
A LA CERINȚELE ORAȘULUI
Orașul înglobează între a 

noii veniți numeroși tineri. ™ 
Mulți dintre ei fac cunoș
tință cu mediul urban abia A 
acum. Plasat în cimpul 
exigențelor existenței cita
dine. tînărul este invitat să 
„aselenizeze" rapid pe coor
donate specifice noului te
ritoriu. Are în față aproa
pe nedefrișat terenul me
seriei pe care dorește s-o 
stăpînească — mobilul cen
tral al deplasării de la sat 
ta oraș. In jurul său cloco
tește viața spirituală urba
nă în interiorul căreia este 
solicitat centripet. Procesul 
asimilării cu caracter biuni
voc, reclamă prezența acti
vă de ambele părți.

Sondajul nostru vizează 
tocmai parametrii acestui 
proces, alegînd drept eșan
tion tineri sosiți în urmă cu 
aproximativ un an în orașul 
Craiova, expus necesității 
obiective de atragere a noi 
grupuri de tineri și din me
diul sătesc.
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Ședința solemnă de la Praga cu prilejul celei de-a 20-a aniversări

a victoriei oamenilor muncii din Cehoslovacia din februarie 1948

am rovARĂșvLiJiA

Stimați tovarăși,

IDEALUL IMEDIAT - 
ÎNVAȚAREA UNEI • 

MESERII •
Formularele cu întrebări în- 

cercînd desenarea biografiei în A 
devenire au ajuns în mina unui 
mare număr de tineri de la 
întreprinderea de prefabricate A 
din beton și cea de reparații " 
auto, de pe șantierul termocen
tralei — unități industriale so- — 
licitate masiv de prezenta tine- A 
rilor din mediul rural. Motivul 
venirii la oraș este indicat în 
toate cazurile la fel : „învățarea A 
unei meserii".

Timpul expirat permite eva
luarea răspunsului, verificînd A 
seriozitatea argumentului. "

— A trecut un an de cînd 
tinerii au intrat pe poarta în- —. 
treprinderii. Si au rămas cu A 
toții. Este o dovadă edificatoare 
a faptului că au venit aici să 
învețe, să muncească. Rezulta- W 
fele în producție susțin acest 
adevăr. —

Cuvintele tovarășului ing. A 
Virgiliu Petcu, directorul I.R.A. 
sintetizează de fapt cele ce auzi
sem în secții de la conducă- 
torii locurilor de muncă. In în- ” 
treprinderile unde am mers, 
răspunsuri asemănătoare în- 
soțite, ca și aci, de șiruri de A 
exemple.

...Desprinse din scara de șase 
etaje, se deschid sălile rezer- 
vate secțiilor productive al? •• 
fabricii de confecții din Cra
iova. mutată de curînd într-o A 
splendidă grupare arhitectura- w

onoa rea

lă. De-a lungul benzilor, aple
cate asupra lucrului, zeci de 
fete, cele mai multe venit.e re
cent în fabrică. Printre lucră
toare multe au venit din Sat 
anul trecut. Oamenii cei mai a- 
prooiati de pulsul activității 
zilnice ne. devin pentru mo
ment interlocutori — ajutori! de 
maiștri si șefi de secții. Re
ținem :

— Se numără printre cele 
mai ascultătoare. Imediat ce 
primesc de lucru execută ope
rațiile în condițiile cerute 
(Eugenia Brebenel, 
maistru, agregatul 
rul 6).

— S-au încadrat 
repede în program . 
necazuri din pricina lor (Elena 
Same. aj. maistru — agrega
tul 31.

— Cele mai muite dintre ele 
au învățat bine meseria și sur
prinzător de repede. Se vede 
că sint puse pe treabă (Zoe 
Fănită, șef sector 5).

Sintetizăm răspunsurile primi
te în cursul anchetei, în scris 
și în discuții, privind gîndurile 
nentrii perioada următoare. 45 
la sută doresc să adauge școlii 
generale clasele liceului seral; 
4« la sută vor să urmeze cursu
rile de specializare : restul nu 
șî-au precizat. încă Intențiile.

Aproape în totalitatea lor. 
tinerii ce fac obiectul anchetei 
sînt sub 20 de ani. Un motiv în 
plus să dorim cunoașterea pro
priei lor păreri în această pri- a 
vin+ă. Revenim la fabrica de ™ 
confecții unde discutăm cu a- 
proape 
xistente în secțiiile 5 și 6. De
tașabilă convingerea că inte
resul manifestat de „tovarășa 
șefă" a fost hotărîtor în pre
gătirea lor.

...— Alo I.T.C.-ul? Vă rugăm 
să ne asigurați pentru mîine 
donă autobuze. Vrem să facem 
un tur al orașului. Sîntem 
cam 80... Solicitantul. Pantelie 
Pîrvulescu, secretarul U.T.C. de 
la I.R.A.

Discuția avea loc cu un an 
în urmă. In fapt o formă de a 
grăbi cunoașterea orașului, 
mijlocind și cunoașterea reci
procă a tinerilor noi venitt.

— La noi, ca membri ai 
U.T.C. doar plătim cotizația, au 
sunat a reproș vocile mai 
mdltor fete cu care am stat de A 
vorbă la fabrica de confecții.

Asteptîndu-te prin urmare să 
măsori în reușita lucrurilor 
dramul de contribuție — cu 
mijloacele și posibilitățile sale 
— ale organizației U.T.C.. ești 
ptjs în situația de a regreta în- A 
t.rțbarea. Caz singular ? La în
treprinderea de prefabricate 
din beton, planul de producție A 
pe anul 1967 n-a fost îndepli-

N. UDROIU 
M. DUMITRESCU 
GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. V-a)
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dicarea continuă a bunăstării 
întregului popor cehoslovac. 
(Vii aplauze). Aceasta repre
zintă o contribuție impor
tantă la întărirea, forței între
gului sistem socialist, la cauza 
democrației, progresului 
păcii.

Popoarele român și ceho
slovac sînt legate prin 
și bune raporturi de 
borare și prietenie frățească. 
Fiii înaintați ai popoarelor 
noastre, luptătorii pențru pro
gres social, forțele revoluțio
nare din România și Ceho
slovacia au fraternizat nu o 
dată și s-au într-ajutorat în 
luptă, năzuind spre aceleași 
țeluri inspirate de interesele 
vitale ale popoarelor lor, de 
nevoile dezvoltării progresiste 
a societății. împreună cu ce
lelalte detașamente ale clasei 
muncitoare, animate de o cal
dă solidaritate internationa
lists, Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia au luptat 
încă de la înființare, umăr la 
umăr, pentru țelul eliberării 
de exploatare a maselor celor 
ce muncesc, pentru construirea 
socialismului, împotriva impe
rialismului și reacțiunii. Po
poarele român și cehoslovac 
au înscris în timpul celui 
de-al doilea război mondial 
emoționante pagini de eroism 
și spirit de sacrificiu în lupta 
comună. pentru eliberarea de 
sub jugul tiraniei hitleriste, 
și-au cimentat prietenia îi) fo
cul bătăliilor în care soldații 
români și cehoslovaci, alături 
de ostașii sovietici, și-au văr
sat sîngele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei, pentru înfrân
gerea definitivă a fascismului. 
(Vii aplauze)

în epoca în care partidele 
comuniste din cele două țări 
au devenit partide de guver- 
nămînt, colaborarea dintre po
poarele român și cehoslovac 
s-a ridicat pe un plan nou, 
superior, s-a dezvoltat multi
lateral, pe baza comunității 
orînduirii sociale,,, a unității 
țelurilor supreme, a concepției 
despre lume și viață a proleta
riatului — marxism-leninis- 
mul. Prietenia româno-ceho- 
slovacă, căreia partidul și gu
vernul nostru îi acordă o mare 
însemnătate, își întemeiază 
forța și trăinicia pe relațiile 
politice, tovărășești, internațio
naliste, dintre Partidul Comu-

Comu- 
pe a- 
dintre

A-
con-

Este un prilej de vie satis
facție pentru noi să participăm 
la aniversarea a 20 de ani de 
la victoria din februarie 1948 
— eveniment de importanță 
istorică în destinele Ceho- " 
slovaciei, în lupta poporului 
cehoslovac pentru făurirea u- 
nei vieți mai bune și fericite.

Ingăduiți-ml să vă transmit 
dumneavoastră, comuniștilor 
cehoslovaci, întregului popor, 
salutul frățesc călduros al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, al între
gului popor român, să vă feli
cit din toată inima cu ocazia 
acestei sărbători memorabile 
care marchează două decenii 
de la cucerirea întregii puteri 
politice de către clasa munci
toare, în frunte cu partidul co
munist, de la trecerea la noua 
etapă istorică a edificării orîn- 
duirii socialiste pe pămîntul 
Cehoslovaciei. (Aplauze 
lungite)

Comuniștilor români, 
porului nostru le sînt 
cunoscute 
eroice depuse de proletariatul 
cehoslovac, de oamenii muncii 
din patria dumneavoastră 
pentru transformarea revolu
ționară a societății, pentru în
făptuirea aspirațiilor seculare 
de libertate, independență 
țională și dreptate socială 
maselor, pentru lichidarea 
ploatării omului de către 
și instaurarea relațiilor 
producție socialiste.

Republica Socialistă Ceho
slovacă înfățișează tabloul unei 
țări cu o economie puternică, 
cu un nivel de trai ridicat, în 
care forțele de producție, via
ța socială cunosc o continuă 
dezvoltare. Partidul și poporul 
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lupta și eforturile
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nist Român și Partidul 
nist . din Cehoslovacia, 
Hanța de nezdruncinat 
statele noastre socialiste, 
preciem eă există toate
dițiile pentru înflorirea multi
laterală a relațiilor de colabo
rare prietenească dintre parti
dele, statele și popoarele noa
stre. (Aplauze)

Succesele, obținute de țările 
noastre, de toate țările socia
liste în dezvoltarea forțelor de 
producție, în înflorirea vieții 
materiale și spirituale a popoa
relor, colaborarea frățească, 
unitatea și coeziunea strînsă 
dintre ele, chezășuiesc forța și 
influența în lume a sistemului 
mondial socialist, contribuția 
lui la lupta împotriva impe
rialismului, la cauza socialis
mului, păcii și progresului so
cial.

Oamenii muncii din Roma
nia, muncind cu elan și abne
gație pentru înfăptuirea pro
gramului de desăvîrșire a con
strucției socialiste, elaborat de 
Congresul al IX-lea, și dezvol
tat în mod creator de recenta 
Conferință Națională, sporesc 
tot mai mult potențialul eco
nomic al țării, obțin succese 
remarcabile în înflorirea con
tinuă a națiunii noastre socia
liste, în ridicarea nivelului de 
viață material și spiritual al 
poporului.

Partidul Comunist Român, 
îndeplinindu-și înalta misiune 
istorică încredințată de popor 
de a conduce țara neabătut, 
pe calea progresului și civili
zației socialiste, acordă totoda
tă cea mai mare atenție înda
toririlor sale internaționaliste, 
acționînd permanent ca fac
tor activ în lupta, pentru afir
marea năzuințelor înaintate 
ale omenirii contemporane, 
pentru salvgardarea păcii mon
diale, pentru prietenia și cola
borarea între popoare.

Intensificarea activității a- 
gresive a imperialismului în 
diferite colțuri ale globului, 
întreținerea unor surse de con
flict și încordare între state, 
impun unirea eforturilor tutu
ror forțelor revoluționare și 
progresiste, ale tuturor popoa
relor pentru apărarea păcii și 
securității Internaționale.

Solidar cu lupta eroică 
dusă de poporul vietnamez îm
potriva intervenționiștilor ame-

• a

(Continuare în pag. a VI-a)
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Nu o dată argumentele din discuții, pledoarii, capabile să 
incline balanța intr-o parte sau alta sînt substituite cu expre
sii- jurămînt. De la zău — golit astăzi de orice semantică și 
folosit din ce în ce mai rar și numai în argou și pînă la expre
sia clasică pe cuvîntui meu de onoare (in toate variantele) ar
gumentele încearcă să forțeze încrederea noastră.

In mod firesc, pe cuvînt de onoare, ar trebui să constituie 
sesamul suprem care infringe orice suspiciune, rezistență, 
evident, pînă la proba contrară. Uneori, însă, lucrurile se 
petrec exact invers. Nu numai că, adesea, ne îndoim de ade
vărul celor susținute cu pe cuvînt de onoare dar sîntem 
aproape siguri că se mizează pe onoare tocmai pentru că 
este vorba de un neadevăr. Expresia — supremă dovadă a 
integrității — s-a demonetizat, a devenit un parazit verbal. 
Desigur, onoarea nu mai iscă dueluri dar de aici și pînă 
la folosirea expresiei, siluită de conținut, devenită șablon, 
distanța este incredibilă.

Caratele onoarei nu ruginesc și nu riscăm afirmînd că 
onoarea nu comportă elasticități, circumstanțe de conjunc
tură.

Intr-un dialog pe viu, stenografiat, am pus interlocutorilor 
noștri întrebări și am primit răspunsuri pe care le redăm 
mai jos urmărind sensurile acestui concept în viața de toate 
zilele.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE- 
E D I) C A Ț I t RĂSPUNDERI

MII SI MII DE 
DUELURI PEN
TRU ONOARE...

Conf. univ. DUMITRU AL- 
MAȘ este de părere că se 
poate vorbi despre nuanțe is
torice ale onoarei :

Altfel au conceput onoarea 
oamenii evului mediu și altfel 
o concepem noi. Și nu-i vorba 
numai de nuanțe. Ci de ceva 
mai mult. Cavalerul medieval 
făcea din onoare un scop în 
sine. O trata ca pe o dogmă a 
vieții. O vorbă aruncată într-o 
împrejurare oarecare, o ochia- 
dă unei femei, o palmă primi
tă de la cineva putea dezono
ra pe un nobil tînăr sau vîrst- 
nic.

Tragedia lui don Rodrigue 
:și a Ximeniei,-din Le Cide .al 
lui Corneille, se întemeiază 
pe... o palmă pe care o primeș
te eroul. Și ar fi fost pe vecje 
dezonorat dacă nu s-ar fi răz-

bunat. Trîndăvia eroică a feu
dalului a avut nevoie de ase
menea exacerbări ale acestui 
nobil și uman sentiment — 
sentimentul onoarei. Pentru o- 
noare s-au desfășurat mii și 
mii de dueluri : unele frumoa
se prin expoziția unui eroism 
gratuitaltele stupide prin in
signifianta cauzei, dar cele mai 
multe simple asasinate deghi
zate. Clasic, din acest punct de 
vedere rămîne cazul duelului 
la care a fost supus Pușkin. 
Dacă în veacul al XII-lea, să 
zicem, un cavaler ofensat de 
rivalul său accepta, pentru 
salvarea onoarei, un duel și 
spăla, cu singe ofensa și ruși
nea, dacă acele dueluri întru 
salvarea onoarei aveau ceva 
eroic și'chiar poetic, cu vremea 
ele au degenerat, cum am mai 
spus. în simple crime preme
ditate. Papa și mulți regi au 
trebuit să intervină și să in
terzică duelurile. Totuși, în 
spiritul cavaleresc al veacului 
al XVI-lea. de pildă, cavaleru
lui i-a mai rămas privilegiul tai- 
nic și ilicit de a se bate pentru

Anchetă realizată de 
CORNELIU IROD

(Continuare în pag. a 111-a)

PARADOXAL MINIATURI

Experiment pentru stația pilot a 
Uzinei metalurgice din Iași

PE AEROPORTUL
BANEASA

Impresiile și 
noștri întorși acasă după turneul 

din Africa și Brazilia
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declarațiile fotbaliștilor I
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nostru urmăresc cu 
simpatie și se bucură 
inimă de succesele pe 
le obțineți în opera de 
strucție a socialismului, 
tem încredințați că sub 
ducerea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, a Comitetu
lui' 'său Central,. îrf'frttîlte cu 
primul secretar, tovarășul A- 
lexander " ’ 
muncii 
voastră 
tuturor 
nomice, 
turii și
nuă a orînduirii noi, dezvolta
rea democrației socialiste, ri-

Dubcek, oamenii 
din patria dumnea- 
vor asigura progresul 
domeniilor vieții eco- 
înflorirea științei, cul- 
artei, întărirea conti-

PRAGA 22 — Coresponden
tul Agerpres, Eugen lonescu, 
transmite : La 22 februarie, în 
Hradul din Praga, a avut loc 
ședința solemnă a Comitetu
lui Central al P.C. din Ceho
slovacia. Comitetului Central 
al Frontului Național și a Gu
vernului R. S. Cehoslovace, 
consacrată celei de-a 20-a ani
versări a victoriei oamenilor 
muncii din Cehoslovacia din 
februarie 1948.

La ședință au participat 
membri și membri supleanți

at C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, șefii de secții la C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, membrii 
Guvernului și ai Adunării Na
ționale, vechi activiști de par
tid, reprezentanți ai Armatei 
Populare Cehoslovace, partici- 
panți la evenimentele din fe
bruarie 1948 și delegați ai oa
menilor muncii din întreprin
derile pragheze și din regiu
nea Cehiei Centrale.

In prezidiu au luat loc Ale
xander Dubcek, prim-secretar 

al P.C. din Ceho-

slovacia, Antonin Novotny, 
președintele R.S. Cehoslovace, 
Jozef Lenart, președintele Gu
vernului R. S. Cehoslovace, 
Bohuslav Lastovicka, preșe
dintele Adunării Naționale a 
R.S. Cehoslovace, și alți con
ducători de partid și de stat 
cehoslovaci, conducători ai 
partidelor și organizațiilor 
Frontului Național.

PUBLICĂM ÎN

LA ANCHETA
NOASTRĂ

NOI ® viitorul apropiat

Prof. R. GRIGOROVICI
membru corespondent al 'Academiei

Privită prin prisma cuce
ririlor științifice din dome
niul semiconductorilor Româ
nia anului 1985 se va deosebi 
de cea de astăzi printr-o 
aplicare pe scară largă a dis
pozitivelor semiconductoare. 
Qei 17 ani care se vor scurge 
pînă atunci, vor face să iasă 
din uz multe tipuri de dispo
zitive, astăzi larg răspîndite, 
iar altele noi vor intra în 
largă folosire, nu numai în

domeniile caracteristice se
miconductoarelor cum ar fi 
electronica, tehnica comuni
cațiilor, conversia energiei 
termice în energie electrică, 
automatizarea sau laserii, dar 
și în domenii încă nebănuite.

