei 
țări la București.

Cu prilejul celei de-a XII-a 
aniversări a sărbătorii naționale a 
Republicii Cuba, — Ziua Elibe
rării — ambasadorul acestei țări 
la București, Jesus Barreiro, a 
oferit marți o recepție în saloa
nele Hotelului „Athenee Palace".Spectacolul Operei Române de marți seara cu „Aida" de Verdi a consemnat, alături de realizatorii români, și numele a doi oaspeți străini. La pupitrul orchestrei a apărut dirijorul italian Nino Bonavolonta, care cu cîteva zile mai înainte dirijase un spectacol cu o- pera „Tosca", iar rolul lui Ra- dames a fost interpretat de tenorul bulgar Ivan Dimov, care a avut ca partener pe Darothea Vasilescu, Mariana Stoica, Dan Iordăchescu și Ni- colae Florei. (Agerpres)

La Consiliul Intercooperatist 
Vladimirescu discuțiile pentru 
elucidarea problemelor pri
vind zonarea culturilor, con
centrarea și specializarea pro
ducției continuă. Inginerul 
Gheorghe Avram ne spunea că 
pînă acum doar amplasarea, în 
toamna viitoare, a griului a fost 
stabilită. 80 la sută din întreaga 
producție de grîu va fi concen
trată pe terenurile cooperative

CONSILIILE INTER-
COOPERATISTE

lor, Horia, Vladimirescu, Sîn- 
lean, Micalaca care au hota
rele învecinate. Avantajele ce 
decurg din această zonare satis
fac interesele cooperativelor a- 
gricole respective.

în zootehnie, dată fiind apro
pierea de municipiul Arad, se 
merge pe o specializare în creș
terea taurinelor. Deja la C.A.P. 
Mîndruloc a fost înființată o 
fermă specializată în creșterea 
vacilor de lapte care, pe lingă 
dezvoltarea producției de lapte, 
are sarcina să reîmprospăteze 
efectivele fermei din cooperativa 
Horia, profilată pe îngrășarea 
taurinelor.

M I R. I 0 I A N
• COMISIA de automobilism 

sportiv din Italia a cerut foru
rilor internaționale de speciali
tate să întreprindă o anchetă 
riguroasă în cazul accidentului 
care a dus la moartea pilotului 
italian Ignacio Giunti, pe cir
cuitul de la Buenos Aires. In 
comunicatul publicat la Modena

r-------- --------
! In sala Floreasca din Ca- 
, pitală a început aseară al 

doilea turneu feminin de 
handbal pentru divizia A. 
Iată rezultatele înregistrate : 
Rulmentul Brașov—C.S.M.
Sibiu 19—10 ; Universitatea 

! București—Textila Buhuși 
j 17—10 ; I.E.F.S.—Construc

torul Timișoara 12—7 ; U-
; niversitatea Timișoara—Mu-; 
I reșul Tg. Mureș 19—11 ; j 
| Confecția București—Voința ! 
I Odorhei 12—12.

Trecerea la reorganizarea pro
ducției în cooperativele agricole 
în deplină concordanță cu posi
bilitățile existente, concentrarea 
și specializarea producției creea
ză condiții favorabile pentru 
folosirea mal bună a cadrelor 
de specialiști corespunzător pre
gătirii și priceperii fiecăruia.

Nu puține au fost situațiile și 
în județul Arad, cînd un spe
cialist era folosit în alt dome

niu decît cel pentru care a fost 
pregătit : inginerii agronomi o- 
cupau posturi de medici veteri
nari sau invers, urmările nega
tive fiind atît de cunoscute. 
Crearea fermelor specializate în 
cooperativele agricole elimină 
acest neajuns. Specialistul, 
avînd o sferă de activitate bine 
stabilită, dlspunînd de mijloace 
materiale și atribuții strict de
limitate; poate să-și valorifice 
pe deplin cunoștințele, să orga
nizeze producția și munca în așa 
fel încât să obțină rezultate op
time în producția vegetală și 
animală.

Am avut ocazia să discut cu 

de firma Ferrari se arată că 
moartea Iui Giunti a fost cau
zată de o manevră imprudentă 
și nereglementară a pilotului 
francez Jean Pierre Beltoise. 
Ziarul „II Tempo" publică, la 
rîndul său, un comentariu fn 
care se evidențiază faptul că 
Beltoise, a cărui mașină se afla 
în pană de benzină, a efectuat 
o manevră nepermisă pe cind 
încerca să-și conducă automobi
lul spre pista de degajare.

Din Modena se anunță că pi- 
loții echipei Ferrari nu vor mai 
lua parte la Marele premiu au
tomobilistic al Argentinei, pro
gramat la 24 ianuarie la Buenos 
Aires.
• CURSA de 5 km din cadrul 

concursului internațional femi
nin de schi fond desfășurat la 
Klingenthal (R.D. Germană) a 
fost dominată de sportivele so
vietice, clasate pe primele opt 
locuri. Victoria a revenit Ninei 
Scebalina, cronometrată cu tim
pul de 38’04”.

• CEA DE A 27-A ediție a 
tradiționalului cros internațio
nal de la Anvers s-a încheiat 
cu victoria multiplului record
man belgian Gaston Roelants. 
El a parcurs traseul în lungi
me de 8,800 km în 27’29”, fiind 
urmat de vest-germanul Lutz și 
englezii Tagg și Hoit.

• LA BORDEAUX s-a dis
putat întîlnirea internațională 
amicală de fotbal dintre echipa 
locală Girondina și formația 
Sparta Praga. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 2—1 
(1—0) prin golurile marcate de 
Jensen (min. 32) și Giresse 
(min. 73). Punctul oaspeților a 
fost înscris în minutul 75 de 
Jarabinski.
• CONTINUÎNDU-ȘI turneul 

în Israel, echipa vest-germană 
de fotbal Borussia Dortmund a 
jucat la Nathania cu o selecțio
nată a cluburilor Macabi din 
Haifa și Nathania. Oaspeții au 
terminat învingători cu scorul 
de 1—0 (1—0). Golul victoriei a 
fost înscris de Bucker în mi
nutul 41.

mulți specialiști și toți își ex
primau satisfacția și încrederea 
față de noile măsuri privind îm
bunătățirea organizării și con
ducerii agriculturii. în biroul 
președintelui Gheorghe Avram, 
în ziua vizitei noastre, șase in
gineri agronomi, zootehniști, le
gumicultori, membri ai consi
liului intercooperatist „Vla
dimirescu” lucrau la defini
tivarea planurilor de producție.

„De profesie sînt inginer zooteh
nist, ne spune tov. Octavia Col- 
țeu. Pînă acum am fost inginer 
șef al cooperativei Mîndruloc. 
Conform indicațiilor consiliului, 
am fost numită șeful fermei zoo
tehnice. Acum pot, în sfîrșit, 
să-mi exercit meseria". Au fost 
și alte mutații. Inginerul șef de 
la Micalaca, Dobrila Ifrim, a 
fost numit șeful fermei de cîmp, 
iar Stelian Ștefanovici care lu
cra la legumicultură, a fost nu
mit șeful unei ferme de cîmp 
la C.A.P. Sînlean, fiind inginer 
agronom.

O repartizare rațională a spe
cialiștilor a făcut și consiliul in-

CONSTELAȚIA ALBĂ
(Urmare din pag. I)

rit și maghiari. Trei generații ca
re au învățat să mînuiască crosa 
ou tot atîta pricepere ca și unel
tele agricole sau rechizitele șco
lare. Trei categorii de sportivi 
din aceste comune, și încă alte 
cîteva, se vor prezenta iarna a- 
ceasta la startul unor confruntări 
consacrate deja pe plan județean 
și deosebit de apreciate pe plan 
republican.

Piticii își vor da întîlnire în 
„Cupa pionierilor", juniorii în 
„Campionatul școlilor generale" 
iar seniorii în „Cupa tineretului 
de la saite" și „Cupa Ciuman". 
întreceri intrate în tradiție, la a 
IlI-a ediție se vor desfășura în 
8 centre de comună (4 din ele 
dispunînd de instalații electrice 
pentru nocturnă) și reunesc 30 
de echipe din mediul rural. Alt
fel spus, aproximativ 600 de ho- 
cheiști. Echipați în costisitoarea 
ținută impusă de acest sport băr
bătesc, atît de îndrăgit în aceas
tă parte a țării tinerii și copiii 
reuniți în întreceri furnizează și 
de data aceasta miilor de spec
tatori satisfacții deosebite.

Întîi de ordin spectacular. Apoi 
afeotiv. Căci aproape fără excep
ție, fiecare dintre părinții jucă
torilor fie români, fie maghiari, 
își amintesc cît de mult a rîvnit 
în copilăria și tinerețea sa măcar 
la o pereche de patine. Acum fiii 
lor sînt înzestrați de comitetul 
județecn U.T.C., de Inspectoratul 
școlar etc cu întregul echipa
ment : de la mănuși, cască, cro- 
îă și pînă la patine speciale, a- 
oărători etc, absolut regulamen
tare. Anual, spre asociațiile spor
tive sătești se îndreaptă sume în
semnate de bani din bugetul 
statului, sub formă de materiale 
și echipamente sportive. De alt
fel este știut faptul că un hoche- 
ist obișnuit poartă un echipa
ment în valoare de minimum 
1500 led, iar un portar de a- 
proape 3 000 lei.

Firește, nici bazele sportive 

tercooperatist Vinga. La coope
rativa agricolă Șag, Popa Maria, 
inginer agronom, care pînă acum 
a lucrat în zootehnie, a fost nu
mită șeful fermei la cultura 
mare. Identic este cazul ingine
rului Geta Roser, și exemplele 
ar putea continua...

★
Evident, consiliile intercoope- 

ratiste, conducerile cooperative
lor agricole mai au încă multe 
lucruri de rezolvat. Se află de 
abia în faza primilor pași pe 
linia traducerii în viață a măsu
rilor cuprinse în Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la îmbunătățirea orga
nizării, planificării și conducerii 
agriculturii. Ancheta întreprin
să de noi în două dintre consi
liile intercooperatiste din jude
țul Arad relevă că țăranii coo
peratori nu numai că socotesc 
absolut necesare aceste măsuri 
dar au înțeles să treacă imediat 
la organizarea întregii lor acti
vități în spiritul acestor hotă- 
rîri. Deschizînd cîmp larg ini
țiativei creatoare, noile măsuri 
antrenează o masă largă de coo
peratori și specialiști la analiza 
posibilităților locale, la găsirea 
soluțiilor cele mai potrivite de 
organizare a producției și a 
muncii. Se fac astfel pași vizi
bili spre valorificarea în conti
nuare a posibilităților existente 
în fiecare zonă, se acoentuează 
procesul de concentrare și spe
cializare a producției, de orien
tare a acesteia în funcție de con
dițiile specifice — premise esen
țiale ale unei agriculturi inten
sive bazată pe folosirea largă 
a tehnologiilor moderne reco
mandate de știința și tehnica a- 
gricolă.

destinate hocheiului nu sînt mai 
puțin importante și costisitoare, 
mai cu seamă că nici una dintre 
comunele în care există patinoare 
n-au dispus de lacuri naturale. 
Doar, unele dintre ele (Mădăraș, 
Ciuman, Lăzarea etc) prin așe
zarea pe malul Oltului beneficia
ză de debitul de apă necesar 
pregătirii ghetei. Amenajarea te
renurilor însă, unele bituminizate 
(Sin Simion, Ciuman) s-a putut 
face numai prin inițiativa orga
nizațiilor U.T.C. și contribu
ția voluntar-patriotică a ti
nerilor ca și datorită spriji
nului material al Consiliilor 
populare, școlilor, cooperativelor 
agricole de producție, inclusiv al 
cetățenilor vîrstnici din comune.

Semnificativ este felul în care 
s-a amenajat patinoarul din Dă- 
nești. Aici, spațiul de care dispu
nea baza sportivă (terenuri de 
volei, baschet, handbal) nu mai 
permitea construirea unui pati
noar decît în cazul în care gos
podarul Vilhelm Erdss ar fi cedat 
proprietatea sa (casă, curte, gră
dină) consiliului popular, cu con
diția ca acesta să-i pună la dis
poziție un teren similar. N-a 
surprins pe nimeni că Vilhelm 
Erbss s-a învoit și gestul său a 
fost răsplătit de întreaga comună 
în sensul că la demolarea casei 
și a celorlalte anexe gospodărești, 
teren, au participat toți consăte
nii, tineri și vîrstnici, încît în 
mai puțin de două-trei luni (anul 
1968) Vilhelm Eross sa instalat 
în noua sa proprietate. Firește, 
concomitent s-a amenajat și pa
tinoarul.

De la inaugurarea lui s-au 
scurs, deci, vreo trei ani. Dar pe 
lîngă faptul că a găzduit deja 
două ediții ale Campionatului 
școlilor generale și întreceri din 
cadrul „Cupei tineretului de la 
sate" (în care au evoluat și echi
pele din Dănești) directorul Li
ceului, Vilmos Gyorgycze, face 
remarca următoare : „Satisfacțiile 
competiționale sînt pentru noi 
fără îndoială incontestabile. E- 
chipa de pitici a cucerit de două 
ori „Cupa pionierilor", formația 
liceului dispune de hocheiști asu
pra cărora sînt atintite privirile 
selecționerilor din Miercurea 
Ciuc. Cîteva nume, spre exem
plu : frații Ambruș din clasele 
a Xl-a și a XII-a. Andrei Korb, 
Ștefan Agoston, Ioan Szabo, Las- 
lo Bodor toți din clasa a XII-a 
și alfii. Cîștigul mare pentru co
piii și tineretul comunei este din 

punct de vedere al sănătății și 
fortificării lor fizice. Pentru că 
azi, tot al doilea copil sau tinăr 
patinează, inclusiv fetele. Și nu 
numai cei din Dănești ci și cei 
din comunele învecinate care nu 
dispun de patinoare : Ciucul de 
Sus, Cîrța, Ineu, minele Bălan, 
cărora porțile bazei noastre spor
tive de iarnă le sînt deschise".

PLATOUL CU „PALAT 
DE GHEAȚA"

Revenim la reședința hocheis- 
tică a „Constelației albe" — ora
șul Miercurea Ciuc. Un eveni
ment mult așteptat a eclipsat în 
mod deosebit întregul platou har- 
ghitean : inaugurarea patinoaru
lui artificial. Cu acest „Palat de 
gheată" (patinoarul este acoperit) 
de dimensiuni similare celui din 
Capitală, condițiile și timpul a- 
fectate hocheiului sporesc sim
țitor nu numai pentru județul 
Harghita ci și pentru întreaga 
țară. Aici, condițiile de climă 
permit utilizarea patinoandui cu 
gheață artificială aproximativ 8 
—9 luni din an, apoi instalațiile 
modeme, vestiare, băi etc. ca și 
capacitatea lui (3 000—3 500 
locuri) asigură desfășurarea unei 
activități competitionale republi
cane și internațională fără pre
cedent în aceste locuri.

în același timp echipele locale 
de hochei „Avîntul" Miercurea 
Ciuc, „Avîntul" Gheorghieni din 
divizia A și cele 4 formații divi
zionare B beneficiază de antre
namente și turnee organizate în 
„Palatul de gheață".

Ne-am bucurat aflînd că, la 
patinoarul acoperit vor avea ac
ces și hocheiștii din comune după 
închiderea sezonului alb și, deci, 
terenurile în aer liber devenind 
impracticabile. Cu totul remarca
bil este faptul că organele locale, 
împreună cu U.T.C. și Inspecto
ratul școlar județean au progra
mat în aceeași perioadă și clase
le de hochei ale școlilor sportive 
și cursanții celor 11 centre de 
învățare a hocheiului existente 
în județul Harghita.