Cîteva tendințe actuale în 
această evoluție se vor men
ține posibil și în viitor. Astfel 
se va realiza pe o scară din 
ce în ce mai avansată așa nu
mita integrare a dispozitive-

DIMENSIUNI INCALCULABILE
ZAREA CERE EFORTURI DE

lor, adică concentrarea într-o 
singură piesă a mai multor 
funcțiuni efectuate anterior 
de către mai multe piese se
parate. Se va realiza o minia
turizare din ce în ce mai 
avansată a dispozitivelor de 
putere mică, în special prin 
folosirea dispozitivelor pelicu- 
lare, în formă de straturi 
subțiri. In sfîrșit, se vor re-

(Continuare în , pag. IV)

VEȚI FI SPECIALIȘTI
ÎN EPOCA ENERGETICII

NUCLEARE
Prof. dr. docent FLORIN CIORASCU

membru corespondent al Academiei

Vrem deci să știm încă din 
1968 cit mai mult și mai pre
cis din tehnica anului 1985 ? 
O asemenea intenție, avînd 
în vedere elementele de care 
în parte dispunem, poate fi 
realizabilă. Trebuie însă ținut 
cont de faptul că nu de pu
ține ori astfel de prospecti- 
vări s-au dovedit nu tocmai 
conforme cu realitatea. Totuși, 
sînt mari șanse, de pildă, ca

pînă în 1985 să devină fruc- 
tificabile noile sisteme de con
versie a energiei; este vorba 
de bateriile electrice cu com
bustibil, de celulele foto elec
trice solare, de convertizorii 
termoionici și termoelectrici 
și de generatorii magneto- 
plasmodinamici, care consti
tuie tot atîtea căi de ridicare 
a randamentului 
surselor primare de 
sau de extindere a

utilizătii 
energie 

acestora.

Dificultățile actuale care stau 
în calea realizării lor tehnice 
se crede că vor fi depășite în 
anii următori, avînd în vede
re progresele ce sînt pregăti
te să apară în fizica solidu
lui ; ele constau în principal 
in atingerea nivelului de cu
noștințe a proprietăților și 
structurii materialelor care să 
permită proiectarea tehnolo-

(Continuare în pag. IV)
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Grigorescu strici cronologic e un 
act istoriografie (util dar me
canic în esența sa)r care poate 
elucida foarte puțin natura ar
tei sale, logica devenirilor, căci 
deși se poate vorbi în creația 
fa de influența lui Cezanne, De
rain, Rousseau — Douanier, a 
postimpresioniștilor, artistul nu 
lasă impresia unei sincronizări 
cu desfășurarea panoramică a 
curentelor și ideilor de la în
ceputul secolului nostru, ele 
fiind „apropiate" aparent hazar
dat, invers, după cum îi dictau 
mai degrabă propriile im
pulsuri. Gestul de a porni de la 
construcția riguroasă la poezia 
ușor vaporoasă și incertă a cro
maticii postimpresioniste, îl de
finește. Lucian Grigorescu nu 
urmărește o „refacere" didac
tică a unei succesiuni de idei șl 
modalități plastice, ci se caută 
pe sine cu ajutorul lor, apelînd 
cînd vrea, la ceea ce i se oferă. 
Deși influențele sînt vădite, nu 
se pot stabili similitudini în 
gîndire, în intenție. Poți mai 
degrabă, remarca faptul că la 
începutul creației sale, artistul 
înclină către o viziune expre
sivă, construită, volumetrică în 
care tonurile (în general neutre) 
sînt modelate cu o vicioasă mi
gală, punînd în evidență în pri
mul rînd compoziția, desenul, 
organizarea spațială și raportu
rile dintre diversele elemente 
figurale ale lucrării. Subzistă 
în lucrările acestei perioade, o 
pregnantă acuitate, o dorință de 
cunoaștere, subordonată voit 
exclusiv rațiunii, un sentiment

rfasîce ale temei, ale unul Mo 
net sau Passarro. Dacă la aceștia 
piatra devine volatilă, fluidă 
ca și aerul sau cerul, la Luciap 
Grigorescu, clădirea desprinsă 
cert de cerul luminat — se im
pune prin monumentalitatea 
grea, materială, prin tonuri 
terne, sigure, contrare descrierii 
efectelor optice naturale. Chiar 
în peisaje iluminate, vibrante, 
în care materia colorată se 
destramă în mii de fire colorate 
(asemeni reversului unei țesă
turi lucrate în noduri), ca în 
„Peisajele de la Balcic", toro
pite de soare și căldură, forma 
există, dispune și organizează 
tabloul, se clădește din culoare, 
din pete mari de culoare, dese
nul, compoziția prinzînd viață 
odată cu suprapunerile culorii, 
foarte aproape tocmai aici poate 
de preceptele Cezanne-iene, ale 
eternului dialog, desen, culoa
re. Cu timpul formele dese, 
ușor baroce („Nu este o compo
ziție ci un mutat" a exclamat 
odată Pallady în fața „Naturii 
statice cu bust de gips culcat*), 
se limpezesc, se reduc la o no
tație esențială, ușor stenogra- 
mică („Turnul Bărăției" „Peisa
jele din Mangalia"), de o mare 
expresivitate plastică. Există în 
tot ce realiza el, un poet sen
sibil incapabil de violențe, de 
stridențe, de demonstrații fa
cile, livrești, literaturizante. 
Simțea emoția pură a culorii 
pe care o decanta cu răbdare 
apoi, rațional. Incercînd să de
finești un peisaj spiritual la Lu
cian Grigorescu e desigur ha-
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de amară solitudine, de metafi
zică a obiectelor capabile de 
dialog. Cunoscuta pînză „Piață 
din Cassis" (1927) e dezolantă 
prin singurătatea sa, prin durle- 
rea încremenită a caselor, a co
pacilor parcă carbonizați, prin 
lipsa (intenționată tragic) a ori
cărui personaj, prin delimitarea 
precisă, ascuțită a formelor ex
terioare, amintind prin atmos
feră de tăcerile grele, metafi
zice ale unui Chirico. în „Na
tură moartă" (1928) și „Colț de 
atelier" (1929), obiectele descrise 
cu un excesiv efort de materia
lizare se dematerializează toc
mai datorită acestei intenții, în- 
cercînd să sugereze (pe lingă 
realitatea culorii) o alta, eter
nă. a lucrului în sine. Pasiunea 
analizei, care-i întovărășește 
toată creația de altfel, e in a- 
ceastă perioadă mai acuzată. 
Ideea de construcție, de solidi
tate a formelor, care arhitectu- 
rează lumea și Imaginea plas
tică nu dispare la Lucian Gri
gorescu nici mai tîrziu citind 
aci „Drum în pădure", de o 
accentuată perspectivă clasică a 
solidelor arcade naturale, ale 
pădurii, copacii, „Peisaj la Cas
sis", „Peisaj" ș.a. „Postimpre- 
sionismul" său de mai tîrziu se 
cere înțeles mai mult ca o mo
dalitate poetică de învăluire, 
constantă, vibrantă, sonoră a 
formelor, decît ea o estetică a 
luminii. Există în mai toate 
peisajele acestei perioade, ca și 
în naturile moarte de altfel, o 
statornicie a timpului, a lumii 
care le sustrage perisabilității 
orare sau a anotimpului, a plă
cerii senzuale, de fugace con
templație colorată. Să compa
răm de pildă „Catedrala Notre 
Dame" (1935) cu prototipurile

zardat (mai ales la el) căci nu e 
nici un pictor al peisajului ru
ral, nici al celui citadin prin 
excelență, după cum nu e nici 
al marinelor. Lucian Grigorescu 
a iubit tot ce i-a oferit natura, 
vizualitatea, negîndindu-se (așa 
cum reflectă opera) niciodată 
la împărțiri forțate ale lumii 
pe specii și categorii. De aceea 
e, de asemenea, hazardat să vezi 
în el un pictor senzual al Sudului 
(numai pentru că s-a născut în 
Dobrogea ?) al cărui peisaj spi
ritual se definește mai ales prin 
pitoresc, deși cultivă un fast al 
culorii, gustul prețiozității a- 
cesteia, dar pe care le cultiva 
asemenea unui alt fastuos, Gh. 
Petrașcu, mai mult cu senti
mentul rafinamentului inte
lectual. Leneșa contemplație 
levantină, poate fi fals atribui
tă unui Lucian Grigorescu, 
foarte citadin, urban și riguros 
în structura sa. Peisajele sale 
nu acuză nicăieri un amestec 
senzual al privitorului, o comu
niune directă, ele au mai de
grabă ceva din demnitatea 
obiectului privit distanțat, ana
lizat și decantat înțeles (de 
aceea multe dintre peisajele 
sale par privite de la o fe
reastră asemenea acelora unui 
Marquet, care la pictorul ro
mân marchează o distanțare 
psihică, un apolinism, o demni
tate și o reținere a euforiei, 
(care cel mai adesea lipsind, te 
pot tîrî, și pe nesimțite, în edul
corat).

Lucian Grigorescu nu și-a 
permis niciodată abandonul spi
ritual, divagația egoistă și 
planturoasă a unui „oriental" în 
fața emoției exterioare. Arta 
însemna pentru sine muncă, 
ordine, rigoare, o rigoare pe

Preoții Greciei și Egiptu
lui antic foloseau hipnotis
mul în scopuri religioase ; 
ei puneau diferite întrebări 
unui slujitor al templului 
care, fiind în stare de hip
noză dădea o serie de răs
punsuri ce erau interpretate 
ca proorociri, ca indicații 
ale zeilor. în epoca Renaș
terii, fenomenele hipnotis
mului sînt explicate, în pri
mul rînd, prin experiențele 
care se fac pe animale, du
cind la apariția unei teorii, 
fantastice : „magnetismul 
animal". Potrivit acestei te
orii. reluată și dezvoltată în 
secolul al XVIII-lea, un om 
poate să influențeze psihi
cul și organismul altui om 
cu ajutorul „forței vitale" 
care se „scurge" din toate 
organele corpului Său.

Medicul vienez Mesmer 
(care a practicat hipnotis
mul la curtea regelui Lu
dovic al XVT-lea) a refor- 
mulat și a;/scat această 
teorie după principiul că 
orice boală de nervi trebme 
dusă artificial pînă la 
punctul său culminant pen
tru a putea fi vindecată. 
Pe bolnavii furioși, cu crize, 
Mesmer îi ducea în camera 
„crizelor" unde le trans
mitea magnetismul, „fluidul 
magnetic" pe baza „passe- 
lor" (mișcări repetate ale 
mîinilor in fața și de-a 
lungul corpului celui supus 
experienței), provocîndu-le 
acestora o stare de criză
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accentuată, manifestată prin 
tremurături, strigăte puter
nice, plins sau rîs nestăvi
lit.

Acest mod naiv de a privi 
hipnoza a durat pînă în 
secolul al XIX-lea cînd 
preotul portughez Faria, 
care a trăit mulți ani în 
India, a început să demon
streze în Europa hipnoza 
pe baza sugestiei verbale 
fără passe. Dar cuvîntul 
hipnotism, care vine de la 
grecescul „hypnos" ce 
înseamnă somn, a fost fo
losit pentru prima dată de 
chirurgul englez Braid.

Către sfîrșitul secolului 
trecut, celebra controversă 
dintre savanții francezi 
Bernheim și Charcot, cît 
și cercetările lor, au dus 
la cunoașterea și răspîn- 
direa hipnotismului. Pri
mul susținea că hip
noza poate fi provocată pe 
baza sugestiei asupra oame
nilor sănătoși și că ea este 
înrudită cu somnul natural, 
în timp ce al doilea afirmă 
că hipnoza ar fi un feno
men care se observă nu
mai la anumite ființe anor
male (isterici) și ar fi o 
stare patologică provocată 
artificial.

Cercetările ulterioare au 
scos în evidență că starea 
de hipnoză poate fi provo
cată pe baza sugestiei oa
menilor sănătoși, mai mult 
sau mai puțin sugestibili.

Cert este ca tehnica hip

Superbul hocheitreziși: meciurile de hochei 
transmise săptămîna trecută 
au constituit unul din cele 
mai dramatice spectacole de 
care am avut parte în cariera 
noastră glorioasă de telespec
tatori. Nici un serial nu va 
putea ajunge la tensiunea de 
sîmbătă seară. Iar episoadele 
intermediare — ca acel Ca- 
nada-Cehoslovacia fără pe
reche ca frumusețe pură a jo
cului — au egalat suspansul 
final, ceea ce nu-i la înde- 
mîna decît a marilor scena
riști. Am prieteni — cu totul 
asportivi — care mărturiseau 
că după Cehoslovacia-U.R.S.S. 
au mai stat pînă la 3 dimi
neața, ca să-și revină. In ce 
mă privește, cred că pentru 
prima oară m-am surprins — 
în finalul aceluiași meci — 
tremurînd în fața aparatului. 
Poate că sînt un cronicar fri
vol — dar iată că severul 
domn Jacques Siclier de la

Gabriela Melinescu despre:
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care cîteodată nici n-ai bănui-o 
sub aspectul spontan al expre
siei sale. „Nimic nu se dato- 
rește întîmplării, scria el în 
1961, nici măcar inspirației; nu
mai prin muncă asiduuă și prin- 
tr-o inteligență plastică artistul 
ajunge la un asemenea rezultat 
final al eforturilor sale."

Din nefericire, lui Lucian 
Grigorescu, o stea de mărimea 
întîi a istoriei artelor plastice 
românești modeme, o stea din 
constelația Luchian, Petrașcu, 
Pallady, i se vor mai „fabrica" 
numeroase poezioare lacrimo
gene și false, ai căror autori 
nu-1 vor slăvi pe el, ci mai de
grabă se vor lustrui pe sine, pî
nă la analiza atentă, proprie, 
antologică a creației sale. Pînă 
atunci am vrea să relevăm în
treprinderea utilă cu multă

probitate științifică realizată da 
Petre Oprea : catalogul retros
pectivei, care poate fi în sine o 
sursă de referință.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

de Radu Cosațu
Acum, fiindcă s-au termi

nat, s-o spunem deschis, fără 
„teama" că am putea fi con-

— Ce ne puteți spune des
pre cartea dumneavoastră 
care va apare în curind ?

— O carte de versuri, „In
teriorul legii", alcătuită din 
2 cicluri („Interiorul legii" și 
„16 ani, ochi negri") opuse 
ca structură, dar care alătu
rate relevă tocmai concepția 
mea despre poezie. Ciclul al 
II-lea este — aș putea spune 
— o experiență de 
Credința mea veche 
ființarea limbajului 
poezie este imposibil 
Uzat atîta timp cit ne expri-

Galeriile de artă 
fotografică din str. 
Brezoianu găzduiesc o 
expoziție intitulată 
„Lumea", ce cuprinde 
lucrările a 25 din ma
rii fotografi ai lumii, 
reuniți în cooperativa 
„Magnum photos". 
Expoziția înfățișează în 
imagini emoționante 
lumea anilor noștri, 
privind-o fie cu un 
zîmbet (Eillot Erwitt- 
S.U.A.), fie acuzator, 
ca în zguduitoarele 
fotografii zugrăvind a- 
trocitățile războiului 
civil din Spania și 
„Indochina, 1954", (Ro
bert Capa — S.U.A.).

Ochiul indiscret al 
aparatului fotografic 
pătrunde în intimitatea 
cîtorva personalități, 
care ni se dezvăluie 
simplu, apropiat : is
toricul de artă Ber
nard Berenson artistul 
Sammy Davis jr„ diri
jorul Arturo Toscani
ni, Louis Armstrong.

Dar poate 
emoționante 
sînt cele cu 
la primul 
viața rezervă unora 
bucurii, dar mulți din-

tre ei sînt nevolți să 
vagabondeze, să tră
iască în mizerie (im
presionantele fotogra
fii ale lui Sergio Lar- 
rain despre copiii chi
lieni).

Și totuși, pe pămîn- 
tul scăldat de sîngele 
războiului și pătat de 
mizeria a milioane de 
oameni, tinerii iubesc 
și sînt fericiți (Bruce 
Davidson — S.U.A. : 
„Tineretul"), constru
iesc temelia unei vieți 
noi (fotografiile des
pre tineretul din Chi
na și Mongolia ale lui 
Henri Cartier — Bres
son — Franța).

Expoziția asociației 
„Magnum photos" 
înfățișează o lume 
noscută și totuși 
nică, surprinsă 
ipostaze lirice 
dramatice, o lume 
a

ATENEUL 
TINERETULUI 

PROGRAMUL 
DE DUMINICĂ

Duminică 25 februarie 
va avea loc la Casa de 
cultură 30 Decembrie al 
IV-lea program al Ate
neului, care va cuprin
de un spectacol de poe
zie și muzică. Tinerii ac
tori Anda Caropol, Geta 
Angheluță și Cornel Du- 
mitraș vor recita versuri 
inedite ale poetului 
francez Jacques Prevert 
(regia : Radu Boroianu), 
iar programul muzical 
va fi susținut de forma
ția vocal-instrumentală 
„Entuziaștii". Totodată 
va putea fi vizitată ex
poziția de debut a tine
rilor pictori Barbu Ni- 
țescu și Mircea Milco- 
vici. Programul incepe 
la ora 11,30.

măm ideile prin cuvinte și 
există în lume nesfîrșite 
limbi. Experiența mea 
infirmă prejudecata unui 
hermetism. Am vrut să 
demonstrez că hermetis- 
mul nu este decît o proble
mă de sentiment și nicide
cum de înțelegere și că un 
hermetism figurativ și non 
figurativ — nuanțe specifice 
ale poeziei muntenești — 
pot da o artă mare, o artă 
închisă spre care aspir și eu.

— Cum așteptați opinia 
„criticii" ?

— Cred că o critică inteli
gentă poate să mărească va
loarea unei cărți sau dimpo
trivă s-o micșoreze, cartea 
fiind o existență obiectivă 
numai pentru cel care a 
scris-o.

— Un proiect ?
— Pregătesc o carte de cri

tică tn care analizez cele 12 
mari revelații ale poeziei e- 
terne (începînd cu binecu
noscuta temă : viața evis) — 
pe care orice mare poet le-a

oamenilor.
OCTAVIAN 

URSULESCU
cele mai 

imagini 
copii. De 

gîngurit

mine supli...
E concluzia rezul

tatelor unei experien
țe realizate în Ceho
slovacia, pe 226 de 
școlari între 6 și 16 
ani, ce au servit drept 
„cobai". în toate a- 
ceste școli, rația ca
lorică zilnică era cam 
de 3 000 de calorii, 
repartizată însă în 3-5 
sau 7 mese pe zi. Re
gimul acesta a durat 
un an. Rezultatul: la 
copiii și mai ales la 
adolescenții ce luau 
3 mese pe zi, s-a ob
servat o tendință vi
zibilă de a depune 
grăsimea și de a o 
păstra ; cu alte cuvin
te, ei se îngrășau 
mai mult decît ceilalți 
care luau 7 mese pe 
zi.

pe gheață
„Le Monde" recunoscînd că 
sportul la televizor nu-l prea 
interesează, scrie negru pe 
alb : „U.R.S.S.-Finlanda m-a 
pasionat". Dar ce putea să 
însemne U.R.S.S-Finlanda ca 
dramatism al luptei ? Lucru
rile ar trebui gîndite de la 
U.R.S.S.-R.F.G. în sus — 
meci în care la scorul de 7—1, 
8—1, germanii jucau ca la 
0—0. Formidabile aceste 
„personaje" ale „piesei" noas
tre — cei care nu se predau, 
cei care joacă hochei ca să 
cîștige chiar dacă nu au nimic

încercat și prin care a exis
tat. Voi încerca să lucrez nu 
cu mijloace poetice — cum 
se așteaptă de la un poet — 
ci cu mijloace ale analizei 
literare obiective. Cred că 
fiecare poet ar trebui să-și 
scrie cartea sa de „critică" 
aș zice „tratatul" său „des
pre sublim" incercînd să re
cupereze ceea ce au pierdut 
prin neființă în trecutul ma
rii poezii.

Tot în această carte voi 
discuta încipiența unui mit 
specific românesc, neîntîlnit

decît în folclorul arhitecturii 
populare care în poezie se 
impune din ce în ce mai 
pregnant de către foarte tî- 
năra generație.

Profittnd de existența tu
turor esteticilor moderne voi 
da cărții un aspect psihic, 
demonstrînd că într-o epocă 
modernă, un tratat despre 
sublim este aproape ca și 
alcătuit, sublim pe care noi 
îl percepem în infinite nu
anțe, mai diferențiat, mai 
tragic decît înaintașii noștri.

— Si... o dorință.
— Doresc să scot o 

alcătuită numai din 
poezii, (dacă așa ceva 
posibil) poezii nemaipomeni
te, tot atît de bune ca și 
postulatele din matematică si 
deci care să nu se poată co
menta. Ele să fie scrise oda
tă și date odată pentru tot
deauna. Cine ar reuși să 
facă aceasta va rămîne tot 
atît de mare ca și Euclid.

Parizienii se dovedesc desfid de îngădui
tori, permițînd acestei vaci să călătorească 
cu autobuzul! Bovina pasager a luat parte 
la o reclamă de publicitate a laptelui pe 
Champs Elysees. 'Necazul este însă cum 
va putea fi ea ținută la fermă acum, după 

ce... a văzut Parisul ?

I

pă de inimă
Primăria din Mont

real a adresat tuturor 
locuitorilor capitalei, 
ca și celor care trec 
accidental prin oraș, 
un apel înflăcărat 
prin care-i roagă să 
facă economie în ceea 
ce privește inimile 
sculptate pe copacii 
și mai ales pe bănci
le din parcurile pu
blice. (Anunțul e va
labil și în Cișmigiu).

Și mai ales pentru 
turiste, marile maga
zine p—--------
în vînzare „ 
„rutieră" care 
imprimată pe ea

pariziene au pus 
înzare o rochie 

are 
o 

hartă mare a Franței, 
astfel îneît orice „ră
tăcire", devine prac
tic imposibilă.

de cîștigat, ca suedezii sîm
bătă seară cu cehii, eroi de 
neînțeles pentru spectatorul 
normal, eroi „gratuiți". Dar 
în suedezi vorbea „clasa" — 
și eu cred, ca și alții, că sue
dezii, în ciuda lipsei de in
flux nervos, au hochei-ul cel 
mai hochei, cel mai natural, 
aș spune cel mai uman. Pen
tru că ceea ce asigura spec
tacolului marea frumusețe și 
marele interes era latura u- 
mană, „clasa de joc" devenea 
deodată o morală personală, 
un temperament, o psihologie.

Adevăru-i — fie vorba in
tre noi — că francezii nu se

■ prea pricep la hochei, nici 
n-au prea văzut, nici nu știu 
să-l transmită. Transmisiile, 
ca imagine, nu se comparau 
cu ce am văzut altă dată la 
televizor, din alte părți. O 
lipsă de fantezie care mergea 
pînă la filmarea aceluiași și 
aceluiași puc în mîna arbitru
lui plus obsesia patinelor, ca 
fixațiile eopiilor mici care 
cînd văd ceva nemaivăzut se 
leagă de amănuntele cele mai 
stupide. Prim planuri sărace, 
lupta văzută de departe, din 
cînd în Cînd — portarii ținuți 
mai insistent în imagine, 
poate fiindcă se mișcau mai 
puțin, sau masca lor fascina 
ochiul pueril al celui de la 
aparat. Oh, dacă Jean-Claude 
Killy s-ar fi ocupat cu hochei
ul ! Dar toate acestea n-au 
avut, pînă la urmă, o Impor
tanță decisivă — așa cum în 
marile piese, unde „mesajul* 
și forța vieții desfid tehnica 
de exprimare a autorului, ce 
se spune interesează mai mult 
decît cum se vede.

In schimb, am fi nedrepți 
dacă n-am observa progresele 
certe realizate la Grenoble de 
echipa noastră de crainici 
sportivi. Am avut revelația 
lui Gh. Epuran — comenta
tor de mîna întîia, nu cred că 
exagerez. Competență, so
brietate, un stil format 
cînd, unde ? Probabil că pe 
schiuri, în sport, e școala cea 
mai bună. Țopescu rămine 
prietenul nostru nr. 1, spiri
tul său camaraderesc și-a for
mat un vocabular, o expresie 
distinctă căreia ti iertăm li
nele accente prea „avîntate". 
Un apetit prea mare pentru 
pitoresc — confundat cu in
formația bogată — ar trebui, 
cred, reprimat. Diamantopol 
mi s-a părut pentru prima 
oară sănătos și plăcut emoțio
nat, „încălzit" și capabil să 
ne transmită unele emoții. E 
evident că pentru comentatorii 
noștri sportivi — confruntările 
internaționale, pe viu, sînt 
la fel de necesare ca oricăror 
echipe criticate duminical pe 
plan intern. A propos, mai 
știți cum arată la față sportul 
acela care sg joacă cu 44 de 
picioare, nu stă pe 
consumă citronadă 
Coe" ?...

Serios vorbind: 
după atîta hochei, gata, 
vină artiștii 1

casă și
„Dan

acum,
— să

PALAT AL

nozei se bazează, în toate 
cazurile, pe diferite pro
cedee sugestive. Intr-un fel 
sau altul, majoritatea oa
menilor sînt sugestibili. Dar 
sugestibilitatea diferă de la 
individ la individ în func
ție de : particularitățile 
psihice ale persoanei, vîrstă, 
sex, experiență de viață, 
putere de discernere, grad 
de cultură etc.

Interesul crescînd ce se 
manifestă pentru studierea

necesitatea desprinderii as
pectelor științifice de cele 
pseudo-științifice și luptă 
împotriva tendințelor de 
mistificare și de șarlata- 
nism în utilizarea ei, sau 
împotriva acelora care exa
gerează aspectul practic și 
experimental al hipnozei.

în procesul de hipnotiza- 
re, între hipnotizator și cel 
hir»iotizat se stabilește un 
raport de corelare psiholo
gică sui-generis. Spre deo-

se află esență de garoafe pe 
care o percepe ca atare și 
se bucură de plăcere, că în
țepăturile ce-i sînt aplicate 
cu un ac îi produc o senza
ție de plăcere sau că se a- 
flă pe un cîmp înflorit în
tr-o zi frumoasă de primă
vară și el execută mișcări 
adecvate strîngerii florilor.

Preocupat de faptul că 
unele persoane pot fi hip
notizate mai ușor ca altele, 
profesorul E. R. Hilgard îi

invers : de la somnul natu
ral la somnul hipnotic. Un 
astfel de caz se poate ma
nifesta uneori și atunci cînd 
omul vorbește în somn și 
îi sînt adresate întrebări 
pe un ton potrivit și legate 
de conținutul visului. Cînd 
cel care doarme răspunde, 
somnul natural se trans
formă în somn hipnotic, 
iar asupra hipnotizatului 
se poate acționa prin suges
tie. în felul acesta se poate

HIPNOZA
sugestiei și hipnozei de
curge atît din necesitățile 
rezolvării pe plan teoretic 
a fenomenului ca atare cît 
și din cerințele aplicării 
practice. Semnificativ este 
în această direcție, Congre
sul internațional de hipnoză 
ținut anul acesta în Japonia 
la care au participat un 
mare număr de medici, psi
hologi, fiziologi, psihiatri, 
chirurgi, anesteziologi etc.

Numeroși teoreticieni și 
practicieni scot în evidență• • • t • •

sebire de somnul natural, 
cînd conștiința omului pare 
a fi izolată de lumea exte
rioară, hipnotizatul men
ține un permanent contact 
cu hipnotizatorul, ascultîn- 
du-1 și răspunzîndu-i la în
trebările puse. Cuvintele 
hipnotizatorului pot provo
ca reprezentări vii și acte 
automate de mișcare. Hip
notizatului i se poate su
gera, de pildă, că într-o e- 
prubetă ce conține amoniac

• • • • •

descrie pe cei mai sugesti
bili ca fiind pasionați de 
literatură, muzică, au ima
ginație vie, simt atracție 
pentru natură, au fire des
chisă și vioaie etc.

în ceea ce privește som
nul hipnotic, trebuie arătat 
că el se poate transforma 
în somn natural. Aceasta 
are loc atunci cînd legătura 
dintre hipnotizator și hip
notizat slăbește sau se în
trerupe. Se poate trece ți

• •••••

recurge la sugestia hipno
tică în scopul înlăturării 
unor deprinderi și înclina
ții negative din compor
tarea copiilor.

Una din problemele 
care se pun este aceea dacă 
ne putem sugestiona și hip
notiza singuri.

Flaubert descriind scena 
otrăvirii doamnei Bovary 
simțea gustul de arsenic 
care-i provoca vărsături, 
în timp ce Goethe își putea

• ••••••

provoca după dorință ima
gini vizuale halucinante. O 
asemenea capacitate o 
poate avea oricine reușește 
să trăiască cu intensitate 
și să-și reprezinte puternic 
momente din viața proprie 
sau văzute. Mai mult, ex
periențe din clinică au ară
tat că unii oameni pot fi în- 
vățați să se autohipnoti- 
zeze. Este suficient să 
amintim aici așa numitul 
antrenament autogen al 
prof. dr. Chultz bazat pe 
autohipnoză cît și părerea 
dr. Houghton potrivit că
reia bolnavii de astm pot 
să se autohipnotizeze zilnic 
la ora la care știu că vor 
intra în criză. în stare de 
somn hipnotic, crizele de 
sufocare nu mai au loc, iar 
bolnavul se trezește după 
o perioadă (un sfert de oră) 
automat.

Apreciind utilitatea prac
tică a hipnozei, o serie de 
specialiști o aplică cu suc
ces în medicină, stomatolo
gie, psihiatrie, chirurgie, 
logopedie, obstretică, anes- 
teziologie, dermatologie. 
Astfel, hipnoza este folo
sită ca adjuvant în trata
rea nevrozei astenice, a 
obsesiilor, a ticurilor ner
voase, a insomniei, a bîl- 
bîielii, a obezității, a al
coolismului, a unor boli de 
piele. Sînt cazuri la care 
anestezia chimică dăunează 
și atunci operațiile se pot

TELEFOANELOR 
LA BRĂILA 

în respectabilei vîrs-
te de ie ani, orașul Bră
ila se arată privirii mereu fi 
mai tînăr. Edificiilor social- 
culturale înălțate aici în ul
timii ani — cartiere modeme 
cu blocuri de locuit, impu
nătoare localuri de școli, ci
nematografe etc. — li se 
mai alătură încă unul. Este 
vorba de începerea construc
ției noului Palat al telefoa
nelor. Macheta cît și detali
ile proiectului de execuție 
prezintă această clădire cu o 
arhitectonică deosebită.

V. MOINEAGU

efectua pe baza comba
terii durerilor prin hip
noză. Cu cît pacientul este 
mai convins de rolul și fo
losul hipnozei și dorește 
să-l ajute de specialist, cu 
atît efectul este mai apro
piat.

în prezent, în multe țări 
se aplică cu succes în cli
nică hipnoza în asociație 
cu alte metode terapeutice.

La noi, somnul hipnotic 
a fost aplicat în medicină 
încă de către dr, Gh. Ma
rinescu. în clinicile din 
București, Cluj, Iași etc. se 
acordă o importanță spo
rită folosirii hipnozei, iar 
la Institutul de psihologie 
se studiază natura și efec
tul sugestiei și a hipnozei 
cît și ca metode pentru 
cercetarea unor procese 
psihice.

Hipnoza poate fi utilă 
atît cercetării științifice, cît 
și terapeuticii, iar viitoare
le studii vor consemna, de
sigur, noi succese.

Hipnoza nu este, deci, un 
fenomen mistic și inexpli
cabil ci o stare naturală 
cunoscută din cele mai 
vechi timpuri.

EMIL VERZEA 
asistent universitar 

în cadrul catedrei de psi
hologie a Universității 

București



I

TIMP UL

10. Și cînd sînteți plictisiți, ce faceți ?

In numerele 5 823 și 5 828 am publicat prima parte a aces
tei anchete. în -ziarul de astăzi și într-un număr viitor pu
blicăm, in continuare, răspunsurile primite la următoarele 
întrebări :

5. Mergeți de mai multe ori la același film? (pentru 
cei care răspund .,da“> de ce simt această nevoie?).

6. La ce oră vă culcați?.../’---- t
7. Ce faceți între orele 18—23 ? Dar părinții voștri ce

fac ? Dar bunicii — sau oamenii bătrîni cu care, eventual, 
trăiți în aceeași casă? ..........._

8. Cum ați defini plictiseala?
9. .Vă încearcă vreodată plictiseala ? Cînd vă simțiți 

mai plictisiți?

Vă place să retrăițî 
o anumită stare 

de spirit ?
De fapt n-am formulat așa 

întrebarea (a se vedea chestio
narul), însă esența ei s-ar "pu
tea exprima și astfel. Răspunsu
rile și motivările lor merită să 
fie totalizate și reproduse (se
lectiv) :

• merg de mai multe ori la 
același film — Sete 44, băieți 14.

• nu merg de mal multe ori 
Ia același film — fete 39, bă
ieți 25.

• depinde — fete —■, băieți 2.
Și cifrele de mal sus confir

mă justețea presupunerii de la 
punctul 4 („Ce gen de filme pre
ferați?"), cînd arătam că_ ale
gerea se face în legătură cu 
idealul de tip masculin, pe care 
adolescentele încep să și-1 pre
figureze — și poate că într-asța 
se ascunde și explicația plasării, 
pe un loc secundar (tot la în
trebarea nr. 4 din chestionar) a 
categoriei „filme sentimentale, 
de dragoste" : pasiunea pentru 
o vedetă, oricît ar fi de puter
nică, nu are concretețea unei 
pasiuni reale, în viață, nuvim- 
plică nici complicațiile, riscurile 
respective. Așadar, motivările 
pe care subiecții (fetele) le dau 
pentru obiceiul lor de a merge 
de mai multe ori la același film 
spun mult, dacă nu totul : „Da, 
într-adevăr, merg la film de 
două și de trei ori, la același, 
pentru că în general îmi place 
să-i revăd, pe artiștii preferați"; 
„Pentru a revedea un artist" ; 
„Merg de mai multe ori la un 
film pentru a cunoaște artiștii 
mai bine ; „Merg dacă m-a fer
mecat artistul (vedeți A virata)" 
(16 ani — n.n.) ; „Și de 4—5 ori, 
pentru artistul care joacă în fil
mul respectiv; „Niciodată nu 
văd de două ori. un film" ; „De 
obicei nu merg de două ori la 
același film. De ce să cheltuiesc 
banii de pomană a două oară?"; 
„La intervale mai mari, da. 

Pentru protagonist" ; „-Cînd 
eram mic mă duceam. Acum în
cerc să văd ceva nou și n-am 
răbdare să urmăresc de două 
ori un film. E timp pierdut" : 
„Nu, căci a doua oară văd tru
cajele, greșelile de joc ale ar
tiștilor etc" ; „Numai la filmele 
istorice (și o carte sau o lecție" 
o citesc, în fond, de două ori) ; 
„Niciodată» oricît de bun ar fi, 
n-are niciun rost"; „Da, cu 
condiția să-mi fi plăeut artistul 
principal" ; „Nu. M-ar plictisi" ; 
„Da, mai ales cînd e cu actorul 
preferat" ; „Indiferent cum mi-a 
plăcut, nu" ; „Merg și de două 

. ori, dar pentru muzică sau bă
tăi".

Să socotim oare incapacitatea 
unora de a revedea un film, 
drept o dovadă de superficia
litate ? Oricum, băieții par mai 
puțin dornici să adîncească lu
crurile văzute, iar cît privește 
legătura „afectivă" care se sta
bilește între actor și spectator, 

Lfetele —. evident — se. situează 
pe primul loc (să trădeze rezul
tatul acesta și un grad de sensi
bilitate mai sporit al fetelor 
față de băieți, cuceriți mai ales 
de acțiune și nemai interesîn- 
du-i un film a doua oară, în
cărcătura faptică fiind, de fapt, 
epuizată de la cea dintîi vizio
nare ?).

Somnul și... caloriile
Iată la ce oră se culcă ado

lescenții chestionați de noi :
• 21,30 — 3 • 22—28 • 22—23 

— 17 • 22,30—8 • 23—54 O 23,30 
—8 • 23—24—6.

Așadar, majoritatea se < culcă 
tîrzlu (aproape 50 la sută se 

“culcăbltmcfta 23). Despre gravi- 
! tatea acestui fapt am mai scris, 
arătînd că somnul de seară nu 
este nici pe departe la fel de 
complet, de sănătos ca somnul 

’de noapte. Trei ore de somn 
sînt indispensabile organismu
lui adolescent, trupului șl min
ții sale : 21—24. Explicația e 
relativ simplă: seara te culci 
fiindcă, în mod normal, ai a-

de 
MIHAI STOIAN

jUns la pragul maxim de obo
seală ; ca să reziști apoi treaz, 
dincolo de acest prag, ți se cere 
o suprasolicitare nervoasă de 
care nu-ți dai seama pe mo
ment, dar care provoacă o su
rescitare a întregului organism. 
E destul de ușor de dovedit 
exact că aparent neînsemnata 
suprasolicitare de după ora 21, 
avariază organismul mai mult 
decît însuși efortul fizic direct. 
Oboseala care se instalează în 
jurul orei 24 este de-a dreptul 
iritantă, împiedicîndu-te uneori 
să adormi ușor, să dormi pro
fund (culcîndu-te la timp, a- 
dormi ușor șl somnul e profund, 
absolut odihnitor). Apoi, cel 
care s-a culcat către miezul 
nopții, indiferent de faptul că 
doarme un număr de ore egal 
cu cel care s-a culcat în jurul 
orei 21, este de dimineață și 
peste zi mult mai obosit, randa- 

meatul său intelectual e mai 
scăzut - (lucru grav, dacă avem 
în vedere situația în care se 
află acești elevi din ultimele 
clase de școală: examenul de 
bacalaureat, admiterea în facul
tate).