Prin toate aceste măsuri, pla
toul harghitean își va îndeplini 
un vechi deziderat : să devină 
una din pepinierele de hochei 
ale tării.

...Ambiții îndreptățite. Cu atît 
mai mult cu cît și înainte de a 
dispune de un „Palat de gheață" 
(pentru care statul a investit mai 
bine de 15 000 000 lei, iar tine
retul a efectuat muncă patriotică 
în valoare de peste 3 000 000 lei). 
Miercurea Ciuc a furnizat echi
pelor de hochei din țară ca și na
ționalei, jucători bine cotați pe 
plan republican și chiar interna
țional. Lista acestora este sub
stanțială. Ne rezumăm să amin
tim doar cîțiva tineri talentați : 
Tiberiu Pop și loan Bașa selec
ționați în reprezentativa Români
ei, Zoltan Fagaraș, Geza Szabo, 
dr. Anton Biro, Alexandru Kalo- 
man și alții care activează în e- 
chipele Dinamo și Steaua din 
București. Ca să nu vorbim de 
echipa Agronomia Cluj care se 
compune în exclusivitate din 
hocheiști formați la Miercurea 
Ciuc.

Așadar, în inimile iubitorilor 
jocului pe patine se conturează 
pe bună dreptate noi speranțe.

r

DOSARE ÎNCHISE 
ALE MILIȚIEI

fi STICLA |

PĂDURII

z''*' z

de HARALAMB ZINCĂ

//. RĂPITORUL CU OCHELARI
FUMURII

• CRIMINAL1STII LA LUCRU • STICLA CU FOC • ISCĂLITURA 
INFRACTORULUI • MARTORII • CE DECLARĂ VICTIMA

Haralamb Zincă : Tovarășe căpitan, după ce ați aflat „frumoa
sa" veste despre răpirea tinămlui Monceanu, care a fost prima 
’dumneavoastră mișcare ?

Căpitan Gheorghe Mănăilă : M-am deplasat urgent la spital 
unde, intr-adevăr, l-am găsit pe Monceanu într-o stare groaznică. 
Nu știu de unde a mai găsit omul acesta putere să-mi relateze cele 
petrecute... Ascultîndu-l printre gemete și horcăituri și, mai ales, 
judecind după natura rănilor, am ajuns la concluzia că Monceanu 
căzuse victimă unei răzbunări provocate de vreo relație a sa cu 
o femeie...

H. Z. : In ziua aceea cum vi se înfățișa cazul ? bineînțeles din 
punct de vedere profesional.

Cpt. Gh. M. : Deși cuvîntul răpire mă cam șocase — in cei 20 
de ani de activitate criminalistică n-am înregistrat nici un caz de 
răpire — problema Monceanu mi s-a părut destul de simplă. Îmi 
spuneam: am să cercetez cu ce femei a avut de-a face, iar prin 
ele, am să ajung la autorii cruntei agresiuni. Abia după nu mai 
țin minte cite zile, mi-am înțeles eroarea; în realitate, cazul Mon
ceanu s-a dovedit mult mai complicat.

H. Z. : Care a fost cea de-a doua mișcare ?
Cpt. Gh. M. : De la spital, m-am deplasat împreună cu locote

nentul Stoicana la locul unde se săvîrșise agresiunea. Graficul orar 
al evenimentelor a fost cu aproximație acesta: răpirea lui Mon
ceanu, s-a produs în jurul orei 13. La spital, a ajuns la ora 15,30. 
Iar noi am început cercetările la locul faptei cam pe la ora 17, nu 
de alta, dar o întîrziere cît de mică putea avea drept consecință 
„topirea" unui indiciu decisiv.

H. Z. : Tovarășe locotenent Stoicana, dumneavoastră sînteți 
„omul cu trusa", criminalistul nr. 1 al județului. Ne puteți împăr
tăși ce-ați descoperit și ce-ați cules de la locul faptei ?

Locotenent Ion Stoicana : In pădure, la vreo 200 m de șosea, 
am găsit resturi carbonizate de îmbrăcăminte. Acidul sulfuric, li
teralmente, mistuise totul de pe victimă. Pete negre provocate de 
substanță se vedeau împrăștiate pretutindeni și neuniform. Am 
găsit sandalele victimei, buletinul de identitate și un dop... al sti
clei. In mod firesc, trebuia găsită și sticla... Am tot scotocit pă
durea, dar fără nici un rezultat... Se înserase...

H. Z. : Ați găsit-o, în cele din urmă ?
Locot. I. S. : Abia a doua zi, duminică, la lumina zilei. Și nu în 

pădure, ci cu totul în altă parte. In privința asta, ne-a fost de 
mare ajutor relatarea unui tînăr care, la ora aceea, venind pe șo
sea, pe bicicletă, i-a zărit pe cei trei ieșind din pădure și urcînd 
în mașină. Unul din ei, a declarat biciclistul, aruncase o sticlă în 
partea cealaltă a șoselei, într-un lan de porumb. Relatarea a fost 
exactă: am găsit sticla, am ridicat-o cu grijă și am dus-o în labo
rator, am supus-o „farmecelor". Așa au ieșit la iveală fragmente 
de urme palmare și digitale.

O sticlă... un dop... amprente palmare... amprente digitale. In
trat în acțiune, criminalistul își va îndrepta întreaga atenție spre 
găsirea unor urme pe care le va supune apoi analizelor, probelor 
de laborator, le va studia la microscop. Va încerca, astfel, pe căi 
științifice, să le smulgă un răspuns cu privire la individualitatea 
infractorilor. Dar, în același timp, el va acorda aceeași atenție și

ascultării unor martori oculari. Operație, așa cum se va vedea, 
de loc simplă.

Nicolae T. : Azi, pe la orele 14,15, am plecat de acasă cu bi
cicleta spre Băbeni, la o soră de-a mea. Intenționam să mă opresc 
la punctul numit „Cantoanele" și să beau apă. La vreo 40—50 de 
metri de fîntînă m-am oprit, căci am văzut coborînd dinspre pă
dure trei bărbați solizi (...) Doi s-au spălat. Al treilea s-a dus di
rect la mașină. Tustrei au plecat spre Tătăreni... Precizez : mașina 
în care au urcat cei trei era de culoare gri-închis, „Renault", și 
avea o placă albă cu litera R de culoare roșie".

Ilie B. (șofer pe un autocamion): Către orele 14,30 am plecat 
din Băbeni spre comuna Olaru, pentru a transporta muncitori. Cu 
mine, în cabină, se mai găsea și tov. Ion P., tehnician. Pe șosea, 
la intrarea în comuna CMicea, am zărit un autoturism de culoare 
albastru-deschis, staționînd pe partea dreaptă a șoselei, ou direcția 
Rîmnicu-Vîlcea, la 10—15 metri distanță de fîntînă.

Am reținut că autoturismul avea inițialele Sb și am discutat 
cu tov. Hie P. acest lucru. Sînt sigur că inițialele erau Sb. Refe
ritor la tipul mașinii, după cite am remarcat, era „Skoda-1000“, 
dar putea să fie și o „Warszawă" și chiar un „Renault". N-am 
prea dat atenție tipului de mașină. Am reținut însă că numărul de 
ordine al autoturismului era format din numere mari, din trei ci
fre și, în nici un caz, nu începea cu 1, 2 sau 3. Din cele trei cifre 
lipsea cifra 0.

Vasile T. (taxator pe autobuzul Drăgășani—Olaru—R. Vîlcea) : 
In jurul orelor 14,15—15, am trecut prin dreptul fîntînii. Pe par
tea dreaptă a șoselei am zărit un autoturism de culoare vemil- 
albastru. Lîngă mașină nu era nimeni. După capotă, autoturismul 
părea să fie un „Renault". Din spate însă părea o „Warszawă" 
sau un „Moskwici-408“.