Bineînțeles, explicații ale a- 
cestei deprinderi „moderne" (ca 
să nu-i spunem... mondene) de a 
te culca tîrzlu, noaptea, tine de 
anumite trăsături ale epocii 
(existenta t.v. în primul rînd — 
și asta se va vedea mai încolo.

cînd vom comenta răspunsurile 
la punctul 7 din chestionar). In 
plus, un rol nepozitiv’îl are ten
dința adolescentului de a imita 
comportarea adulților, în speță 
a părinților, uitând că un adult 
este — din punct de vedere fi
ziologic — „finit", gata consti
tuit, în timp ce tinerii, cu orga
nismul lor încă în dezvoltare, 
suportă altfel — cu alte urmări 
— orice suprasolicitare nervoa
să, fizică, intelectuală.

Un argument în plus ar fi 
faptul că, după cercetări minu
țioase și precise, energia se 
cheltuiește extrem de inegal pe 
parcursul unei zile (în strictă 
dependență cu o mulțime de 
factori) și, atenție ! chiar atunci 
cînd nu facem mai nimic. Cade 
așadar, argumentul posibil că, 
de la ora 21 în sus, să zicem, 
nu mai facem mare lucru, chiar 
dacă nu ne culcăm, stăm tolă
niți și citim sau privim la tele
vizor. Energia se cheltuiește tot 
timpul, pînă și în perioada de 
somn (în opt ore și jumătate de 
somn, un tînăr în greutate de 
78 kg cheltuiește 595 calorii — 
e drept, echivalentul a două ore 
de mers pe jos).

Aparent simplă, problema 
somnului adolescenților implică 
măsuri hotărîte : în primul rînd 
din partea subiecților înșiși, 
apoi a mediului familial și pe 
urmă a celui școlar (plus dife
rite instituții : de pildă — deși 
știu că mulți cititori tineri se 
vor cam supăra pe autorul pre
zentei anchete — la spectaco
lele de la ora 21 în sus, elevii 
să nu fie primiți, cu excepția 
serii de sîmbătă). Randamentul 
și sănătatea lor depind de odih
na completă, ceea ce, în fond, 
înseamnă dezvoltarea armonioa
să a schimbului de mîine.

(O paranteză : se fabrică ac
tualmente, în diferite țări, apa
rate care provoacă... somnul. 
Este vorba de niște aparate 
electrice, construite pe baza 
concluziilor trase în urma unor 
cercetări, și anume că un cu
rent foarte slab poate provoca 

somnul, dacă *e trecut prin ca
pul omului. Șe. fabrică și apara
te portative.' Avi^ ^paterilor !).

Casă sau’, hotel ?!
întrebarea cu nr. 7 a stîrnit 

oarecare haz în plasele respec
tive, jnai cu seamă , partea din 
întrebare care- se referă la , ce 
fac părinții fși bunicii .întpe ore
le 18—23. Am ales într-adins 
intervalul acesta, deoarece a- 
tunci emisiunile de țy„ ore
le potrivite plimbării etc. Din 

răspunsuri trebuia însă să re
iasă altceva decît s-ar părea, 
la prima vedere, că merită să 
fie urmărit : în ce măsură viața 
de familie se consumă firesc 
într-o casă, și-n ce măsură fie
care își are „felia" lui de viață, 
fără prea mari comunicări cu 
ceilalți de sub același acoperă- 
mînt. Au adolescenții — firește, 
după terminarea lecțiilor pentru 
a doua zi — o activitate para
lelă sau cvasl-paralelă cu pă
rinții lor ? Cu bunicii sau cei 
în vîrstă, aflațl în casă ? Sau 
activitățile sînt absolut nease
mănătoare, „independente" ?

• activități absolut asemănă
toare 3.

• activități cvasl-asemănătoa- 
re — 45

• activități absolut neasemă
nătoare — 76

Situația constatată nu e deloc 
mulțumitoare. Deși, de multe 
ori, adulții se plîng că n-au 
timp să se ocupe suficient de 
proprii lor copii, sondajul nos
tru demonstrează de fapt că, 
pînă și atunci cînd acest timp 
există, părinții — adulții își văd 
de treburile lor casnice, de 
preocupările lor, copiii — idem. 
Paralelismul activităților din 
casă s-ar cere înlocuit de simi
litudinea lor (masă, ascultarea 
discurilor etc.) — și chiar din 
afara casei (plimbare, film, vizi
te etc.). Din păcate, lucrurile 
nu stau așa. In zdrobitoarea 
majoritate a cazurilor investi
gate, coeziunea familială este 
— din acest unghi — slabă (și, 
poate mai mult decît oricînd, 
la adolescență, situația ar tre
bui să fie cu totul alta !).

Concret : din 124 de subiecți, 
doar 10 declară că iau seara 
masa împreună cu părinții lor. 
Ce semnificație are acest fapt ? 
E limpede că dimineața, plecînd 
mai devreme la slujbă, înaintea 
plecării copiilor la școală, pă
rinții mănîncă separat sau, dacă 
n-au timp, își iau la ei o gus
tare. La prînz, înt'orcîndu-se 

acasă cu aproximativ 2—3 ore 
înaintea părinților, copii sînt 
din nou nevoiți să mănînce 
singuri. Doar seara există 
posibilitatea ca familia în
treagă (copii, adulți, bătrîni) 
să se reunească în jurul 
aceleiași mese (ideal ar fi 
ca momentul să aibă un dram 
de solemnitate !), astfel încît 
masa să se transforme într-un 
prilej — singurul dintr-o zi în
treagă de comunicare, de schim
bare a impresiilor de peste zi 
etc. Nu este vorba, așadar, de 
inexistența timpului disponibil, 
necesar, ci de nesocotirea unor 
asemenea „amănunte" esențiale 
pentru stabilirea dialogului 
(greu măsurabil la suprafață) 
părinți-copii.

După o zi de muncă, după o 
zi de școală și lecții, nimic n-ar 
putea fi mai potrivit decît o 
plimbare, în comun (părinți și 
copii), fie doar și de o jumăta
te de oră. D?r numai 3 (trei) 
familii din 124 au acest sănătos 
obicei. De altfel, nici tinerii nu 
au deprinderea ca zilnic să facă, 
pe seară, o scurtă plimbare (in
dispensabilă relaxare înainte 
de somn) : doar 18 — din 124 — 
subiecți petrec în afara casei 
(în intervalul 18—23); cîte o oră 
— 12, cîte două ore — 6 ; restul 
de 106 — își petrec timpul în 
casă. Cît privește ora preferată 
pentru plimbare (a celor 18 su
biecți) aceasta este : 19—20 (din 
cei 18 care ies din casă pe sea
ră, doar 2 merg să facă sport !) 
Lipsa de mișcare — statul în 
casă — nu este, în niciun caz, 
pe specificul vîrstei investigate, 
și nici nu creează premize favo
rabile, în consecință studiului, 
relaxării minime, obligatorii.

Dar ce activități duce adoles- 
centul-elev în propria-i casă ? 
Exceptînd lecțiile (în care in
clud și lectura, fiindcă — în 
majoritate — este legată de 
obligații, prezente sau viitoare, 
școlare), tînărul își îngăduie să 
cheltuiască pentru t.v. :
• Zilnio o oră — 48 • două 

ore — 32 • trei ore — 5 (ceea 
ce echivalează, săptăminal, cu : 
6 ore — 68 • douăsprezece ore — 
51 • optsprezece ore — 5 • NU 
STAU ZILNIC — 39.

Poate că unii părinți consi
deră suficientă prezența în co
mun a tuturor generațiilor din 
familie, în fața micului ecran 
(45 subiecți declară că stau la 
t.v. împreună cu părinții ; dar 
ce fel de „împreună" se stă la 
t.v., unde oamenii tac și văd un 
spectacol, un meci sau cine știe 
ce altă emisiune ?). Mi se pare 
chiar semnificativ faptul că ei 
singuri — subiecții — au ținut 
să precizeze că văd emisiunile 
de t.v. împreună cu părinții (45 
subiecți), deși în întrebarea de 
la punctul 7 nu se cerea aceas
tă precizare (oare nevoia de a 
preciza totuși acest lucru nu 
trădează o anumită stare de spi
rit, setea de coeziune familială 
pe care ei, tinerii, o au poate 
fără- să știe , perfect cum s-o 
formuleze ?). încercînd să des
cifrez mai exact cauza „ruptu
rii" orariilor dintr-o casă sau 
alta, am totalizat și preferințe
le elevilor,’ legate de ora la 
care stau la t.v. :

• 20—21 (48 subiecți) • 20— 
22 (32) • 20—23 (5)

Așadar, reiese limpede care-i 
intervalul de timp frecvent fo
losit pentru t.v. (ar fi oare po
sibil — după o studiere mai te
meinică a acestui aspect, ca a- 
numite emisiuni care, indiscu
tabil, îi atrag pe tineri, ținîn- 
du-i la televizor, să fie mutate 
mai în... față, către ore mai po
trivite lor — chestiunea se lea
gă și de problema abordată an
terior, a somnului adolescenți
lor). Firește, mai sînt destule 
de făcut pentru ca viața de fa
milie să nu se reducă, cum se 
demonstrează limpede din răs
punsuri, la vizionarea colectivă 
a t.v. Prea stau și adulții, bă
tuți parcă în cuie, dinaintea mi
cului ecran ! In fond, normal 
ar fi ca fiecare om (și o fami
lie, în ansamblul ei) să aibă 
gusturi anumite, pornite de la 
înclinațiile sale, nu să vadă ori
ce, totul să fie supus unei se
lecții cît de cît raportate la ne
cesitățile personale. Exemplul 
adulților care numai pun mîna 
pe-o carte, nu mai ascultă mu
zică — zac doar la t.v. e nefe
ricit pentru copii, pentru ado
lescenți, le limitează, indirect, 
cîmpul de percepție, le îngus
tează comunicarea cu proprii 
părinți, subminează coeziunea 
familială care nu se realizează, 
în niciun caz, astfel : privind 
toți la un ecran de sticlă.

Iată ce răspund de fapt su
biecții chestionați : „Eu mă uit 
la t.v. (ora 20), mama gătește, 

tata citește, bunica lucrează 
(tricotează)" ; „Citesc lectură 
suplimentară, sora mea e la 
școală (seral), părinții au tre
buri casnice, bunicii nu locuiesc 
cu noi" ; „Eu lecții, mama gos
podărie, tata în oraș" ; „Mama 
coase, tata citește ziarul (cu un 
ochi trage la televizor), eu îmi 
termin lecțiile și-mi ajut nepo
țica tot la lecții, pe urmă ci
tesc șl mă culc, după ce mănînc 
singură în bucătărie* ; „Eu în
văț, mama pregătește masa de 
seară și de-a doua zi, tata doar
me pînă pe la 7 seara, pe urmă 
t.v. împreună, eu plec să mă
nînc, ei rămîn mai departe la 
t.v., după care culcarea" ; „în
văț, mama se ocupă de treburi 
gospodărești, tata e afară, în 
garaj, meșterește la mașina lui, 
pe urmă toți la t.v. și tot îm
preună uitîndu-ne la t.v. mîn- 
căm. Culcarea la ore diferite" ; 
„După ce învăț, ascult radioul, 
citesc, dar nu m-a interesat ni
ciodată ce fac ceilalți din casă, 
căci fiecare are treaba lui" ; 
„Cînd tata nu-i în schimbul de 
după amiază, îl întîlnesc la t.v. 
și, dacă prograrrtul nu e intere
sant, îl lăsăm deschis dar stăm 
de vorbă" ; „N-am urmărit nici
odată programul părinților mei, 
pe-al bunicilor, deși stăm cu ei 
în casă, ce să mai vorbim. După 
masă, în general, sînt plecată 
de acasă, iar părinții se întorc 
abia după ora 16. Seara ne ză
rim".

(Urmare din pag. I) 

onoare. Chiar dacă ad
versarul nu era nimic 
mai mult, ca în- cazul lui 
don Qujote, decît o sim
plă moară de vînt...

în veacul al XIX-lea, 
cînd a preluat conduce
rea în societate, burghe
zia și-a bătut joc de o- 
noarea, cavalerească. O 
bătaie de joc, în parte,, 
meritată. Numai că bur-. 
ghezia a căzut în altă 
extremă : a redus onoa
rea doar la avere, la 
bani, la aur. în litera
tura lui Balzac sau 
Stendhal onoarea se" 
poate confecționa și' 
cumpăra cu aur. Și omul 
e cu atît mai... onorat 
cu cît contul lui din 
bancă e mai mare.

Deci onoarea e o ca
tegorie istorică. Ea poar
tă amprenta epocii în 
care este practicată, sau, 
mâi exact, este expresia 
epocii care o generează. 
Să-mi fie îngăduită o 
derogare sentimentală r 
mă ocup și eu, în mo- 
deșta-mi producție lite
rară, de problema onoa- 
rei în societatea contem
porană. Era și firesc să- 
mă preocupe această 
problemă, pentru -că 
orfcînd oamenii pot fi 
onorați sau- dezono
rați. Intr-un roman 
mai vechi, „Meșterul 
Manole", tînărul ar
hitect Costan Sava so
cotește că este o dezo
noare să intre în niște 
combinații financiare 
dubioase ale unui pa
tron, care ar fi vrut, 
să-și „aranjeze ploile", 
cum se zice,, folosindu-se 
de un tînăr naiv. Cos
tan Sava crede că-i mâi 
onorabil să muncească 
din greu, dar cinstit. A- 
celași lucru se întîmplă 
și cu Valeriu Barbu, e- 
roul unui roman din 
viața studenților de a- 
cum circa 3 decenii. 
Romanul se află sub ti
par și se numește, așa 
cum cîntau studenții : 
„Viața-i frumoasă, bă
ieți...". Valeriu Barbu 
simte o datorie de onoa
re să nu se vîndă pen
tru „un blid de linte", 
unor potentați politici ai 
vremii, preferă să ră- 
mină alături de oamenii 
lui simpli, să-i ajute cu 

bruma lui- de învățătură, 
alege necondiționat o- 
noarea.

ONOAREA LA 
„BURSĂ"?

Prof, CONSTANTIN 
PĂUNESCU, șef de 
sector la Institutul de j 
științe pedagogice :

Dacă există o condiție j 
a onoarei ?

Una singură: exis- i 
tența ei încorporată în j 
personalitatea umană și , 
în colectivitatea socială. 1 
Onoare în stare pură nu - 
există. Onoarea este | 
însemnul unei desăvîr- 1 
șiri a“proceSului, deloc i 
simplu, de asimilare 
creatoare a valorilor ' 
morale, sociale, spiritu
ale ale grupului social 
de către individ. Dar 
asimilarea valorilor este 
numai o latură a proce
sului. Potențarea aces
tora prin trăire totală 
nu duce lâ onoare decît 
prin distilarea în act, în 
fapt, în rezultat. Ceea ce 
conferă personalității 
dreptul la onoare — 
există un asemenea 
’drept care nu poate fi 
nesocotit — este tocmai 
etapa de realizare a in
tegrității morale, a piu- - 
sului creator în actul 
social valoros, deci ne
cesar progresului. Un 
om nu poate fi astăzi 
onorabil (în sensul ce
lor spuse pînă acum) 
mîine mai puțin, poi- 
mîine deloc și apoi din 
nou om de onoare. Orice 
abdicare anulează onoa- . 
rea, pentru că ea are 
frumusețea și măreția 
flăcării. Și flacăra se 
stinge sau rămîne trea
ză. Ca și onoarea, nu cu
noaște compromisul. 
Pentru că esența orioa- 
rei este integritatea 
'morală manifestă, cum 
spuneam. Adică trans
formată într-un mod 
permanent, constant de
finitoriu de a exista. 
Onoarea se cucerește pe 
cîmpul de luptă al exis
tenței, al profesiei, al 
omeniei. Lupta aceasta, 
uneori dramatică, are ca 
inamic subtil dar inexo
rabil minciuna miriapo- 

dică. Și una din vitejiile 
pe care Făt-Frumos le-a 
săvîrșit întotdeauna, a 
fost să reteze capetele 
neadevărului preamă
rind — cu suferință — 
adevărul, onoarea.

PREJUL RĂS
CUMPĂRĂRII
— Unul din principiile 

fundamentale pe care 
se întemeiază societa
tea noastră este încre
derea în om. Există 
momente cînd un indi
vid poate fi amendat în 
onoarea sa. O singură 
greșeală,-- evident păs- 
trînd proporțiile, poate 
atrage după sine con
damnarea capitală : de
finitiv lipsit de onoare ?

Conf. univ. dr. RADU 
STOICHIȚĂ :

Omul în orînduirea 
noastră, poate fi schim
bat,chiar dacă singur nu 
mai este în stare. Este 
una din definițiile socie
tății noastre, cultivarea 
integrității, eticii, mora
lei." Noi avem forța co
lectivului care se chea
mă opinie publică. De
sigur, opinia publică 
sănătoasă își apropie și 
nu îndepărtează un.ast
fel, de om. Aici își spune 
cuvîntul munca de zi cu 
zi cu oamenii, respectul 
reciproc, încrederea în 
capacitățile lor de a se 
autodepăși. Unde aces
tea lipsesc, rezultatele 
nu rareori sînt pe mă
sură. Prin urmare, în
crederea în posibilitatea 
de salvare a onoarei 
compromise își găsește 
explicația și temeiul în 
moralitatea societății 

noastre socialiste, în'în
crederea autentică în 
om.

Important este însă 
ca omul care și-a pier
dut onoarea să înțeleagă 
acest lucru.

Nimănui nu-i place să 
I se spună că nu e om 
de onoare. E destul să 
observăm acest lucru ca 
să înțelegem ce înseam
nă a fi om de onoare, 
care este prețul ei.

SUROGATELE 
DE PARADĂ 
SI PROBELE

— Onoarea, deci, nu 
suportă discuții, amînări 
„mai greșește el, dar

este un tip onorabil." i 
Nu există onoare în ‘ 
aparență. Și totuși...

— Există, nu știu dacă | 
este expresia cea mai j 
nimerită, surogate ale 
onoarei cu care unii în
cearcă să suplinească 
Onoarea, cu O mare, ne 
spune VIRGIL GANCIU, 
inginer la Institutul de 
cercetări pentru îmbună
tățiri funciare și pedo- 
logice București. Aceștia 
sînt „integri", „cinstiți",' 
„curajoși", „devotați" 
după împrejurare. Cei 
care se străduie și se 
observă aceasta; să facă 
impresie foarte bună la 
prima vedere, cu cali
tăți ostentativ afișate, 
de care nu se jenează să 
facă paradă, sînt repre
zentanții tipici ai suro
gatului. De obicei acest 
tip încearcă „să-ți ia 
ochii" cu strălucirea in
stantanee a „valorii", 
sale. Abia încercările 

ulterioare la care este 
supusă această onoare, 
probele, dau în vileag 
falsul. Grav este că 
această onoare devine 
nocivă dacă nu o extir
păm cu curaj și din pri
mul moment cînd se 
manifestă.

— O întrebare: ați 
întîlnit indivizi care 
amabili-cinici profesează 
și îndeamnă la lipsă de 
onoare cu motivații gen : 
„la ce folosește onoa
rea ?“

— Da, și am intrat 
întotdeauna în conflict 
cu ei. Unul mi-a spus : 
„se poate trăi fără 
onoare". N-am încercat 
să-i răspund și nici 
n-am să-ncerc vreodată. 
M-a amenințat că mă 
dă în judecată.: fusesem 
violent cu eroul.

— Și v-a dat ?
— Nu. Era doar .un 

individ de onoare !

ONOARE
Șl ONORURI
CRISTINA TACOI — 

actriță :
Unii pun preț pe 

onoare, alții pe onoruri... 
Profesiunea mea face: 
parte- dintre activitățile 
spiritului și, privită ca 
atare, nu poate exista 
fără onoare, este condi
ționată de aceasta. De 
altfel,. orice profesiune 
trebuie să se conjuge cu 

.onoarea chiar dacă suc
cesul pare să nu fie 
imediat, chiar dacă alții 
renunță la onoare'' pen
tru a dobîndî succesul 
(succes proscris, desi
gur) chiar dacă drumul 
e mai anevoios. Rezul
tatele vor ți cu atât mai 
prețuite, cu atît mal

durabile. Lipsa de o- 
noare la oameni mă în
cremenește, îmi este 
insuportabilă. Știu, vor
bele plictisesc, obosesc. 
„Cunosc Un om care 
mănîncă pîine cu o- | 
noar.e", mi-a spus într-o 
zi un’ cunoscut. Mi-am 
zis că încă nu e un om | 
de onoare.

— Vi s-a întîmplat să 
simțiți după respirație 
oamenii ?

— Neîndoios, nu sînt 
eu singura. Și încă ce
va : ar trebui să fim 
mai decenți cu limbajul ■ 
nostru, nu ipocriți, mai i 
decenți, vreau să spun 
să folosim cuvîntul 
onoare numai "cînd 
este absolută nevoie 
(absolvită nevoie este 
de onoare nU de 
noțiune) nu una-două : 
sînt un om de onoare, 
pe cuvînt de... etc. S-au

ridicat statui frumuseții, 
libertății, grației etc. 
Statuile onoarei nit ' le 
ridicăm singuri.'

ONOAREA 
OMULUI 

DE STIINTĂ
Ne-am adresat prof, 

univ. dr. docent TUDOR 
R. POPESCU cu rugă, 
mintea de a ne vorbi 
despre corelația dintre 
onoare și activitatea o- 
mului de știință.

„Activitatea omului de 
știință, ne-â spus dom
nia sa, nu poate fi con
cepută fără acest viu 
sentiment al demnității 
umane, care este onoa
rea. Nu poate fi numit 
om de știință acela care 
ar gîndi, măcar o clipă, 

să întreprindă acțiuni, să 
săvîrșească acte, să facă 
afirmații ori să emită 
pretenții care ar în
dreptăți punerea în dis
cuție a onoarei sale de 
savant; el s-ar plasa 
singur în afara acestei 
minunate lumi a oa
menilor de știință. 
Este desigur penibil și 
dureros cînd, din lipsa 
unei suficiente erudiții, 
un cercetător este obli
gat să facă experiențe 
de mult încercate și să 
constate cu regret că fe
nomenul pe care credea 
că l-a descoperit fusese 
deja descoperit. Este și 
mai dureros dacă a pu
blicat ca fiind nou, ceea 
ce era demult cunoscut. 
Dar niciodată un om de 
știință nu va proceda, în 
acest mod, cu bună ști
ință. Lupta pentru reali
zarea filozofică a adevă

rului este deseori dra
matică și uneori chiar 
tragică. Dar nici un om 
de știință nu a renunțat, 
din această cauză, la lup
ta pentru adevăr. încre
derea nețărmurită în ra
mura sa de știință și în 
ținută, în genere — adică 
în adevăr — este virtu
tea supremă a omului de 
știiiîță. Aceasta face ca 
între onoare și activita
tea omului de știință să 
fie o legătură inataca
bilă. Există, desigur, des
tul de rar, excepții. In 
această privință voi face 
două precizări: pe de o 
parte, legile actualmente 
în vigoare sînt destul de 
„atente" față de lipsa de 
onoare în lumea oameni
lor de știință ; este ne
cesar însă ca ele să, func
ționeze la limita lor 

maximă, fără menaja
mente. Pe de altă parte, 
indestructibila legătură 
dintre activitatea omu
lui de știință și onoare 
exclude o atare proble
mă ; dincolo de dome
niul onoarei nu există 
om de știință în sensul 
autentic al cuvîntului.

ONOAREA - 
SENS UNIC

— Ce indicatori pu
tem folosi pentru a des
coperi și verifica onoa
rea noastră și a celor
lalți ?

Conf. univ. dr. PAUL 
POPESCU NEVEANU :

Cred că între onoare 
și valoare morală (luată 
în toate accepțiunile) 
este o mare apropiere. 
De fapt onoarea, în sens 
larg, este întotdeauna 
dovada propriei ei valori 
morale. Și aici, în pri
mul rînd, se impune ca 
dimensiune centrală sta
tornicia. Sînt onorați, 
respectați, acei care știu 
să-și respecte și să-și 
traducă în viață propria 
valoare morală. In acest 
sens onoarea se asociază 
și cu demnitatea și este 
opusă umilinței, caboti- 
najulul și conduitelor de 
„dona mobile". Ați po
menit despre indicatori 
ai prezenței sau absen
ței onoarei. Avem unul 
esențial elaborat de ex
periența și înțelepciu
nea populară : acela al 
corespondenței dintre 
vorbă și faptă. In înțele
gerea curentă un om de 
onoare este înainte de 
toate un om de cuvînt. 
Se situează în afara 
dreptului la onoare 
aceia care își tăinuiesc 
convingerile, nu-și spun 
părerea pentru a nu de
ranja și, în genere, vor 
să treacă cît mai neob

Considerînd utilă și binevenită asemenea dezbatere, 
discuția noastră rămîne deschisă. Invităm cititorii să 
participe și ei la această „masă rotundă" ale cărei dez
bateri vor fi astfel continuate.

servați pentru a evita 
orice risc, de a avea asi
gurate anumite profituri, 
în cealaltă extremă a o- 
mului care face prea 
mult caz de propria per
soană, este afectat, orgo
lios, ros de vanitate, 
iarăși se produce o ieși
re din cîmpul onoarei.

Dacă omul poate fi o- 
norabil pe comparti
mente ?

Nu se poate răspunde 
univoc. In ochii oameni
lor — da, se poate pro
duce o disjuncție după 
laturi, omul poate fi so
cotit onorabil pentru a- 
titudinile și acțiunile lui 
pozitive și apreciat tacit 
sau deschis ca neonora
bil pentru fapte și pa
timi distrugătoare pentru 
el și supărătoare pentru | 
alții. Situația se schimbă i 
atunci cînd este vorba 1 
de autoaprecierea mo- j 
rală. Cînd încerci să te 
justifici, să te ierți, să-ți 
compensezi defectele cu 
meritele, deja ai intrat 
într-un cerc vicios, ai 
pornit pe calea compro
misurilor, care, în orice 
caz, nu oferă un teren 
ferm pentru simțămîntul 
demnității și onoarei. 
Adevărata onoare este 
indisolubil legată de in
tegritatea morală.

UN PIVOT ÎN 
DRAGOSTE

Ce implicații are o- 
noarea în prietenie ?

ZIRCA SAKAKUN, 
■studentă la Institutul de 
limbi și literaturi străi
ne al Universității Bucu
rești : „Mai întâi cred 
că ar trebui decupa
tă noțiunea de prie
tenie din familia cu
noștințelor : coleg, to
varăș, amic. Studenții a- 
nului meu, bunăoară, 

îmi sînt colegi toți, a- 
mici — o buna parte, to
varăși — mai puțini iar 
prietenii pot fi numărați 
pe degete. Indiferent 
insă din ce categorie fac 
parte nu le pot accepta 
absența, știu de cele mai 
multe ori explicată, a o- 
noarei. Față de prieteni 
însă, pretențiile sînt ab
solute și, desigur, reci
proce. Am să vă poves
tesc următoarea întâm
plare :

Anul trecut, după va
canța de iarnă, prietena 
mea a întîrziat de la 
cursuri o săptămînă. Nu 
știu cine a lansat zvonul 
că nu ar fi bolnavă, cum 
a transmis prin sora ei, 
ci ar fi plecat pe munte 
să se distreze în compa
nia unui bărbat. Am avut 
convingerea că nu este 
așa, îmi cunoșteam prie
tena și am procedat în 
consecință : am susținut 
că nu este adevărat. 
N-am avut nici o clipă 
sentimentul că mă înșel, 
într-adevăr, fusese bol
navă. Zvonul care a cir
culat a supărat-o, ea era 
o studentă sîrguincioasă, 
o bună colegă. Am sim
țit însă că depășește a- 
cest moment pentru că a 
fost sigură că eu nu am 
gîndit la fel. Asta mă 
face să cred, nu știu dacă 
exemplul pe care l-am 
dat e tocmai semnifica
tiv, că onoarea în care 
vad cinste, sinceritate, 
tărie de caracter trebuie 
să formeze baza priete
niei. Și în dragoste onoa
rea ar trebui să aibă 
aceeași prețuire. Cazuri
le fericite sînt acelea în 
care frumusețea morală 
și fizică se imbină ar
monios. Din păcate, de 
multe ori frumusețea fi
zică își ucide sora. izgo
nind în felul acesta o- 
noarea. Adunîncl, iubiri
le mari sînt împletite cu 
mari prietenii. De fapt, 
iubirea, prietenia în
seamnă onoare.

CORNELIU IROD
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giei de realizare a unui aliaj 
cu proprietăți alese în prea
labil, ceea ce ar constitui o 
revoluție în tehnica următoa
relor două decade. împlini
rea, fie și numai parțială, a 
acestui vechi deziderat al fi
zicienilor ar scurta termenul 
de finisare a reactorilor nu
cleari reproducători, care iși 
refac combustibilul nuclear 
într-o măsură mai mare decît 
îl consumă pentru producerea 
de energie, și care constituie 
azi una dintre marile opțiuni 
ale economiei mondiale. Stă- 
pînirea tehnologică completă 
a acestor reactori va permite 
intr-adevăt, ridicarea gradului 
de folosire a potențialului 
energetic al uraniului de la 
circa I la sută la nu mai pu
țin de 90 la sută, ceea ce con
stituie un enorm salt calitativ 
într-un domeniu de un excep
țional interes cum este ener
getica nucleară. Se apreciază 
astfel că reactorii reproduc
ției vor deveni

Am rămas in 
Mi s-a ars becul, 
cai sa scriu cuvintul întreg, 

uit ia ceas. Șapte și un 
Siert. Magazinele nu s-au in
cuts inca. norocul meu. Alt
fel trebuia sa mă culc oda- 
ta cu gămilc. Dau o fuga la 
magazinul din colț sa cum
păr un uec. Lacatul atirnă 
pe ușa. De-asupra stă lipită 
o foaie de hirtie pe care ci
neva a scris in fugă : „in
ventar". Parcă am fost lovit 
de măciucă. Trec citeva se
cunde și-mi revin. Pornesc 
grăbit spre celălalt magazin 
in care se vînd becuri. După 
20 de minute de mers pe jos 
mi opresc în fata ușii. Nu-i 
asta ușa — îmi zic. Ușa tre
buie să fie transparentă. 
M-am înșelat. Ușiie, vitrine
le au fost lipite cu hirtie 
albă. Nu mai caut după 
clanță. în priviri îmi apare 
lacătul iar, de-asupra, o hîr- 
tic pe care este scris același 
neîndurător cuvint : „Inven
tar". Mă sprijin cu mina de 
geam. Deodată mă priude 
cineva de braț.

— Aici vrei să intri ? 
Dau din cap afirmativ.
— Atunci, nu te mihni ! 

Au avut grijă să lase spre 
vînzare la magazinul vecin 
mărfurile strict necesare. 
Televizorul ăsta de-acolo 
l-am cumpărat...

îmi arată o cutie așezată 
pe o sanie.

— Ev. vreau un bec...

prin anii 1980—1985 dată 
care însă nu este certă.

Pe același fundal științific 
s-a conturat de puțin timp și 
o altă posibilitate, aceea de a 
se obține materiale supracon- 
ductoare la temperaturi care, 
în loc, de acelea ale heliului 
lichid (mult sub —200 grade 
Celsius) să fie foarte apropiate 
de cele originare. Aceasta ar 
conduce, de exemplu, la mo
toare și generatoare electrice 
care să nu se încălzească, fapt 
care ar însemna nu atît o 
creștere a randamentului lor 
global, cît mai ales o reduce
re considerabilă a dimensiu
nilor, și deci a greutăților 
lor. Electrotehnica, pe această 
bază, ar deveni cu totul alta 
decît cea pe care o știm.

Cred că din cele ce preced 
se desprinde că pe seama cu
noștințelor actuale ale fizicii 
se poate conta pe aplicații 
viitoare de importanță econo
mică considerabilă. Pe orbita 
lor, este cert, se va înscrie și 
economia țării noastre din a- 
nul 1985, care va dispune de

— Bec ? Becuri nu există. 
N-au lăsat decît televizoare 
si frigidere...

Mă Întorc amărît acasă 
și mă vîr sub plapumă. Tre
buia să fiu odihnit căci a 
doua zi colegul meu de ser- 
vici iși sărbătorea ziua de 
naștere. Ce cadou să-i ofer 
oare ? îmi amintesc că e un 
fumător pasionat. Am văzut 

Inventar... inventarelor
(PRIN MAGAZINELE DIN DEVA DUPĂ CUMPĂ 

RÂTURI MĂRUNTE)

la „Artizanat" o frumoasă 
tabacheră lucrată în lemn. 
O voi cumpăra. O, cit o să 
se bucure ! Am adormit cu 
ea in gînd.

A doua zi. mă duc la ma
gazinul de „Artizanat". Prind 
cu putere de ușă, trag, dar 
ușa nu se deschide. De-abia 
intr-un tîrziu văd atirnind 
un lacăt iar sub el, pitulat 
un anunț : „închis din cauză 
de boală". Mă străluminez. 
Cu siguranță, ăsta-i închis de 
astă vară — îmi zic. De trei 

PROPUNERI ȘI SUGES
TII VALABILE PEN
TRU ȘCOLILE PROFE
SIONALE DIN RAMU
RA INDUSTRIEI CON
STRUCTOARE DE 

SINI.

Mi voi rezuma 
Cîteva propuneri 
să ducă la o mai __ _ .
cizare a unor măsuri prevă
zute în studiu.

Vn elev de școală profe
sională va putea, într-adevăr, 
căpăta pregătirea de cultură 
tehnică generală și de spe
cialitate în limitele unei pe
rioade de 1—2 ani. Acest lu
cru este înlesnit de cu
noștințele de matematică, fi
zică, chimie etc. primite în 
clasele IX și X ale școlii ge
nerale.

In această perioadă nu se 
pot însă dobîndi concomitent 
și priceperile și deprinderile 
practice, priceperi și deprin
deri, care, după cum se știe, 
au o pondere ridicată în ran
damentul pe care trebuie să-l 
dea elevul după absolvire. 
Intuind aceasta, Studiul pre
vede ca după 1—2 ani de teo- 

■ rie elevul de școală profe
sională să treacă printr-o 
perioadă de practică de 3—12 
luni. Avînd tn vedere com
plexitatea deosebită a mese
riilor școlarizate în sectorul 
construcțiilor de mașini pro
pun ca aici, durata cursuri- 

in laborator

cele mâi noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii.

România anului 1985 va 
putea să stăpînească, și va 
stăpîni, tehnicile cele mai 
complicate cu ajutorul cadre
lor de înaltă specializare. Pro
filul acestora, va fi desigur 
cu mult îmbunătățit față de 
profilul actual al unui fizi
cian sau chimist, de pildă. 
Suma cunoștințelor va cuprin
de o arie mai largă și în ca
drul lor vor predomina nu no
țiunile clasice, ci în special 
cele care se încadrează în 
structura științelor de frontie
ră, a științelor moderne în ge
neral. Pentru aceasta învăță- 
mîntul trebuie să se moder
nizeze continuu nu numai 
prin îmbogățirea programelor 
dar și in felul tn care sînt 
predate cunoștințele. Cred că 
tehnica modernă va contribui 
din ce în ce mai mult la a- 
ceasta. In special, este nevoie 
de dotarea învățămîntului su
perior și chiar general cu la
boratoare care să cuprindă 
cea mai modernă aparatură 
necesară bunei desfășurări a 
asimilării cunoștințelor.

In pregătirea viitorilor spe
cialiști trebuie să se țină deci 
cont în principal de două lu
cruri ; mai întti de faptul că 
volumul de cunoștințe crește 
din ce in ce mai rapid predo- 
minînd cunoștințele de fizică, 
matematică etc, iar apoi de 
diversificarea și specializarea 
accentuată a științelor.

ori am mai trecut de-atuncl 
pe aici și de fiecare dată era 
inchlg tot „din cauză de 
boală".

Găsesc insă o salvare. 
Prietenul meu este și un pa
sionat fotograf amator. Ii 
voi dărui un aparat de foto
grafiat... Mă înființez ime
diat la magazinul de artico
le cultural-sportive. Nu-mi

vlne să cred, llșa este larg 
deschisă. Peste cîteva minu
te o negură mi se întinde insă 
peste frunte. Cu o voce do- 
moală, vînzătoarea îmi spu
ne că aparatele foto au fost 
mutate la o parfumerie... Să 
iau la rînd toate parfumerii- 
le din Deva ? Renunț. Mă 
consolez. In definitiv, supă
rările astea sînt un fleac pe 
lingă marea mea bucurie. 
Pentru că — nu știți — de 
etteva zile trăiesc intr-c fe
ricire fără margini. Iubita 

lor, să le spun teoretice, să 
fie cea maximă, adică 2 ani, 
iar perioada în care elevii 
școlii profesionale vor fi în
cadrați ca muncitori practi- 

canțl șl salarizați ca atare, să 
fie fixată la un an.

Prevederea ea unele din 
claBele IX-X să funcționeze 
In Incinta școlilor profesio
nale cu scopul declarat al 

adaptări timpurii tn

(Urmare din pag. I) 

aliza pe de altă parte, dispo
zitive semiconductoare de pu
tere mare, care vor acoperi 
anumite domenii încă nedes- 
chise ale electrotehnicii, tran
smisii la distanță a informa
ției, energiei etc.
Toatt vor întîmpla
firește nu numai în România, 
ci în lumea întreagă.