Și acum să vedem ce au reținut, cu privire- la tipul mașinii, 
martorii de la kilometrul 33.

Ing. Nicolae T. (șeful șantierului): „Era un Renault-10 Major", 
de culoare albastră. Am mai remarcat că avea inițiala „B“ și asta 
m-a cam mirat.

Vasile B. (prezent în apropierea șantierului) : Era un „Renault- 
10 Major", iar numărul mașinii era vopsit cu negru și nu se 
observa".

Monceanu Gh. (victima). Am fost urcat într-un „Renault-16“ 
de culoare albastru-închis. De unde mi-am dat seama că-i „Re- 
nault-16" ? După forma capotei".

Așadar, iată cite elemente contradictorii într-o problemă esen
țială — tipul și culoarea mașinii cu care agresorii au răpit victima.

Dilema-i grea, iar în acest prim stadiu al cercetărilor, crimina
listul va fi obligat de complexitatea cauzei să țină seama de toate 
mărturiile și va înainta aproape simultan prin toate hățișurile reale 
sau create artificial de imaginația brusc stimulată a unor martori 
oculari.

Se înțelege de la sine că în vederea stabilirii tipului de ma
șină, a culorii, au fost necesare zile și nopți. S-a apelat și la spri
jinul unor organe de miliție din județele limitrofe.

H. Z. : Tovarășe căpitan, în cele din urmă, la ce tip de mașină 
v-ați oprit ?

Cpt. M. Gh. : „Renault-10", dar și 10. Ne interesa nu numai 
tipul și culoarea mașinii, ci și proprietarul său. Mai exact, unde 
au fost proprietarii mașinilor respective în ziua de 26 iulie ? La 
un moment dat. în urma verificărilor noastre discrete, ni se sem
nalează. de la Slatina, un „Renault-10" de culoare albastru închis 
al cărui proprietar a fost la 26 iulie, cu încă doi bărbați, pe di
recția Rîmnicu-Vîlcea.

Dar ce declară victima ?
„Dacă îi cunosc pe cei trei ? Nu — nu-i cunosc. Nu i-am vă

zut în viața mea. „Trebuie să dai o declarație", mi-a spus cel cu 
ochelari... „Ce fel de declarație ?“ am întrebat. „In legătură cu 
ceea ce ai făcut alaltăieri seara". Dar eu nu făcusem nimic alal
tăieri seara... Am fost să ridic, o curea pentru compresor. Cred că 
e vorba de o confuzie... M-au confundat, se vede treaba, cu un 
văr de-al meu... In Stoilești sînt mulți Monceanu, iar văru ăsta 
al meu e cam vagabond... N-am avut de-a face cu vreo femeie 
care să dorească să se răzbune pe mine... E o confuzie la mijloc... 
Nu cunoșteam pe nici unul din cei trei... Dacă am reținut sem
nalmentele lor ? Dacă aș putea să-i descriu ? Da, pot... Cel cu 
ochelari...".

Din relatările victimei și ale altor martori, lucrătorii „Judicia
rului" din Vîlcea au alcătuit ceea ce criminalistica numește „por
tretul vorbit" al agresorilor. Iată-l:

Prima persoană : Etate : 40—45 de ani. Talia: 1,60—1,65 cm. 
Corp atletic. Fața rotundă. Barba și mustața rase. Gura potrivită. 
Nasul rectilin. Părul șaten, ondulat, tuns scurt, pieptănat pe dreap
ta. Început de chelie. Poartă ochelari de soare. Prezintă o legiti
mație falsă tip M.A.I. Îmbrăcăminte: cămașă albă, de nylon, pan
taloni de tergal, pantofi negri.

A doua persoană. Etate : 23—30 de ani. Talie ; 1,80—1,85 cm. 
Corpolent. Părul blond, purtat lung sub formă de plete hippy. 
Slăbuț la față. îmbrăcat într-un costum de tergal gri.

A treia persoană. Etate : 24—30 de ani. Talia : 1,70—1,75 cm. 
Fața rotundă. Poartă pantaloni albaștri.

Semnalmentele acestea au fost transmise tuturor Inspectoratelor 
de miliție din țară. Așa a început acțiunea de căutare a celor trei 
infractori, din care unul era posesorul unui autoturism de tip 
„Renault-10 sau 16". Mai exact, de la niște necunoscute.

(VA URMA)
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Situația in Bolivia 

a revenit la normal
După tentativa eșuată 

de lovitură de stat, care a 
avut loc duminica noap
tea la La Paz, situația in 
capitala boliviană a re
venit la normal.

Dintre participanții la rebeliu
ne, marea majoritate — aproxi
mativ 100 — au fost arestați, iar 
cîțiva au găsit refugiu la una 
din ambasadele din La Paz. 
Principalii autori ai acțiunii, o- 
fițerii Edmundo Valencia și 
Hugo Banzer, au fost destituiți 
din armată. Potrivit agenției

Ședința Consiliului 
Băncii Internaționale 

de Investiții
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

La ședința Consiliului Băncii 
Internaționale de Investiții, ca
re a început la 12 ianuarie 1971 
ia Moscova și la care participă 
reprezentanți ai țărilor fonda
toare — Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Mongolia, Polo
nia, Ungaria și U.R.S.S. —■ a fost 
acceptată în unanimitate hotă- 
rîrea României de a deveni 
membră a Băncii. Conform prin
cipiilor înscrise în Convenția de 
înființare a Băncii Internațio
nale de Investiții, activitatea a- 
cesteia se înfăptuiește pe baza 
egalității depline în drepturi și 
respectării suveranității tuturor 
țărilor membre.

L
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MINISTRUL ROMÂN 
AL PETROLULUI, ÎN 
IRAN
• LUNI, ministrul petrolului. 

Alexandru Boabă, care face o 
vizită oficială in Iran la invi
tația președintelui Companiei 
naționale iraniene a petrolului 
(NIOC), Manoutcher Eghbal, și-a 
încheiat călătoria făcută timp de 
cîteva zile in regiunile petroli
fere din sudul țării.

Ministrul român a vizitat o 
serie de obiective economice, 
printre care șantierul unei im
portante uzine de produse so
dice. La acest obiectiv, aflat la 
începutul lucrărilor și care se 
construiește în cooperare cu Ro
mânia, ministrul Alexandru Boa
bă a avut o intilnire cu specia
liștii din țara noastră, interesîn- 
du-se îndeaproape de mersul 
construcției.

CONTROL CHILIAN 
ASUPRA TREI BAZE 
AERIENE ALE S.U.A.
• GUVERNUL CHILIAN a pre

luat controlul asupra a trei baze 
aeriene ale S.U.A., aflate la Quin
tero, Punta-Arenas și pe insula 
Pasji. Acest act urmează declara
ției făcute recent de cabinetul 
chilian că nu va reînnoi acordu
rile cu S.U.A.. expirate la 8 ia
nuarie a.c., privind cele trei baze 
militare.

ADUNARE FESTIVĂ LA
TIRANA

La Tirana a avut loc o adu
nare festivă consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Al
bania. Au participat Haxhi 
Lleshi, președintele Prezidiului 
Adunării Populare, Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului 
tie Miniștri, alți conducători de 
partid și de stat. Adunarea a 
fost deschisă de Rita Marko, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii, vice
președinte al Prezidiului Adu
nării Populare. Despre semnifi
cația acestui eveniment a vorbit 
Shefqet Peci, membru al C.C. al 
Partidului Muncii, vicepreședinte 
al Prezidiului Adunării Popu
lare.

• LA PALATUL CONGRESE
LOR. din Bruxelles și-a început 
lucrările reuniunea reprezentanți
lor Comisiilor naționale pentru 
UNESCO din Europa. în prima 
ședință participanții la dezbateri 
au ales un birou avind ca pre
ședinte pe reprezentantul Belgiei, 
C. Werck iar ca vicepreședinte 
pe ambasadorul Valentin Lipatti, 
care reprezintă Comisia națională 
pentru UNESCO din România.