Ceea ce cred că va carac
teriza România de atunci va 
fi faptul că întîrzierea față 
de cuceririle cele mai mo
derne ale tehnicii semicon
ductoarelor care astăzi este 
de 6—10 ani, se va reduce 
apreciabil datorită dezvoltării 
industriei și a tehnicii în ge
neral, precum și prin aceea 
că fizicienii și inginerii ro
mâni vor reuși să contribuie 
prin aplicarea în industrie a 
rezultatelor cercetărilor lor 
originale, la crearea de dispo
zitive semiconductoare noi, 
necunoscute în lume, asigu- 
rînd astfel României o pozi
ție echivalentă cu aceea a 
țărilor tehnic avansate în 
acest domeniu.

Pentru realizarea acestui 
țel, specialiștii anului 1985 în 
domeniul semiconductoarelor

mea a consimțit să ne logo
dim. Evenimentul este pro
gramat pentru simbătă sea
ra. Mîine vreau să cumpăr 
verighetele. De cînd aștept 
eu clipa asta I O iubesc 
mult pe Rodica. Acum totul 
trebuie să decurgă foarte re
pede. Peste două zile tre
buie să aibă verigheta in de
get. Altfel... Femeea-i fire

schimbătoare. După logodnă 
dorm și eu mai liniștit.

A doua zi, in zori, stau in 
fața magazinului „Bijuteria*. 
Sînt primul. O aștept pe 
vînzătoare. La ora fixă so
sește :

— Vreau două verighete 
— îi zic încă de la ușă.

— Momentan n-avem. în
cercați la secția de bijuterie 
a cooperativei „Progresul" 
mă sfătuiește ea foarte ama
bilă. 

profesie este, după părerea 
mea, esențială pentru ridi
carea calității învățămîntului 
profesional. Propun de aceea 
ca tn planurile de învăță- 
mint ale claselor IX-X — să 
fie prevăzute 3—5 ore săptă- 
mînal, special destinate lu
crărilor practice.

Pe de altă parte, Studiul 
precizează că unele din cele 
două Clase (ÎX-X), care vor 
funcționa în Incinta școlilor 
profesionale, să fie conside
rate ca unități distincte. Sînt 
de părere că prevederea ar 
trebui studiată cu mai multă 
atenție deoarece aplicarea ei 
ar reprezenta o mare risipă 
de fonduri și personal. Un 
minim de cheltuieli supli
mentare, o bună pregătire 
profesională s-ar obține dacă 
cele două clase funcționînd 
și așa tn incinta scolii pro
fesionale, vor beneficia de 
o conducere comună. Subor
donate didactic și metodic 
Ministerului Învățămîntului 
acesta ar putea numi un di
rector adjunct de studii spe
cial.

Ing. prof.
VASILE CALOTOIU

București

vor trebui să posede calități 
deosebite. In primul rînd cu
noștințele necesare abordării 
cercetărilor fundamentale din 
domeniul semiconductoarelor 
acoperă un cîmp foarte larg. 
Fizicianul trebuie să cu
noască bine întreaga fizică a 
solidului sau, mai bine zis, a 
fazelor condensate, inclusiv 
bazele ei teoretice. El trebuie 
să aibă și oarecare cunoștințe 
de metalurgie, chimie, elec
tronică, tehnica vidului etc. 
fără de care nu poate susține 
și pune în practică ideile 
sale. Mai mult, foarte multe 
cercetări nu pot fi abordate 
decît de către echipe mixte 
de fizicieni, chimiști, metă- 
lurgi și electroniști, în care 
coeziunea este asigurată prin
tr-o suprapunere parțială a 
domeniului de cunoștințe și 
în care fizicianul este ele
mentul coordonator.

In domeniul tehnicii semi- 
conductorilor inginerul trece 
pe primul plan, căci orienta
rea cercetării devine utilita- 
ristă. Fie că este vorba de 
obținerea unui material nou, 
a unui dispozitiv nou, sau a 
unei folosiri noi, sau de toate 
trei scopurile 
o echipă cu

bine
Cum 
mie 
asta

Nici nu mal 
intr-un suflet

— Aveți aur ? mă întreabă 
responsabilul.

— N-am.
— Fără aur nu vă 

face...
Rămin năucit.
— Și eu ce fac cu 

na ?
— O amînați !
Văzînd că nu sînt 

nici în ruptul capului să â- 
leg soluția asta, imi dă un 
alt sfat.

— V-aș îndruma la Hune
doara, dar nici acolo n-o să 
găsiți... Duceți-vă mai 
la Craiova.

Ce idee formidabilă ! 
de nu mi-a trecut și 
prin minte ? Cu ocazia 
voi cumpăra și alte lucruri. 
Mă duc urgent acasă și mă 
pregătesc. Dlseară plec la 
Craiova să cumpăr verighe
tele de-acolo, trec pe la fa
brica de becuri de la Plo
iești, apoi iau trenul spre 
Brașov și-l cumpăr priete
nului meu o tabacheră de 
lemn. Mă costă deplasarea 
asta cîteva sute de lei. Dar 
ce contează ! Cheltuielile mi 
le decontează magazinele din 
Deva care nu stnt aprovi
zionate cu... mărunțișuri.
Poate-i mal rentabil așa
pentru ele. Nu știu, să se 
gindească și să-mi comunice. 
Aștept.

AL. BALGBÂDEAN

PROPUNERI ȘI SUGES
TII PENTRU TOATE 
ȘCOLILE DAR, MAI 
ALES, PENTRU LICEE

LE TEORETICE.

Studiul prevede o seamă de 
măsuri judicioase pricind per
fecționarea personalului di
dactic a căror aplicare vizea
ză ridicarea calității și spo
rirea eficienței acestei ac
tivități dar, atît în le
gătură cu perfecționarea 
prin consfătuiri și schimburi 
de experiență pe specialități, 
lecții practice etc., cît și re
feritor la sistemul de acor
dare a gradelor didactice, gîn- 
desc că trebuie discutat și 
despre cercetarea științifică 
desfășurată de profesori. Pen
tru cadrele didactice din școli, 
cercetarea științifică nu este 
obligatorie, ca pentru cele din 
învățământul superior. Sînt 
insă mulți profesori care ii 
rezervă o bună parte din 
timp, convinși ci pot activa 
tn această direcție cu bune 
rezultate.

Munca practică la catedră 
ridică multe și diferite proble

de coeziune poate rezolva 
problema. De astă dată în 
echipă vor trebui să intre în 
afara specialiștilor enumerați 
mai sus și ingineri și tehni
cieni care să rezolve proble
mele tehnologice și econo
mice ale punerii în fabricație, 
care nu sînt de loc neglija
bile.

In plus, pentru a atinge ni
velul realizărilor tehnice ori
ginale în domeniul semicon- 
ductorilor, grupul de spe
cialiști va trebui să-și asume 
un oarecare risc, căci nimeni 
nu poate garanta reușita în
tr-o astfel de încercare, mai 
ales cînd e vorbă de a face 
față criteriului de rentabilitate 
la scară mondială.

în rezumat, specialiștii din 
domeniul semiconductorUtH 
ai României antiltli 1985 vot 
trebui să posede o pregătire 
de bună calitate, care să de
pășească cu mult frontierele 
înguste ale specialității lor șt 
să dea dovadă de spirit de 
inițiativă și îndrăzneală în 
abordarea problemelor noi. 
Căci lipsa de progres în
seamnă rapidă rămânere în 
urmă într-un domeniu în 
care dezvoltarea se petrece 
atît de repede ca în fizica și 
tehnica semtconductorilor.

Uteclsta Victoria Buluceag, 
interpretează in cadrul pro
gramului cîteva din cele 
mai îndrăgite melodii 

muzică ușoară

PROMPTĂ
Nu de mult, ziarul nostru 

semnalase într-un articol cri
tic istoria creșterii și descreș
terii (bruște) a unei inițiative 
care se anunța lăudabilă : se
rile distractive organizate în 
localul restaurantului „Steaua" 
din Sighișoara. Aminteam a- 
tunci că inițiativă n-a avut 
parte decît de o singură ieșire 
în lume și... gata. Recent am 
primit însă, în loc de răs
puns, cîteva Imagini de la 
cea de a doua seară distrac
tivă care a avut loc In același 
restaurant. Reproducem două 
din ele, consemnînd astfel o 
autocritică originală. Și cea 
mal recomandabilă, de altfel! 

me, dar, mai ales, probleme 
de metodică. Sînt cazuri cînd 
aceștia nu pot fi rezolvate 
la momentul oportun și in 
chipul cel mai fericit, pentru 
că literatura pedagogică ră- 
mîne tnereu deficitară în le
gătură Cu soluționările pro
blemelor concrete din viața 
școlilor. Aceeași problemă, în 
condițiile concrete în care ea 
apare, reclamă adesea soluții 
care rămin neprevăzute în li
teratura pedagogică de spe
cialitate. Mai mult, pentru a- 
celași aspect al unei proble
me, la școli diferite, clâse sau 
chiar elevi, nu sînt puține 
cazurile în care se constată Că 
aplicarea unei metode sau a 
unui procedeu cunoscut nu a- 
sigură întotdeauna rezultatele 
pe care le scontează.

In materie de pedagogie 
experiența personală, spiritul 
de observație, sistemul între
buințat și pasiunea pentru 
cercetare sînt condiții mai 

EXTINDEREA
CERCETĂRII
PEDAGOGICE

importante decât o aparatură 
oarecare, fie ea și modernă-, 
fără a ignora de loc impor
tanța acesteia. Totuși, în mo
mentul de față, cercetarea 
pedagogică se poate face mai 
mult în școlile mari, din ora
șele centre universitare, ori 
acolo unde se găsesc instituții 
ce desfășoară activitate știin
țifică, fiindcă școlile pot pri
mi, în acest caz, un sprijin 
metodologic competent și 
chiar aparatura necesară. în 
același timp, se asigură un 
schimb mai larg de opinii. 
Aceasta nu înseamnă, desigur, 
că în alte condiții nu s-ar 
putea face o asemenea mun
că. în acest sens, o contri
buție de seamă în apariția și 
dezvoltarea spiritului de cer
cetare din școli o pot avea și 
unii dintre profesorii tineri, 
căci în cercurile științifice 
studențești, o bună parte din
tre ei au căpătat oarecare de
prinderi de cercetare și unele 
calități pe care să le valorifi
ce.

Iată, deci, potențe care, în 
interesul învățămîntului, me
rită să fie sprijinite pentru a 
se dezvolta. în vederea atin
gerii acestui scop, pot avea 
un aport toți factorii care au 
răspunderea îndrumării și 
controlului învățămîntului din 
școli. Nu ne gîndim, în pri
mul rînd, la niște stimulente 
speciale, ci doar la o folosire 
mai eficientă a unor realități, 
în prezent, apar în presă ar
ticole de îndrumare metodică 
a cercetării, dar apariția lor 
sporadică și Conținutul pe 
care îl au nu asigură, decît 
în parte, satisfacerea nevoilor

O scrisoare sosi
tă din Roșiorii de 
Vede, de la tovară
șul CHENDEA 
STERIE, ne aduce 
la cunoștință :

Casa de cultură 
din orașul nostru 
le-a oferit recent 
tinerilor săi o sur
priză plăcută — 
înființarea unui 
club — bar modern 
și bine utilat cu 
tot felul de acceso
rii pentru petrece-

rea timpului liber : 
șah, remy, table, 
biliard, șubah etc. 
Atmosfera noului 
punct de atracție 
a tineretului impu
ne prin eleganță și 
sobrietate, prin dis
creția cu care te 
Invită insistent să 
mai revii. Club — 
barul se adaugă șl 
întregește in chip 
fericit celelalte 
preocupări

într-una din zile, cineva 
din conducerea organizației 
municipale Alba Iulia a 
U.T.C. nimeri din întîmplare 
în magazia restaurantului 
„Dacia". Ii fu dat să trăiască 
aici o nemaipomenită surpri
ză: magazia nu semăna deloc 
a magazie I Drept care, după 
ce își roti de cîteva ori pri
virea prin sala luminoasă, cu 
o suprafață de cîteva sute de 
metri patrațl, acoperită nu
mai în oțel și sticlă, semă- 
nînd mai degrabă cu un ele
gant salon, îi adresă o între
bare nerăbdătoare responsa
bilului. Acesta, binevoitor, îl 
lămuri :

— Fiți sigur, e o magazie 
într-adevăr. Nimic de zis, cu 

pe care le are munca de cer
cetare din școli. Cunoașterea 
într-o măsură mai mare a 
preocupărilor de Cercetare din 
școli Și a greutăților întîmpi- 
nate ar putea să ducă la apa
riția unui sistem de îndru
mare periodică și practică. 
Nu este mai puțin adevărat, 
însă, că și profesorii pot găsi 
destule forme prin care ar 
putea să ceară și să primească 
sprijinul de care au nevoie 
în munca de cercetare. Cu 
toate că sursele de informație 
au o mare importanță pentru 
munca de cercetare, nici mă
car Biblioteca Centrală Peda
gogică nu este folosită la ni
velul posibilităților de care 
dispune, deși are o serie de 
forme, demne de apreciat.

Organizarea sesiunilor de 
comunicări pedagogice și in
stituirea gradelor didactice au 
reușit să stimuleze la mulți 
profesori interesul față de ac
tivitatea de cercetare. Pentru 

aceste ocazii ei întocmesc lu
crări în care se valorifică și 
rezultate ale cercetării peda
gogice din școli. Schimbul de 
opțnii dintre fiecare autor și 
cei ce apreciază lucrările ar 
constitui forma unui sprijin 
valoros de îndrumare metodică 
a cercetării din școli. în in
teresul dezvoltării și al cali
tății cercetării, n-ar fi rău 
dacă, alături de specialiști, ar 
fi antrenați la studierea unor 
teme mai mulți profesori din 
școli, în calitate de colabora
tori externi.

La baza celor afirmate aici 
în sprijinul necesității și posi
bilității cercetării pedagogice 
din școală, stă și analiza ex
perienței acumulate de un 
grup de profesori de la Liceul 
„Gheorghe Șincai" din Bucu
rești, într-o perioadă de câți
va ani, în cercetarea unor 
teme care se referă la trata
rea individuală și diferențiată 
o elevilor. în cea de-a Il-a 
sesiune de comunicări științi
fice, ținută la nivelul liceului, 
s-au valorificat, prin 8 comu
nicări, unele din rezultatele 
obținute, iar presa de spe
cialitate a inserat în paginile 
ei bune aprecieri asupra a- 
cestor comunicări.

Desfășurarea cercetării pe
dagogice, paralel cu munca 
de la catedră, se pare că în
cepe să aibă înțelegere spo
rită și sîntem convinși că 
mulți o consideră, încă de 
pe acum, ca o datorie care 
trebuie îndeplinită.
Prof. PANAIT IVANCIU 

director adjunct al Liceului 
„Gheorghe Șincdi“ 

din București

compun Întregul 
ansamblu de acti
vități destinate ti
neretului.

Și corespondentul 
nostru încheie cu 
modestie : despre 
intențiile de viitor 
ale casei noastre 
de cultUră ar mai 
fi multe de spus 
dar vrem mai iu
tii să culegem roa
dele strădaniilor 
prezente.

cîțiva ani în urmă sala era a 
dumneavoastră. Se organizau 
aici tot felul de baluri... Ră- 
mînînd pustie însă, 
pat-o noi.

Fața vizitatorului 
trădînd un gînd 
Abia așteptă pînă a ___
cînd le povesti tovarășilor 
săi de muncă totul.

Și iată așa, sau aproape 
așa, a fost (re)descoperită o 
sală minunată, construită a- 
nume pentru baluri, dar dată 
uitării. Poate că într-o ..... 
zi, organizația U.T.C. a mu
nicipiului Alba Iulia va des
coperi undeva și un bal și îl 
va aduce aici. Atunci toate 
vor fi în regulă.

am ocu-

tresări, 
spontan, 
doua zi,

altă



J

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi la amiază pe secreta
rul de stat al afacerilor culturale 
și informațiilor al Tunisiei, Che- 
dli Klibi.

La întrevedere a participat 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul-Comitetului de Stat pentru 
tură și Artă.

A luat parte, de asemenea, 
Mahmoud Maamouri, ambasado- A 
rul Republicii Tunisiene la Bucu- W 
rești.

în cadrul întrevederii, care s-a £ 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor în- £ 
tre România și Tunisia.

(Agerpres) ,

PLECAREA DELEGAȚIEI P.C.
DIN JAPONIA

dele-Joi a părăsit Capitala 
gația Partidului Comunist din 
Japonia, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită în 
țara noastră. Delegația a fost 
formată din tovarășii Tomio 
Nishizawa, membru al Prezi
diului și al Secretariatului C-C. 
al P. C. din Japonia, și Hiroshi 
Ide, membru al Colegiului re
vistei „Documente internațio
nale” a P. C. din Japonia.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost salu-

Ieri au continuat să se des
fășoare adunările plenare ale 
activelor U.T.C. pentru con
stituirea organizațiilor și co
mitetelor județene ale Uniunii 
Tineretului Comunist.

în cadrul adunărilor, parti- 
cipanții la plenare — repre
zentanți ai tinerilor din școli 
și instituții, întreprinderi in
dustriale și agricole — au sub
liniat importanța măsurilor 
stabilite de Consfătuirea pe 
țară a Uniunii Tineretului 
Comunist pentru perfecționa
rea și îmbunătățirea muncii 
generale cu tineretul, au in
sistat asupra formelor și me
todelor concrete prin care se 
pot înfăptui aceste sarcini. 
Noul cadru organizatoric — au 
arătat participanții — este 
menit să impulsioneze întrea
ga viață a organizației prin 
inițierea unor bogate și va
riate activități culturale, edu
cative, sportive șî turistice, 
care să corespundă dorințelor 
și preferințelor tuturor cate
goriilor de tineri.

La adunările plenare ale 
activelor U.T.C. au participat 
prim-secretari și secretari ai 
comitetelor județene ale

ANGELO NIGULESCU ne-a declarat doar atît: „Omul știe 
cînd pleacă..,**

Impresiile și declarațiile fotbaliștilor noștri, întorși acasă după turneul din Africa și Brazilia

I N T
tată de tovarășii Chivu Stoica, @ 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului, Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Voicu, membru al C.C. 
al P.C.R., redactor șef al re
vistei „Lupta de clasă”, de ac
tiviști de partid.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce, și Kim The Hi, ambasado
rul .Republicii Populare De
mocrate Coreene la București.

(Agerpres)

P.C.R., activiști de partid și 
de stat, numeroși invitați din 
rîndul celorlalte organizații 
de masă.

Din partea Biroului Comi
tetului Central al U.T.C. la 
adunări au participat tovarășii 
Mircea Angelescu (județul 
Bistrița-Năsăud), Floarea Is
pas (județul Vîlcea), Ion Po
pescu (județul Galați), Gheor
ghe Stoiea (județul Teleor
man), Iosif Walter (județul 
Alba) — secretari ai C.C. al 
U.T.C., Nicolae Dragoș (jude
țul Caraș-Severin), Iosif Bel- 
jung . (județul Satu Mare), 

Stoian (județul
— membri ai 
C.C. al U.T.C.,
Miron, adjunct 

de secție Ia C.C. 
(județul Sibiu).