SUSPENDAREA 
DREPTURILOR 
CONSTITUȚIONALE ÎN 
URUGUAY
• RASPUNZlND cerem pre

ședintelui Jorge Pacheco Areco, 
parlamentul Uruguayan a hotărît 
suspendarea, drepturilor constitu
ționale individuale pe o perioa
dă de 40 de zile. Prin aceasta 
măsură, președintele capătă pu
teri dictatoriale.

Ministerul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii a anunțat marți că 
a hotărît să trimită la Montevi
deo pe Oliver Wright, subsecretar 
do stat la Foreign Office, însăr
cinat cu probleme administrative, 
pentru a menține un contact per
manent cu guvernul Uruguayan 
în legătură cu problemele pe care 
le ridică răpirea ambasadorului g 
britanic, Geoffrey Jackson.

Associated Press, Valencia ar fi 
fost arestat în orașul Cocha
bamba. Cît despre Banzer, se a- 
preciază că el s-ar număra prin
tre persoanele care au cerut azil 
ambasadei străine. Președintele 
Torres ar fi hotărît ca amîndoi 
să fie expulzați din Bolivia.

In cursul zilei de luni, apro
ximativ 6 000 de muncitori, ve- 
niți din mai multe regiuni mi
niere ale țării, au luat parte la 
marea manifestație organizată, 
în fața Palatului prezidențial, 
în sprijinul guvernului. Luînd 
cuvîntul de la un balcon al pa
latului, președintele Torres i-a 
informat pe demonstranți asu
pra măsurilor luate după în- 
fringerea rebeliunii. El a de
clarat, printre altele, că a or
donat epurarea elementelor de 
extremă dreaptă din armată. 
Referindu-se la evoluția politică 
a țării, președintele Torres a 
arătat că va examina includerea 
imediată în cabinet a reprezen
tanților muncitorilor. în confor
mitate cu promisiunile făcute 
la 7 octombrie trecut, în mo
mentul dobîndirii puterii. Șe
ful statului a apreciat că guver
nul său este ..exponentul țăra
nilor, muncitorilor, studenților 
și militarilor". Răspunzînd ce
rerii demonstranților ca Misiu
nea militară pentru ajutor a 
S.U.A., Corpul păcii și filiala 
CIA să fie desființate, președin
tele a declarat că va interzice 
activitatea pe teritoriul bolivian 
a tuturor organizațiilor care nu 
respectă dreptul Ia autodetermi
nare al țării.

ORIENTUL
• APEL PENTRU ÎNCE

TAREA FOCULUI ÎN 
IORDANIA

Marți după-amiază postul de 
radio Amman a< transmis un 
comunicat: comun semnat de 
Wasfi Tall, primul ministru al 
Iordaniei, și de Ibrahim Bakr, 
reprezentant al Comitetului 
Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, în care 
se face un apel pentru înceta
rea de urgență a focului pe în
tregul teritoriu iordanian. în 
comunicat se subliniază că 
orice acțiune de continuare a 
focului va fi condamnată, con- 
siderîndu-se un act de trădare 
a patriei și a cauzei comune. 
Comunicatul cere, de asemenea, 
tuturor cetățenilor să-și reia 
activitățile in vederea norma
lizării situației și pentru a se 
da posibilitate aplicării acordu
rilor de la Cairo și Amman.
• ÎNTREVEDERE U THANT- 

GUNNAR JARRING
Secretarul general al O.N.U., 

U Thant, l-a primit luni pe re
prezentantul 'său în Orientul A- 
propiat. Gunnar Jarring. Media
torul O.N.U. a prezentat un ra
port asupra convorbirilor pe care 
le-a avut cu oficialitățile isra- 
eliene în vederea reglementării 
conflictului din Orientul Apro
piat. Jarring s-a întîlnit, de ase
menea, cu reprezentanții la 
O.N.U. ai R.A.U.. Mohammed El 
Zayat, și Iordaniei, Muhammad 
El Farra.
• Bahi Ladgham, președintele 

Comitetului Superior Arab însăr
cinat cu supravegherea aplicării 
acordurilor iordano-palestiniene, 
a avut marți după-amiază o în
trevedere cu regele Hussein al 
Iordaniei la clinica „Fitzroy Nuf
field", unde suveranul hașemit se 
află spitalizat de la data de 21 
decembrie. La sfîrșitul convorbi
rilor, Bahi Ladgham a declarat

BRAZILIA: Guvernul 
reclamă garanții

Îmbarcarea celor 70 de deținuți politici brazilieni la bordul 
avionu'.v'- ce urmează să-i transporte în Chile se va face de îndată 
ce autoritățile vor primi garanții că ambasadorul elvețian, Giovanni 
Enrico Bucher, va fi pus în libertate de către răpitori, o dată cu 
sosirea acestora la Santiago de Chile, s-a anunțat la Rio de Janeiro 
într-o iurtă oficială remisă presei, se precizează că guvernul bra
zilian așteaptă un nou mesaj din partea răpitorilor prin care să 
confirme acordul de garantare a schimbului. Această notă, care 
poartă semnăturile ministrului de externe și ministrului justiției, a 
surprins cercurile diplomatice și pe observatorii'politici din ca
pitala braziliană. Este pentru prima dată cînd guvernul reclamă 
asemenea garanții de ultim moment. Autoritățile braziliene, re
marcă observatorii, confirmă tactica tergiversării folosită pe întreg 
parcursul negocierilor în vederea eliberării diplomatului elvețian.

Se anunță, totodată, că pregătirile în vederea expulzării celor 70 
de deținuți (59 bărbați și 11 femei), în schimbul punerii în liber
tate a lui Bucher, au fost încheiate luni seara. Deținuții respectivi 
se aflau încă marți seara în celulele bazei militare aeriene „Galeao 
Contigue" din Rio în așteptarea îmbarcării.

NU NUMAI CEI 70...
Cei 70 de bra

zilieni care ar 
trebui să por
nească spre 
Santiago de Chi
le nu sînt pri
mii care pără
sesc temnițele 
în care fuseseră 
deținuți pentru 
„delicte politi

ce". beneficiind de împreju
rările răpirii unui diplomat 
străin. In alte trei cazuri s-a 
folosit același procedeu. In 
1989, în septembrie, după ră
pirea ambasadorului S.U.A,, 
Charles Burke Elbrick. au
toritățile au pus în liberta
te 15 deținuți politici. In 
martie 1970 consulul japonez 
de la Sao Paulo, Nobuo Oku- 
chi, și-a redobîndit libertatea 
după ce cinci deținuți politici 
au părăsit închisoarea. Cîte
va luni mai tîrziu, în iunie, 
ambasadorul vest - german 
Ehrenfricd von Holleben este 
eliberat de răpitorii săi în 
condiții similare. De astă 
dată, deținătorii diplomatului 
revendică o cotă sporită : 
pentru 40 deținuți politici să 
se deschidă porțile temniții.

Un nou act 
de încălcare 

a suveranității 
R.D. Vietnam 

de către aviația 
americană

Agenția V.N.A. anunță că, 
la 8 ianuarie, aviația ameri
cană a lansat rachete într-o 
regiune situată la 3 kilome
tri în largul coastei provin
ciei Ha Tinh, la est de Cua 
Sot în R.D. Vietnam.

într-o declarație dată pu
blicității la Hanoi, un purtă
tor de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe a con
damnat cu hotărîre acest act 
de război. El a declarat 
că apele teritoriale, teritoriul 
și spațiul aerian al R.D. 
Vietnam sînt inviolabile, iar 
poporul vietnamez este ho
tărît să dea riposta cuvenită 
tuturor actelor de încălcare 
a suveranității și securității 
R.D. Vietnam.

APROPIAT
ziariștilor că a remis regelui 
Hussein raportul asupra misiunii 
ce l-a fost încredințată de către 
Comitetul Superior Arab.

mea
517 metri parcurși

517 metri au fost parcurși la 11 ianuarie de vehiculul au
topropulsat „Lunohod-1“, în timpul legăturii prin radio cu Pă- 
mîntul, care a durat 5 ore și 3 minute. Lunomobilul s-a depla
sat către unul din cele mai interesante cratere v-izibile pe tele- 
panoramele recepționate din Cosmos. In prima jumătate a 
drumului, el a trecut printr-o zonă relativ netedă, prevăzută 
cu pietre mărunte și cu cratere vechi, pe care le-a trecut fără 
a-și modifica direcția. Apoi pe traseu au apărut pante nu prea 
mari. Terminîndu-și „plimbarea”, lunomobilul a intrat în cra
ter, a coborît pe fundul lui și s-a oprit pe peretele opus. Labo
ratorul selenar a transmis apoi Ia Centrul pentru legături cos
mice la mari distanțe de pe Pămînt imagini panoramice ale cra
terului.

Agenția TASS precizează că sistemele de bord ale aparatului 
funcționează normal. „Lunohod-l” își continuă activitatea de 
suprafața satelitului natural al Pămîntului.

Lunohod -1"

Evenimentul care a răscolit 
Brazilia în decembrie — ră
pirea ambasadorului elvețian 
Buchcr — a readus în actua
litate precedentele înțelegeri. 
Răpitorii au mărit, încă oda
tă. cererile lor : 70 de deți
nuți să fie eliberați și auto
rizați să părăsească Brazilia.

Negocierile desfășurate in
tr-o manieră destul de com
plicată (pentru ca autorități
le să nu depisteze organiza
ția clandestină) au cunoscut 
mai multe momente de im
pas. începute în primele zile 
ale Iui decembrie tîrguielile 
au continuat pînă in ultimul 
moment deoarece guvernul a 
refuzat eliberarea unor deți
nuți din diferite motive iar 
cîțiva deținuți afiați pe lis
tele prezentate de răpitori ar 
fi refuzat plecarea din țară. 
In sfîrșit, unele din listele 
provenite de la grupul ce 
capturase pe ambasador ar fi 
cuprins și inexactități (nu
mele unor persoane eliberate 
anterior ele.).

Autoritățile Încearcă să 
cîștige timp sperînd să de
tecteze pe autorii răpirii. Dar 
speranțele au fost zadarnice 
pină in prezent și „dialogul" 
cu răpitorii n-a ajuns la ca
păt...

Greve de 
amploare

în Anglia
La chemarea sindicatelor 

britanice, ziua de 12 ianuarie a 
fost transformată într-o zi de 
demonstrație națională împotri
va proiectului guvernamental de 
reformă a legislației sindicale. 
Ca urmare a grevelor, au fost 
paralizate complet o serie de 
porturi, printre care Liverpool, 
Swansea, Manchester. Au in
trat, de asemene-'. în grevă, do
cherii londonezi, .ar circulația pe 
căile ferate a fost serios afecta
tă. Marile întreprinderi con
structoare de automobile din 
Coventry și Birmingham au în
registrat absența de la lucru a 
zeci de mii de muncitori. Tem
porar, n-au lucrat minele și 
șantierele navale din Scoția. 
Marți dimineața, la Glasgow nu 
a apărut decît un ziar, iar zia
rele de seară din Londra au a- 
părut cu întîrziere.

La Edinbourgh, Aberdeen, Co
ventry. Birmingham și Glas
gow au avut loc mari demon
strații ale oamenilor muncii îm
potriva proiectului antisindical 
guvernamental. Pe Fleet Street 
a avut loc o demonstrație a sa- 
lariaților tipografi încheiată 
printr-un miting de masă în 
Hyde Park. Un miting de pro
test au organizat, de asemenea, 
membrii asociației lucrătorilor 
științifici și tehnico-administra- 
tivi, care s-au adunat în City în 
fața edificiilor Bursei și Băncii 
Angliei. In multe localități, mi
tinguri și demonstrații au avut 
loc pînă noaptea tîrziu.

Aceste acțiuni sînt apreciate 
aici, sub raportul amploarei lor, 
ca fiind printre cele mai semni
ficative manifestări politice ale 
clasei muncitoare britanice din 
ultimii ani.

TINERETUL
.• -.’’.v'. '/'Ăi
LUMII

SESIUNEA 
CONSILIULUI NORDIC 

AL TINERETULUI
Tineretul din țările nordi

ce se pronunță împotriva 
participării la Piața comună, 
pentru retragerea Danemar
cei, Islandei și Norvegiei din 
N.A.T.O. și pentru soluționa
rea de către țările Europei 
de nord a problemelor secu
rității lor în afara pactelor 
militare. O rezoluție în acest 
sens a fost adoptată la prima 
sesiune a Consiliului nordic 
al tineretului, care s-a des
fășurat la Stockholm.

Consiliul Tineretului s-a 
pronunțat, de asemenea, 
pentru organizarea unei miș
cări ample în favoarea con
vocării Conferinței general- 
europene pentru problemele 
securității.

S.D.A.J. ÎMPOTRIVA 
ELEMENTELOR 
NEONAZISTE

In cadrul recentei reuniuni 
a conducerii organizației 
vest-germane — Tineretul 
Muncitor Socialist German 
(S.D.A.J.) — a fost adoptat 
un apel în sprijinul luptei 
împotriva elementelor neo
naziste grupate în jurul or
ganizației „Acțiunea rezis
tentă".

în documentul final, adop
tat dc conducerea S.D.A.J., 
se subliniază că sarcina prin
cipală a tineretului progre
sist vest-german este unifi
carea tuturor forțelor demo
cratice din țară in lupta pen
tru pace, democrație și pro
gres social.

TINERI PROGRESIȘTI 
ARESTAȚI ÎN SPANIA

Autoritățile spaniole au ope
rat, zilele acestea, noi arestări 
în rîndul persoanelor cu ve
deri progresiste. Este vorba 
de 8 tineri din localitatea San
tander, care au fost acuzați de 
„propagandă subversivă", a- 
nunță agenția France Presse.

Nu știu cit adevăr 
cuprinde afirmația 
localnicilor cum că 
apa Nilului, prin 
dulceața, prin gus
tul său puțin obiș

nuit te îndeamnă să revii, să 
bei din nou. Adevărat însă că 
doar venind aici, urmărindu-i 
scurgerea nestingherită sub 
soarele dogoritor in tot cursul 
anului, poți să înțelegi mai bine 
eum viața unui popor se poate 
împleti atît de strins, își unește 
alît de puternic destinul, își con
diționează însăși existența de 
un mare dar al naturii, care este 
în Egipt, Nilul, fluviul legendar 
predestinat să orinduiască mari 
binefaceri de-a lungul milenii
lor.

Am văzut mai întîi „ale Ni
lului reci unde" de sus. din 
avion, strecurindu-se abil nu 
printre maxilare de granit ale 
munților, nici printre pintenii 
prezumtivi ai dealurilor. Ceea 
ce vedeam întinzindu-se ca o 
mantie roșietică obsedantă de
parte, dincolo de ceea ce ochiul 
putea să cuprindă în proiecția 
privilegiată a zborului, cu mult 
mai departe de cit încercasem 
să măsor cu gindul. nu erau 
decît nesfirșitcle valuri ale de
șertului. Nisip și nimic altceva, 
masive depuneri de nisip, aglo
merate fără noimă pe suprafe
țe uriașe peste care poate nici
odată nimeni n-a așezat sau n-a 
intenționat să aștearnă pas o- 
menesc. Doar aici și-a întrerupt 
brusc avansul pustietor pentru 
a-1 relua imediat, dincolo, pe 
malul celălalt. Deșertul s-a re
tras parcă numai atit cit să 
permită avansul fluviului spre 
Mediterana. Contrastul este șo
cant și fără prea multe expli
cații capeți dimensiunea reală 
a generozității apei, a necesită
ții sale vitale, a ceea ce poate 
să însemne simpla prezență a 
unui singur curs de apă. e drept, 
magnific.