Nicolae 
Ialomița) , 
Biroului 
Gheorghe 
de șef 
al U.T.C.

Ca primi-secretari ai comi
tetelor județene provizorii ale 
U.T.C. au fost aleși : Augustin 
Mateuț (Bistrița-Năsăud), Con
stantin Dinculescu (Vîlcea), 
Vasile Carolică (Galați), Ni
colae Rovinaru (Teleorman), 
Ion Laslău (Alba), Virgil Măr- 
coșanu (Caraș-Severin), Zoltan 
Huszti (Satu Mare), Ion Ni- 
țulescu (Ialomița), Nicolae 
Găitan (Sibiu).
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ANIVERSAREA

După multe zile de incertitu
dini asupra datei sosirii — in
certitudini provocate de anun
țurile imprecise, echivoce 
conducătorilor lotului — a 
nit șl momentul întoarcerii 
baliștilor noștri din lungul 
neu de iarnă..

Marți seara... Aeroportul 
neasa n.-are nimic din primirile 
călduroase care se fac sportivi
lor la întoarcerea în țară. îi aș
teaptă la vamă doar trei ziariști 
și un fotoreporter. (Din partea 
Federației am auzit că ar fi fost 
cineva, dar n-am văzut pe ni
meni). Reprezentarea oficială a 
„lumii fotbalului" o făcea... Mo- 
șoiu, maseurul echipei de tine
ret. Jucătorii și antrenorii sînt 
în carne și oase în fața noastră, 
în ordine ierarhică : directorul 
tehnic și conducătorul lotului, 
Angelo Niculescu, apoi antreno
rul secund Ștefan Onisie. (Ne 
gîndim cît de mult o fi suferit 
pentru- lipsa din turneu a fot
baliștilor săi de la Steaua). 
Dan, Barbu, Coman, Iones- 
cu, Oblemenco, Kallo, Sasu 
et comp. Sînt bronzați de parcă, 
ar fi în august și s-ar întoarce 
de la Mamaia. Perciunii pe 
care și i-au lăsat le dă tuturor 
un aer aparte. Ce înseamnă să 
călătorești, să fii receptiv la 
modă ? Dar să începem convor
birile.

— V-așteptăm de mult..
— A. Niculescu (filozofic) î 

Omul știe cînd pleacă...
— Cum considerați acest tur

neu 7
Coman (sigur) : Un turneu 

util, binevenit. Am învățat mul-» 
te. Să sperăm că în curînd vom 
arăta ce-am învățat de la bra
zilieni...

întrebarea am repetat-o iden
tic pentru fiecare. Cu mici mo
dificări de vorbire, un cuvînt 
schimbat, poate, toți ne-au răs
puns cu aceeași formulă. Părea 
o lecție repetată mult. .(Ce să 
facă oamenii pe drum : repetă). 
Izbea însă, oricum, 
omogenizării pînă și

— Care-i bilanțul ?
Barbu (satisfăcut) : 

11 în Brazilia, 1 în R. F. a Ger
maniei și altul în Congo. 5 cîș- 
tfgate, 4 pierdute, 3 nule. (Dar 
ies numai... 12. N-are importan
tă). I-am bătut de i-am rupt...

— Pe cine 7
— Pe „Natal"... nu, parcă alt

fel ne numea, dacă nu mă-nșel 
„Belem “din statul Mina Gerais, 
în ultimul meci cu 4—2.

Simpla nesiguranță a cunoaș
terii denumirii echipelor cu 
care au jucat spune multe. 
E, într-un fel, firesc. Une
le dintre adversare, așa cum 
s-a aflat, se alcătuiau ad- 
hoc. Dar cînd o echipă se 
numește Selecționata divizio
nară a României („Naționala 
care a învins Spania, Portuga
lia" — cum suna reclama) și ad
versara el nici nu are un nume, 
nu reprezintă pe nimeni, ci doar 
un colț al plajei Copacabana, 
numai despre un „turneu

DAN : „Eu personal, am supor
tat greu turneul. Am slăbit 

5 kg.“

procesul... 
a gindirii.

13 jocuri :

ARMATEI SOVIETICE

R C E R E
CUPA ORAȘELOR

TÎRGURI

FIRSOV A PRIMIT

la Belgrad pe Jairzinho, 
și Cesare.

„CROSA DE AUR

SCHIMB DE FOTBALIȘTI

• Conducătorii clubului de 
fotbal Botafogo Rio de Janeiro 
au făcut interesanta propunere 
ca în cursul acestui an echipa 
braziliană să facă un schimb de 
jucători cu formația Steaua 
Roșie Belgrad. Echipa iugoslavă 
ar urma să împrumute între 
alții pe jucătorii Djaici, Jevtici 
și Mihailovici, iar brazilienii să 
trimită 
Gerson

• în cupa orașelor tîrguri la 
fotbal, echipa iugoslavă Voivo- 
dina Novi Sad a învins cu 1-0 
(0-0) formația turcă Goztepe 
Izmir. Unicul gol al partidei a 
fost înscris de Savici (min. 48). 
Returul va avea loc la Izmir.

DE PE AMAZOANE',

BARBU : „I-am bătut de i-am 
rupt...

OBLEMENCO : „Intervalele 
dintre meciuri, ori prea scurte, 
ori prea întinse, au influențat 

forma sportivă".
Foto : I. ANDREIȚĂ

bine organizat", nu poate fi 
vorba.

Dan (cu importanță) : Adver
sarele noastre au fost echipe 
fără nume sonore, dar de valoa
re bună. Nu ca cele 5 mari : 
Santos, Sao Paulo și... Fiecare 
avea cîte 2—3 jucători de talie,

Și

care ne-au dat foarte mult de 
furcă. (înțelegem afirmația lui 
Dan : pe Copacabana a fost un 
erou, a jucat desculț.). Eu, per
sonal, am suportat greu tur
neul. Am slăbit 5 kg. Sper să 
mă refac repede și, după o scur
tă odihnă, o să dau un randa
ment bun.

Oblemenco (echivoc) : Nu-s 
obosit ; drumurile au fost prea 
lungi ; intervalele dintre me
ciuri, ori prea scurte ori prea 
întinse, au influențat forma 
sportivă. Uneori am jucat în 2 
zile 2 meciuri apoi o pauză de 
6 zile. în Congo am jucat un 
singur meci și am stat 14 zile. 
Sezonul fotbalistic era în repaus. 
(Avea nevoie și impresarul 
Zacur de timp, doar, doar o găsi 
vreun adversar). Am învățat 
multe. Am reținut jocul înain
tașilor : au o tehnică formida
bilă, aleargă și driblează de te 
sufocă...

— Cum se face că n-ați jucat 
eu nici o echipă mare 7 Una din 
cele cinci !

Oblemenco : Toate erau anga
jate în diferite turnee sau 
aveau contractate partide cu 
echipe valoroase ! (Ce 
o fi avînd contractul 
turneul din Brazilia, : 
Rațiuni elementare ar 1 
să îndemne federația 
re echipei naționale 
cel puțin cu fotbalul 
de mijloc — dacă 
bun — dar în nici 
periferia acestuia).

Dumitriu III (stă 
conjurat de prieteni, în restau
rantul aeroportului și-și astîm- 
păra setea cu bere. Vesel): Oho, 
să vă spun una și mai și : du
minica asta care a trecut tre
buia să jucăm la Rio — aici am 
stat mai mult (E, desigur și mai 
atrăgător, mai picant...) cu Fla- 
mengo. Se apropia ora meciului, 
ne ducem noi la teren și cînd 
colo, aflăm că Flamengo era 
plecată în Argentina ]a Buenos 
Aires, pentru un meci ce avea 
loc cam la aceleași ore.

(Aici comentariile, 
au rostul).

— Ce ați reținut 
turneu 7

— îmi amintesc că 
o căldură insuportabilă, de 40 
de grade 
trerupe 
și băieții 
zarea...), 
meci am 
rece și nu mi-am revenit, 
mi-a plăcut în turneu ? Cînd ne 
întorceam la hotel, urmăream 
și noi, ca spectatori, meciul. A- 
veam ocazia să ne vedem noi 
înșine greșelile. A fost frumos. 
Nici n-am simțit că a fost un 
turneu. O călătorie...

Băieții au părăsit aeroportul, 
plecînd voioși spre casă. Deci 
să recapitulăm : am mers în 
Brazilia să învățăm fotbal și am 
învățat : Dan, Ghergheli (după 
spusele antrenorului Onisie a- 
cesta va face furori cu lovitu
rile șale cu ristul exterior e- 
xersate cu precădere și reușită 
în... Brazilia). Oblemenco, Sasu 
și ceilalți au învățat fotbal de 
la Zito, Pepe, Santos, Garrincha, 
iar Savu, Tătaru, Neagu și cei
lalți tineri. Ideea salvatoare pen
tru redresarea fotbalului nostru 
a sosit. Așa să fie oare ?

Am încheiat un contract pen
tru cel mai lung turneu din is
toria fotbalului nostru și se 
pare că ne-am cam pierdut vre
mea prin țările calde ca și cînd

n-am fi avut la îndemînă să 
fixăm concret toate clauzele 
care să ne asigure un program 
bine stabilit ; „naționala” noas
tră s-a deplasat pe un drum 
atît de lung șl nu a avut par
teneri de joc nici de talia echi
pelor braziliene care ne-au vi
zitat tara în urmă cu ani. A- 
tunci întrebăm : care a fost ra
țiunea turneului 7 Cînd și cu cît 
va servi el redresării fotbalu
lui nostru ? Sîntem în măsură 
să generalizăm în țară — cu 
consecințe utile — experiența 
acestui turneu 7 Probabil cei doi 
antrenori, Angelo Niculescu și 
Ștefan Onisie, vor răspunde a- 
cestor întrebări chiar prin presă.

VASILE CABULEA

I

I
I
I
I

clauze 
pentru 

nu știu, 
fi trebuit 
să asigu- 
contactul 
brazilian 

nu cel mai 
un caz cu

la masă în-

nu-și mai

din acest

jucam pe
(La vară, cînd se în- 
campionatul vor juca 
noștri bine. Aclimati- 
După un asemenea 
stat o oră sub dușul 

Ce

• „Crosa de aur”, trofeul ofe
rit de ziarul cehoslovac de tineret 
„Ny-68“ celui mai bun jucător 
de hochei al Olimpiadei de la 
Grenoble, va fi acordat hocheis- 
tului sovietic Anatoli Firsov. 
Ancheta organizată în acest 
scop a dat următorul rezultat :
1. Firsov (U.R.S.S.) 15 puncte ;
2. Huck (Canada) 12 puncte ; 3. 
Suchy (Cehoslovacia) 9 puncte.

F. C. ARGEȘ

LA A TREIA ÎNFRINGERE

pe care l-a întreprins 
Germană, echipa de 
C. Argeș a jucat la 
cu formația locală

• In ultimul meci din cadrul 
turneului 
în R. D. 
fotbal F. 
Schwerin
Dynamo. La capătul unui meci 
echilibrat, gazdele au cîștigat cu 
scorul de 4—3 (0—2).

ADAPTAREA LA CE
RINȚELE ORAȘULUI

(Urmare din pag. I)

nit la nici un indicator. în 11 
luni au fost angajați 1 689 mun
citori și au plecat 1 180. Cîți vor 
fi fost tineri veniti din mediul 
rural?

— De unde să știu eu cîți vin, 
cîți pleacă, de unde vin... Avem 
afluență foarte mare... Cel care 
ne răspunde cu atîta „precizie", 
Mihai Oprescu, a fost pînă nu 
demult secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere. „Să 
spun drept, activitatea mea ca 
secretar nu a fost Ia nivelul 
cerințelor”, adaugă el. Situații
le prezentate mai sus derutează 
prin precizia cu cere se ser
vesc una pe cealaltă, evocînd 
indiferența. Sute de tineri intră 
anual pe poarta fabricii. Nevoia 
de echilibru este mai acută ca 
în orice altă parte aici, în pe
rimetrul producției, 
poți aștepta însă , 
punctul ăe snrijin 
atare 7

DRUM DE

La ce te 
cînd

lipsește
însuși 

ca

UNUL
SINGUR?

în Capitală, a avut loc ieri, la 
Casa Centrală a Armatei, adu
narea organizată cu prilejul ce
lei de-a 50-a aniversări a forțe
lor armate ale U.R.S.S.

La adunare au luat parte to
varășii Mihail Roșianu, preșe
dintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, generali și ofițeri din Gar
nizoana București.

Au fost de 
ambasadorul 
la București, 
basadei.

în cuvîntul __
neral-colonel Ion Gheorghe, pnm- 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate și șef al marelui stat major, 
reliefînd drumul glorios al 
armatei sovietice de-a lungul a 
5 decenii, a arătat printre altele 
că tăria armatei sovietice — sfră- 
juitoare de nădejde a patriei 
sale, a cauzei socialismului și 
progresului — a fost dovedită cu 
prisosință în anii celui de-al doi
lea război mondial, în care a 
purtat pe umerii săi greul răz
boiului antihitlerist, adueîndu-și- 
astfel contribuția hotățîtOare la 
înfrîngerea Germaniei naziste.

Despre cea de-a 50-a aniver
sare a forțelor armate ale Uni
unii Sovietice a vorbit colonel 
G. S. Voronin, 
aero și naval al Uniunii Sovie
tice la București. Vorbitorul a 
trecut în revistă drumul măreț 
parcurs de armata sovietică, 
creată de Partial Comunist în 
frunte cu marele Lenin, călită în 
anii războiului civil, în focul 
luptelor crîncene duse împotriva

față A. V. Basov, 
Uniunii Sovietice 

și membri ai am-

de deschidere, ge-

atașat militar,

reacțiunii interne și internațio- @ 
nale.

Victoriile Armatei Roșii — a 
spus în continuare vorbitorul — 
au însuflețit poporul român îm
potriva tiraniei fasciste. Forțele 
patriotice populare ale României, 
sub conducerea Partidului Co
munist, au declanșat la 23 Au
gust insurecția armată și au do- 
borît guvernul fascist. Armata, 
română a întors armele împo- A 
triva trupelor fasciste și s-a ală- ™ 
turat Armatei Roșii. Detașamen
tele patriotice și unitățile armatei 
române au dus împreună cu tru- 
pele sovietice o luptă hotărîtă 
pentru alungarea definitivă a 
trupelor germano-fasciste din 
granițele țării și au luat parte, 
de asemenea, la eliberarea Un- 
gariei și Cehoslovaciei. Sîngele 
vitejilor militari sovietici și ro
mâni, care au căzut în lupta co
mună împotriva fascismului, pen- 

.»■ „ i" aveci prietenia dintre 
noastre și forțele Iot

tru libertate și independență, 
întărit ne 
■popoarele 
armate.

Situația 
tentă'— a 
bi torul — 
mărim cu atenție uneltirile reat- 
țiunii imperialiste, să întărim 
permanent puterea de apărare a 
Uniunii Sovietice, să perfecțio
năm forțele noastre armate, să 
dezvoltăm și să întărim frăția 
noăstră de arme cu armatele ță
rilor frățești.

*
Adunări și expuneri prilejuite 

de împlinirea a 50 <3e ani de ia 
crearea Armatei Sovietice au a- 
vut loc și în alte localități din 
țară. (Agerpres)

internațională exis- 
spus în încheiere vor- 
ne determină să 'iur-
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9;

(orele 9—10
9;

Sala 
ora

(orele 16 ;

Cu schiurile la Cota 1400

Ieșit de pe poarta fabricii 
tînărului îi este așezată în față 
tabla de șah cu semne de între
bare a timpului liber. încotro ? 
Orașul propune multe drumuri. 
Unele dintre ele cunoscute sau 
oricum accesibile — filmul, lec
tura, sportul. Altele abia acum 
încearcă să-și facă loc 
mai amplu — dansul, 
teatrul.

Iată ce ne-a relevat 
realizată. Fără excepție, toți cei 
întrebați 
alunea 
— de la 
2—3 pe 
băieții). Cam trei sferturi din 
tineri optează pentru muzica 
ușoară și populară (cu unele 
excese pentru prima categorie). 
Din 10 răspunsuri, trei atestă 
pasiunea pentru lectură ordo
nată (abonamente la biblioteca 
centrală, îndeosebi cu titluri 
din literatura română clasică). 
Fiecare în parte, modalități de 
consumare a timpului rămas 
dincolo de reperele producției. 
Un calcul sumar arată acoperi
rea cam a 30 la sută din acesta 
cu activitățile enumerate. 
Restul ? „Particip la brigada ar-

în față, 
muzica,

ancheta
și-au exprimat ade- 
pentru cinematograf 
un film pe lună la 
săptămină (mai ales

tistică a' întreprinderii (Florica 
Ivan tapițer, I.R.A., Florica Gh. 
Bărbosu, macaragiu I.P.B.) ; 
„citesc presa, mă plimb” (Cons
tantin C. Capră, strungar 
I.R.A.). Iar la mai toate fetele 
de la fabrica de confecții 
„merg acasă, fac mincare, cro
șetez sau fac altceva, ies în 
oraș după cumpărături**.

Se poate vorbi de existența 
evoluției manifestată în alte do
menii ? de o lărgire a registru
lui de receptivitate la ofertele 
orașului 1

Pentru un număr de tineri, a- 
devărat redus, pendularea în
tre locul 
un prim 
trecerea 
mare de 
teatrului 
apropia pe tineri de spectacolul 
teatral prin plasarea de bilete 
în întreprinderi. Urmarea — 
tineri care vizionează lunar un 
spectacol.

în Craiova sînt cîteva cine
matografe, o seamă de muzee, 
o filarmonică. Există posibili
tăți de dirijare a tinerilor către 
acestea 7

— Responsabilul de la cine
matograful tineretului — pro
filat cu acest specific — este se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprinderea cinematografică 
și face parte din activul extra
bugetar al comitetului orășenesc 
U.T.C. Nimic mai simplu ca ti
nerii să aibă posibilitatea de a 
veni la orice film (Mircea Măn- 
gescu — dir. adj. I.C.).

Și totuși tinerii continuă să 
rămînă la discreția întîmplării, 
mergînd la film cînd se poate, 
mai ales la filmele „cu casă".

— Putem organiza pe lingă 
actinnile intrate in tradiție 
(spectacole și concerte-lecții) 
manifestări destinate oricărei 
categorii de iubitori al muzicii 
(Teodor Costin, directorul Fi
larmonicii Craiova).

Majoritatea tinerilor chestio
nați ne-au răspuns însă că as
cultă muzică doar la radio.