Am în fața ochilor imaginea 
monumentală a Nilului degajind 
din obeliscul lui Bernini ce or
nează piața Savona din capita
la Italici și cred că a sugera 
doar puternicia fluviului este 
incă prea puțin. Amintiți-vă că 
din peste un milion de kilo
metri pătrați, cit măsoară Re
publica Arabă Unită, doar o 
mică parte, numai 34 090 km.p. 
este cultivabiiă, și aceasta da
torită aproape exclusiv Nilului, 
purtînd fără întrerupere în al
bia lui sămînța fertilității. în
tre dunele deșertului. Nilul este 
un riușor aventuros, reușind să 
se salveze dc la pieire pe dis
tanța a mii de kilometri, 
pulsînd cu o generoasă ambiție 
elixirul vieții în tot ce adăpos
tește, încăpător, mănoasa vale, 
concentrînd marea majoritate 
din populația țării. De la 
apa de băut, la apa scursă 
de-a lungul canalelor de iri
gații, pină la cea intrată 
în rezervoarele întreprinde
rilor industriale, Nilul în
seamnă totul, și pinza de ver
deață ce-1 însoțește pe un mal 
și pe celălalt, uneori obligată la 
o lățime de numai cîțiva metri 
de ofensiva amenințătoare a 
nisipului — răsplătește îndoit 
migala, grija dc bijutier a fe- 
lahilor în drămuirea cu maxi
mum de foloase a fiecărei — 
la propriu — palme de pămînt. 
Peisajul este amețitor. Planta
ții bogate de palmieri, cît vezi 
cu ochii, de-a lungul drumuri
lor, însoțind irevocabil cursul 
Nilului și al căii ferate cobo- 
rînd pină la Assuan, implicit a 
tirului aerian nevăzut pe eare-I 
urmează avionul dinspre Cairo, 
pină mai jos. la Abu Simbel. 
Alături, bărbați in sumarele 
costume de vară, în plin de
cembrie, răscolesc pămîntul a- 
păsitid in brazdă plugul de 
lemn. Casele sînt ceva mai în
colo. Mici împrejmuiri de că
rămidă nearsă, netencuită. ne
acoperită. Ici, colo, gîtul de gi
rafă al pamierilor răsare direct 
de-acolo unde te-aî aștepta să 
fie acoperișul. Pentru a ceda 
agriculturii cît mai mult din 
suprafața cultivabiiă, țăranii 
văii Nilului își construiesc cel 
rnai adesea locuințele pe buza 
de nisip a deșertului, dincolo 
de ultima palmă de verdeață. 
Ploaia, un fenomen atit de rar, 
elimină din actualitate acoperi
șul. Egipteanul este obișnuit de 
mii de ani să trăiască din bine
facerile naturii și nu se sfiește 
să elimine chiar și barierele po
sibile in relația om-natură.

In schimb, in orașe, 
și mai ales în Cai
ro. Nilul pare a 
intra in matca o- 
glinzilor de ape ce 
dau farmec marilor 

metropole. Odată ajuns la por
țile capitalei, începe un anevo
ios, dar plin de frumusețe, sla
lom printre clădirile multietaja- 
te, printre moschei și luxurian
te parcuri, păstrînd la ieșire 
imaginea densă a unuia din 
cele mai atrăgătoare orașe ale 
orientului arab, ale Africii.

Este o ciudată, dar nu de ne
înțeles, contradicție între vede
rea globală cu care vii în con
tact din punctele de detașare, 
fie din avion, fie și chiar din 
maiestuosul turn plantat în ver
dele insulei Zamalek și filmul 
în grosplan al orașului compus 
de-a lungul marilor bulevarde, 
pe cheiuri, sau de la fereastra 
ospitalierelor hoteluri cu nume 
din bogatul dicționar onomastic 
al istorici Egiptului. De sus, o- 
rașul își dezvăluie fără menaja
mente amprenta vecinătății pus
tiului. Casele se aliniază de-o 
parte și de alta a frumoaselor 
magistrale străjuite de palmieri, 
sub cerul sticlos, arâtîndu-și 
crusta cenușie, adusă de viatu
rile nopții din întinsurile de
șertului. Tablou arhicunoscut al 
orașelor patronate de coșurile 
fabricilor producătoare de ci
ment. Imensa oază ce găzdu
iește capitala egipteană oferă 
orașului avantaje ncintilnite în 
restul țării, dar nu-i stă în pu
tință să anihileze în vreun fel 
depunerea prafului pe frontonul 

clădirilor, peste străzi, peste oa
meni.

Nimănui, însă, nici unui trecă
tor nu-i este aminte să țină 
seama de pinza albicioasă de 
păianjen ce se stoarce impla
cabil din furtuna nisipurilor. 
Pentru că în ciuda unor ase
menea dezavantaje viața Ia 
Cairo pulsează în ritmul mari
lor capitale. Clădirile, în cea 
mai mare parte, degajă prin ți
nuta lor silueta cunoscută a 
orașelor europene. Excepție fac 
doar cartierele de vile dezvolta
te sub amprenta liniei arhitec
tonice arabe, mai ales cînd își 
deschid grădinile — splendide
le grădini egiptene, cu lotuși și 
papiruși, cu palmieri, cu tranda
firi și liliac — sub umbrela 
elegantă a moscheelor, răspîn- 
dite pretutindeni.

Viața la Cairo, de simbătă 
pînă joi, se derulează după ri
tualul oricărei săptămini de lu
cru. Vineri, zi de odihnă, zi de 
rugăciune. Străzile, mai ales în 
astfel de zile, capătă Înfățișarea 
insolită, caracteristică orientu
lui. Oameni, bărbați în verde 
sau alb, femei în negru, in cos
tume ușoare, de vară, cu capul 
înfășurat in turbane iși inter
sectează drumurile cu cei pur- 
tînd costume de croială euro
peană. în localuri. în marile 
restaurante, dar mai ales în 
marile hoteluri, uniforma casei 
rămine haina specific arăbeas

LA PIRAMIDE,

ascultînd 
foșnetul istoriei

însemnări de NEAGU UDRO1U

că. pantalonii largi, tunica pe
trecută . peste piept, turbanul 
accentuat în jurul capului. Cu
lorile cele mai frecvent purta
te — roșu, albastru. Mașini, de 
toate tipurile, iși fac loc cu 
greu pe străzile largi ale capi
talei. Șoferii, deprinși cu cle
mența polițiștilor, iși permit cel 
mai adesea să stabilească sin
guri ce reguli de circulație să 
respecte sau nu. Un schimb de 
replici cu cel lezat în exerci
țiul funcțiunii și, în cele din 
urmă, acceptă chiar el să te 
ajute în ducerea pînă Ia capăt 
a intenției inițiale.

Centru universitar din 1908 
Cairo dispune astăzi de o uni
versitate cu 13 facultăți, com
plexul universitar constituind un 
ansamblu urbanistic și peisager 
deosebit de atractiv în ambianța 
bogată in verdeață a capitalei.

Cînd te afli in fața 
piramidelor, a ma
rilor piramide de 
la Gizeh, a acelor 
volume ieșite par
că din suprafața 

ondulată a deșertului și tin- 
zind spre soare, uiți amănun
tele cu care te înarmaseși, cu
noștințele aduse cu tine pregă
tind întilnirea, pe care cu si
guranță. n-o vei uita niciodată. 
Omiți numeroasele corelații, 
deduse ulterior, de cei care, în 
admirația monumentelor din 
vîrful cărora zeci de secole de 
istorie au „privit" scurgerea e- 
venimenteior cuprinse azi între 
coperțile istoriei, n-au reușit 
altceva decit să suspecteze de 
cunoștințe de-a dreptul fabu
loase pe temerarii constructori. 
Nici nu te mai interesează de 
fapt, că piramida Iui Keops are 
148 m înălțime, a lui Kefren 
143 m, a lui Mykerinos doar 66. 
Le ai in față, le poți privi din 
orice colț vrei. Efortul construc
tiv al celor ce au pus una peste 
alta pietrele aduse din amfitea
trele Assuanului rămine însă 
singura obsesie dimensională. 
Le-am văzut, ca atîtea alte lu
cruri, de la sosire, din avion, 
ca și piramida în trepte de la 
Saqqarah, a faraonului Djeser. 
Păreau stinghere intr-o lume 
ce nu mai era a lor, prezența 
Sfinxului aducind o notă de si
guranță în tăcerea fără margini. 
Seara, Ia tensiunea evocării, în 
dialogul de sunet și lumină, pă
rea a se clinti pentru o clipă 
muțenia de veacuri a pietrei. 
Și în timp ce iu urechi răzbat 
amănunte despre lungul corte

giu al numelor trecute sau ră
mase in memoria de papirus, 
îți dai seama că totul nu este 
decît un elogiu Ia adresa oame
nilor care cu mintea și brațele 
lor au dat formă concretă mo
numentalității.

Privești piramidele, ascul- 
tînd șoaptele istoriei.

izita la Luxor echi
valează o coborîre 
in tainele artei 
milenare egiptene, 
îmi amintesc de 
Champollion. Ai 

motive să crezi cu adevărat că 
după ce ai fost aici tot ce ai 
văzut înainte poate fi conside
rat doar începutul...

Theba, vechea citadelă anti
că, metropola Noului Regat e- 
giptean întinsă pe ambele ma
luri ale Nilului evocă prin fie
care piatră strălucirea unor zile 
de aur ale istorici. A măsura 
cu pasul vatra acestei milenare 
civilizații, se resimte in alătu
rări de nume, de date, de ani. 
Și, Ia fiecare pas, întrebările. 
Cum a reușit Amenhotep al 
III-lea să edifice, cu 3 500 de 
ani in urmă. templul de Ia 
Luxor închinat trinității theba- 
ne a marelui zeu Amon ? As
tăzi, o intersecție de coloane, 
de grupuri de coloane, unele 
purtînd ca pe o podoabă am
prenta arhitecturală florală a 
vremii, de statul uriașe o su

gestie cit se poate de exactă a 
trecutelor construcții. Luxorul 
era la vremea construcției un 
imens templu a cărui curte mă
sura 2 500 m.p. La Karnak, el 
măsura 365 m lungime și 165 m 
lățime, închinat aceluiași zeu 
local. Amon, devenit zeitate 
principală a Egiptului, prezent 

de altfel, pretutindeni în în- 
crustațiile făcute în piatră. Iți 
amintește de mult mai tirziul 
gotic, strivindu-te cu masivita
tea construcției, piasindu-te ne
așteptat în universul unor teh

Peisaj modern la Cairo

nici de neînțeles, înglobînd ar
hitectura. pictura, tehnica zidi- 
rii. Comparațiile nu-și au ros- 
tul. Urmărești fără oprire lan
sarea pe verticală a coloanelor, 
onnduirca fără sfîrșit a hiero
glifelor. culorile adăpostite, pe 
capiteliuri evazate, la zeci de 
metri deasupra capului și mai 
ales cele două obeliscuri — care 
au mai rămas totuși la locul 
lor ! — spin teci nd văzduhul.

Am fost în Valea Regilor. A- 
dică dincolo de Nil, în orașul 
morților, acolo unde erau pur- 
tați — și ascunși — faraonii Ia 
încheierea drumului prin lume. 
O șosea pornind de pe malul 
occidental al fluviului șerpuieș
te sălbatic printr-un peisaj la 
inceput banal, bogat în trestie 
de zahăr și tulpini de porumb, 
case cum mai intîlnisem atitea 

altele. La marginea șoselei, lu
crul cel mai obișnuit din lume, 
două siluete uriașe, identice, 
despărțite prin cîțiva metri dis
tanță. Coloșii lui Memnon. Stau 
in cimp. privind imperturbabil 
in zare, deși templul lui Amen
hotep a cărui intrare o stră- 
juiau, a dispărut de mult. Au 
încetat, prin lipsa de pricepere 
a împăratului Septimiu Sever, 
și „cintecele" colosului deplin- 
gind soarta fiului zeiței Eos. Ar 
ii fost, poate unica remanență 
sonoră in această lume de pia
tră, reverberind prin ani. Mai 
departe, spre criptele regilor 
drumul se mișcă anevoios in
tr-un decor lunar. In stingă, In 
dreapta, maluri de pămint dur, 
strălucind obositor. Orice urmă 
de vegetație lipsește, alimen- 
tind impresia de izolare totală. 
In aceste dealuri, in pintecele 
lor sint săpate mormintele. Ca
vități durate în piatră, adevăra
te camere muzeale aranjate 
astfel ca viața „de dincoace" 
să-și prelungească cursul fără 
să lipsească nimic — podoabe, 
alimente, obiecte de uz perso
nal. Am coborit treptele ducind 
in camera mortuară a Iul Tutan- 
khamon, faraonul ce smulsese 
Thebei jilțul de capitală impe
rială. A fost ferit de vicisitudi
nile vremii, a scăpat numeroase
lor tentativo de jefuire, soartă 
cărora multe din mormintele 
din Valea Regilor a trebuit să 
li se supună. Așa că, la Cairo, 
in muzeul de egiptologie creat 
prin strădania lui August Ma- 
riette, am putut admira in voie 
bogățiile păstrate atit» timp 
dincolo de curiozitatea oricărui 
privitor și mai adese» amatori 
de bogății. Mumia a rămas aloi. 
Se zice că 1» deschiderea crip
tei, in 1922, aerul păstra incă 
miresmele de parfum folosit la 
inmormîntare. Deși trecuseră 
aproape 3 500 de ani...

Este o retragere in istorie, 
Începută cindva in primele cla
se de școală la contactul ou pri
mele noțiuni despre viața, des
pre preocupările egiptenilor. 
Frapante sînt imaginile acope
rind in întregime fiecare pere
te. In primul rlnd, hieroglifele, 
a căror descifrare a Însemnat 
arcul de triumf deasupra intră
rii in tainele Egiptului farao
nic. Și desenele. Chipuri de zei, 
portrete de regi, figuri de tine
re fete, eiluete puțind să figu
reze în orice reprezentare fe
minină contemporană, cu ochii 
mari, neobișnuit de mari și pre
lungi ca ai oricărei fete întîlni- 
te Ia Cairo sau printre temple
le din Valea Regilor.

a peste o mie de 
kilometri de Cairo, 
în sud, lingă tropi
ce — Assuanul. 
O revenire la pre

sent, deși de unde
va. nu de departe, civilizația 
legendarei Nubii recheamă per
sistent in istorie. Nicăieri din
tre multele locuri vizitate de-a 
lungul Nilului n-am fost mai 
aproape de a înțelege disponi
bilitățile Egiptului contempo
ran în propria-i ascensiune e- 
conomică. în aceste zile la 
Assuan se fac ultimele retușuri 
la cel mai important obiectiv 
economic al țării. Momentul în
cheierii lucrărilor pe șantierul 
marelui sistem hidroenergetic, 
clipa în care toate cele 12 tur
bine ale centralei electrice vor 

produce, se apropie. Timp de 
zece ani constructorii au așezat 
în albia fluviului cîtcva sute de 
mii de tone de materiale de 
construcții. Un lac de acumula
re de 500 km lungime va asigu
ra debitul — 130 miliarde cubi 
de apă — necesar invîrtlrii tur
binelor. Cu cei 10 miliarde kWh, 
cit va furniza centrala electri
că, funcționind la întreaga ei 
capacitate, Assuanul devine nu 
numai pe harta geografică a 
țării, ci în primul rînd pe cea 
economică, un loc de însemnă
tate cu totul deosebit. Prin 
măreția ei, hidrocentrala de la 
Assuan poate fi socotită ca 
semnul cel mai autentic al vo
cației de constructor a egipte
nilor, dintotdeauna probată in 
opere de mare durabilitate.
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