— Folosind de cîtăva vreme 
procedeul spectacolelor cedate, 
am atras în sală mulți tineri. 
Mă gindesc că dacă am fi spri
jiniți s-ar putea organiza la 
teatru intilnlri cu tinerii, in a- 
fara orelor de spectacole, intro- 
ducindu-i în amănuntele vieții 
teatrale (I.D. Sîrbu — secretar 
literar al Teatrului Național din 
Craiova).

Ar fi citeva posibilități de va- 
.................... O

de muncă $i casă este 
răspuns. Un altul — 

către un număr mai 
filme. De reținut grija 
din localitate de a

lorificare a timpului liber, 
alta ?

Dansul 7
— îmi place să dansez și 

fac de cîte ori merg acasă, 
nunți — ne spunea tînăra Neo
nila Stănculescu, de la fabrica 
de confecții. In oraș nu am avut 
posibilitatea să dansez.

Cîți tineri știu Să danseze ? 
Cel puțin 80 la sută din citi 
ne-au răspuns. Cîți vor să dan
seze 1 Toți cei întrebați (presu- 
punînd alături de ei, evident și 
pe ceilalți, mult mai mulți). 
Unde ? La clubul „1 Mai“, sub 
patronajul Uzinei „7 Noiembrie” 
se organizează destul de des 
(dar încap aproximativ 100 de 
perechi). La clubul termocentra
lei („unul din cele mai frumoase 
din oraș”) după ora 21 nu mai 
există autobuze ; ne-avînd fete 
în întreprindere, rămîne inuti
lizabil. Atunci 1

■*
Gravitî-nd în jurul temei pro

puse de noi, tovarășul I. D. 
Sîrbu de la Teatrul National a 
ținut să precizeze :

— în ceea ce-1 privește pe 
tînărul proaspăt intrat în oraș, 
nu trebuie omis un factor esen
țial — că el este element 
disponibil pentru prima solici
tare. Așadar, lăsat nedirijat, va 
fi ușor înclinaljSpre tentațiile 
argoului, ale cravatei de culoa
re țipătoare etc. Cu atît mai 
mult se impune existența unei 
activități care să-1 sustragă aces
tor direcții de manifestare a 
„personalității1*. Lucru perfect 
posibil dacă cei interesați in 
educarea lor nu rămin în faza 
de intenții. Să simtă, de exem
plu, fiecare că conducătorul său 
la locul de muncă este cu ochii 
pe el. Organizația U.T.C. din 
care face parte să se manifeste 
ca o familie spirituală.

N-am încercat un 
al „cazurilor"' oferite 
aflați la începutul existen
tei în oraș. Nici n-ar fi fost 
posibil. Ancheta realizată ne-a 
permis insă identificarea unei 
categorii de probleme specifice 
tinerilor în această situație. 
Găsim problema de deplină 
actualitate in contextul cău
tării instrumentelor optime de 
educare a tineretului, de ridi
care calitativă a activității în 
acest domeniu.

o 
la

inventar 
de cei

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

A sosit în Capitală domnul 
Ramashanker Sanwal, membru al 
Comitetului Executiv al Organi
zației „Tineretul Congresului 
Național Indian” care va face o 
vizită în țara noastră.

în ziua de 22 februarie a.c. 
domnul Ramashanker Sanwal a 
fost primit la C.C. al U.T.C. de

tov. Vasile Nicolcioiu, secretar al A 
C.C. al U.T.C. Cu acest prilej a 
avut loc o informare reciprocă 
asupra activității și preocupărilor 
celor două organizații, precum și 
un schimb de păreri privind le- — 
gâturile de colaborare dintre W 
Uniunea Tineretului Comunist și 
Tineretul Congresului Național a 
Indian. W

Opera Română — CAR
MEN — ora 19.30. Opereta
— SECRETUL LUI MARCO
POLO, ora : 20. Teatrul Na
țional — Sala Comedia — 
HEIDELBERGUL DE AL
TĂDATĂ, ora 19.30. 
Studio - TOPAZE, 
19.30. Teatrul de Comedie — 
UN HAMLET DE PROVIN
CIE — ora 20. Teatrul Lu- 
cia Sturdza Bulandra — Sala 
Studio — COMEDIE PE ÎN
TUNERIC, ora 20. Teatrul 
Mic — AMINTIREA A 
DOUĂ DIMINEȚI DE 
LUNI, ora 20. Teatrul C. I. 
Nottara — Sala Magheru — 
ACEST ANIMAL CIUDAT, 
ora 19.30. Sala Studio — 
ABSENȚA UNUI VIOLON
CEL, ora 20. Teatrul Giu- 
lești,. în Sala Teatrului Evre- • 
iese de stat 
SE SUPRIMA, 
Teatrul Barbu _ ___
— ÎNTÎLNIRE LA SENLIS, 
ora 19,30. Studioul I.A.T.C.

,MARTORII 
ora 19.30. 
Delavrancea

O LUME NEBUNA. NEBUNA. 
NEBUNA

rulează la Patria (orele 9,30; 13; 
16,30; 20). București (orele 
9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20) ;

ÎMPUȘCĂTURI PE PORTATIV 
rulează la Victoria (orele " 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 20,45).

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU

rulează Ia Republica (orele .
11.30 ; 14 ; 16,15 ; seara : Gală 
de filme

CAPCANA
rulează la
10.45 ; 13 ;
Feroviar
13.45 ; 16,15 ; 18,45
Excelsior (Orele
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20). Melodia 
(orele 8,45 ;
18.30 ; 20,45)
9.30 ; 11,45 ;
21,30) ;

EXISTA ÎNCĂ SCLAVE
rulează la Capitol (orele 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

Festival (orele 8,30; 
15,30 ; 18 ; 20,30) ;
(orele 9,15 ; 11,30 ;

' 21,15);
8 ; 10,15 ;

11 ; 13,30 ; 16 ;
Modern (orele 
14 ; 16,30 ; 19 ;

LOANA
rulează la Lumina (orele 9,15 
—15,45 ; în continuare 18,15 ;
20.45) .

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Central (orele 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Lu
ceafărul (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21).

101 DALMATIENI
rulează la Timpuri Noi (9—21 
în continuare) Drumul Sării 
(orele 15 ; 16,30 ; 18,30 : 20).

MARTIN SOLDAT
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

O POVESTE UIMITOARE 
rulează, la Doina
11.30 ; 13,45)

ROBII
rulează la Doina
18.15 ; 20,30).

UN BĂRBAT ȘI O
rulează la Grivița (orele
11.15 : 13,30 ; 15,45 ;
20.45) ; Arta (orele 9 ;
13.30 ; 15.45 ; 18,15 ‘

CARETA VERDE
rulează la Gloria (orele 9 ; 

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30)
Flamura (orele 9; 11,15;
13,30.; 16 ; 18,15 ; 20,30)

TUDOR
seriile I șl II rulează Ia în
frățirea (orele 15,30 ; 19).

FEMEIE'
9;

18.15 ;
11.15 ;

20,30).

UNDE ESTE AL TREILEA 
REGE

rulează
18 ; 20).

ESCROC
rulează
18 ; 20,30).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Dacia (orele 8—14,15 
în continuare 16,30 ; 18,45 ; 21).

CĂUTAȚI IDOLUL
rulează la Bucegi orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Floreasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,15 ; 20,45) ; Moșilor (ore
le 16,30 ; 18 ; 20,30).

CHIMARON
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18 : 20.30) :

ÎNNOURARE TRECĂTOARE
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Giulești (orele 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30) Rahdva (ore
le 15.30 : 18 : 20.30)

DOSARUL XII
rulează la Miorița (orele 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

CORIGENTA DOMNULUI PRO
FESOR

rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

la Pacea (orele 16;
FĂRĂ voie 

la Buzești (orele 16,30;

DE TREI ORI BUCUREȘTI 
rulează la Aurora (orele 9,30;

11,30; 13,30; 15,30; 18; 20).
RĂZBOI 

rulează 
19,30) ; 
19,15).

O FATA 
rulează 
16 ; 18,15 ; 20.30).

HAIDUCII
rulează la Cosmos (orele 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30).

MOARTEA DUPĂ CORTINA 
rulează la Tomis (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

ÎNCERCUIREA
rulează la Flacăra (orele 16 ;
18.15 ; 20,30).

VULTURII ZBOARĂ DEVREME 
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ;
UN TAXI 
rulează la 
Republica 
ca.

FERICITA 
la Munca (orele

ȘI PACE
la Popular (orele 
Progresul orele
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20,30).
PENTRU TOBRUK 

Clubul Uzinelor 
«îmbăta și dumini-

18,00 Drumuri și popasuri — 
emisiune turistică ; 18,30 Pen
tru cei mici. A.B.C. — De ce ? : 
„Cîntece în plic” ; 18,55 „Pitt. 
băiatuj care nu voia să se 
tundă” ; 19,10 Pentru tineretul 
școlar. Școli și tradiții. Liceul 
„George Bacovia” din Bacău ; 
19,30 Telejurnalul de seară ; 
20,00 Studioul muzical. Cultu
ra muzicală de-a lungul timpu
lui. Apariția operei și răspân
direa ei ; 20,35 Reportaj ’68. 
Uvertură pe Dunăre ; 21.15 Pa
rada vedetelor. Preludiu la 
Festivalul internațional de 
muzică ușoară Brașov 1968 ; 
21,35 Film artistic : Duminică 
veselă. O producție a televi
ziunii ungare.



E3
cuvIntarea

NICOLAE ceiușescij
(Urmare din pag. I)

ricani, poporul român se pro
nunță pentru încetarea ime
diată și necondiționată a bom
bardamentelor aviației ameri
cane împotriva Republicii De
mocrate Vietnam, pentru opri
rea oricăror acte de război, 
astfel ca poporul vietnamez 
să-și poată rezolva singur pro
blemele vieții interne, fără 
nici un amestec din afară. (A- 
plauze puternice).

Realitățile vieții politice de 
pe continentul' european de
monstrează existența unor con
diții favorabile pentru așeza
rea pe baze sănătoase a rapor
turilor dintre state.

A aborda în mod lucid, rea
list și eficace problema secu
rității europene înseamnă a 
acționa consecvent pentru 
dezvoltarea colaborării între 
toate forțele care se pronunță 
pentru lichidarea discriminări
lor în viața internațională, 
pentru pace și colaborare între 
toate țările, a conlucra cu gu
vernele, partidele și organiza
țiile politice, cu personalitățile 
vieții sociale și conducătorii de 
state, indiferent de convinge
rile și concepțiile lor politice, 
care se situează pe această 
platformă. Deosebit de impor
tant în eforturile pentru crea
rea securității europene este 
să se pornească de la realită
țile istorice create în Europa 
după cel de-al doilea război 
mondial, de la recunoașterea 
existenței celor două state ger
mane, de la garantarea invio
labilității frontierelor tuturor 
țărilor.

Viața scoate tot mai preg
nant în relief însemnătatea pe

care ar avea-o pentru instau
rarea unor relații interstatale 
europene sănătoase, lichidarea 
blocurilor militare, desființa
rea pactului agresiv N.A.T.O. 
și ca urmare și a Tratatului de 
la Varșovia, lichidarea bazelor 
străine din Europa, retragerea 
tuturor trupelor străine în gra
nițele lor naționale. Țara 
noastră este hotărîtă să depu
nă. și în viitor eforturi neslă
bite pentru realizarea acestor 
aspirații vitale ale popoarelor 
europene care ar avea,.fără în
doială, repercusiuni dintre cele 
mai fericite asupra întregului 
climat politic internațional.

Un aport considerabil la 
destinderea generală ar avea 
înlăturarea pericolului războ
iului termonuclear. Singura 
cale care poate asigura elibe
rarea omenirii de coșmarul 
unui asemenea război 
chidarea stocurilor 
existente, interzicerea 
cerii în viitor a unor 
fel de arme distrugătoare, 
prirea cursei înarmărilor ato
mice.

Rezolvarea numeroaselor 
probleme litigioase existente 
pe agenda vieții internaționa
le, dezvoltarea colaborării în
tre popoare, apărarea păcii, 
solicită contribuția activă a 
fiecărui stat, mare sau mic, a 
fiecărui popor — acesta este 
unul din imperativele majore 
ale zilelor noastre. Poporul 
român, partidul și guvernul 
țării noastre, desfășoară o in
tensă activitate internațională 
în slujba cauzei păcii și secu
rității, pentru dezvoltarea co
laborării și cooperării cu toa
te statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, pe baza

este li- 
atomice 
produ- 

noi ast- 
o-

Ședința 
de la

solemnă
Praga

(Urmare din pag. I)

împreună cu conducătorii 
altor delegații de peste hotare, 
invitate la sărbătorirea a 20 
de ani de la victoria oame
nilor muncii din Cehoslovacia 
din februarie 1948, în prezidiu 
a luat loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., conducătorul 
delegației Partidului Comunist 
Român. In sală se aflau mem
brii delegației române — to
varășii llie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Ion Obradovici, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Praga.

Alexander Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a făcut o amplă

expunere cu privire la eveni
mentele din februarie 1948 și 
la drumul străbătut de poporul 
cehoslovac în cei 20 de ani de 
la victoria oamenilor muncii.

Au luat apoi cuvîntul L. I. 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., W. Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., 
J. Radar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U.

Primit cu vii aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a adus salutul 
Partidului Comunist Român.

După aceea au luat cuvîntul 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, și Ve- 
liko Vlahovici, membru al 
Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Ședința a luat sfirșit prin 
intonarea Internaționalei.

principiilor independenței și 
suveranității naționale, ale 
egalității în drepturi și nea
mestecului în treburile inter
ne, ale avantajului reciproc.

Un rol hotărîtor în lupta 
împotriva imperialismului și 
reacțiunii, pentru zădărnici
rea războiului, pentru pace și 
progres social, au țările so
cialiste, partidele comuniste și 
muncitorești, clasa muncitoa
re internațională, forțele pro
gresiste și antiimperialiste de 
pretutindeni. Partidul Comu
nist Român, guvernul țării 
noastre au militat și vor mi
lita neabătut pentru cimen
tarea colaborării frățești din
tre țările socialiste, pentru 
coeziunea mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale 
— de care depinde unitatea de 
voință și acțiune, forța și suc
cesul în luptă ale întregului 
front antiimperialist. După 
părerea partidului nostru, nor
malizarea relațiilor între par
tidele comuniste pe baza ega
lității și respectului reciproc, 
a dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător 
linia politică, strategia și tac
tica revoluționară, a neames
tecului în treburile interne, 
evitarea oricărui pas care ar 
putea să adîncească divergen
țele existente, folosirea tutu
ror posibilităților pentru dez
voltarea colaborării între toa
te partidele, între forțele anti
imperialiste, constituie calea 
sigură a afirmării crescînde a 
rolului uriaș pe care aceste 
forțe sînt chemate să-l îndepli
nească în lumea contempora
nă. •

Animat de convingerea fer
mă că ceea ce unește partide
le comuniste și muncitorești 
este elementul hotărîtor și 
fundamental, partidul nostru 
va milita și în viitor, neabă
tut, pentru unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești 
mondiale, spre binele și intere
sul clasei muncitoare interna
ționale, al forțelor progresis
te de pretutindeni.

în încheiere, permiteți-mi, 
dragi tovarăși, să folosesc a- 
cest prilej pentru a transmite 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, tuturor comuniștilor, 
înzestratului dumneavoastră 
popor, urările cele mai fier
binți de succes în măreața o- 
peră de construcție socială pe 
care o întreprindeți, să urez 
Cehoslovaciei socialiste priete
ne un viitor fericit de prospe
ritate și progres. (Aplauze)

Trăiască prietenia româno- 
cehoslovacă ! (Aplauze puter
nice)

Trăiască Partidul 
din Cehoslovacia ! 
puternice).

Trăiască unitatea 
comuniste, a tuturor

t □

Aspect de la o mare demonstrație de protest desfășurată în Berlinul occidental împo
triva agresiunii americane în Vietnam.

De ce s-au su
parat senatorii

Comunist
(Aplauze

mișcării 
forțelor 

antiimperialiste ! Trăiască 
cea și colaborarea între 
poare ! (Vii și prelungite 
plauze).

pa- 
po- 

a-

GENEVA — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, trans
mite :

In ședința de miercuri a Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, au luat cuvîntul re
prezentantul S.U.A., Samuel de 
Palma, care a răspuns întrebări
lor puse de delegatul României, 
Nicolae Ecobescu, autorilor pro
iectului tratatului de neprolifera- 
re a armelor nucleare și delega
tul Canadei, E. L. M. Bums, 
care s-a ocupat de unele aspecte 
ale folosirii pașnice a energiei 
atomice, în raport cu prevederile 
proiectului tratatului de neproli- 
ferare.

In legătură cu absența din 
proiectul de tratat a unei clauze 
precise în materie de garanții de 
securitate, delegatul american a 
afirmat că această problemă ar fi 
„prea dificilă și complicată pen
tru a fi redusă la o prevedere de 
tratat".

Delegatul american a reluat 
afirmațiile sale anterioare referi
toare la imposibilitatea formulării 
unor obligații precise ale puteri
lor nucleare în privința unor mă
suri concrete de dezarmare, în
deosebi de dezarmare nucleară. 
In ce privește absența din pro
iect a unei prevederi referitoare 
la convocarea unor conferințe 
periodice, în cadrul cărora să se 
examineze modul cum sînt înde
plinite obligațiile asumate, repre
zentantul S.U.A. a declarat că 
această problemă rămîne în stu
diu.

Cu referire la alte întrebări 
ale delegatului român, reprezen
tantul S.U.A. a expus punctul de 
vedere al guvernului său în pro
blemele retragerii unui stat din 
tratatul discutat, a măsurilor de 
control internațional și a dat u- 
nele interpretări diverselor ex
presii folosite în proiectul de 
tratat. Apoi, el a răspuns la une
le obiecțiuni făcute anterior de 
delegata Suediei.

In ședința din 22 februarie a 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, reprezentantul brita
nic Ivor Porter a susținut amen
damentele delegatului suedez

care a propus ca puterile nuclea
re să-și asume angajamentul că 
vor proceda cit mai devreme la 
luarea unor măsuri de dezarmare 
nucleară și ca Tratatul cu privi
re la nediseminare să fie revizuit 
în mod periodic o dată la cinci 
ani.

Delegatul american Samuel de 
Palma a respins propunerea de a 
se modifica articolul 5, subliniind 
că „dispozitivele explozive tre
buie să rămînă in custodia și sub 
controlul statelor nucleare". El 
a respins, de asemenea, toate 
propunerile reprezentantului Bra
ziliei, urmărind înlăturarea dis
criminării între statele nucleare 
și cele nenucleare.

Lupte violente 
la

o Bătălia pentru orașul Hue 
continuă cu înverșunare. Co
mandamentul de la Saigon a 
trimis noi trupe de întărire 
pentru cucerirea orașului. In 
cartierul dintre râul Parfumu
lui și citadelă au avut loc 
lupte deosebit de violente în 
cursul zilei de joi. De aseme
nea, se desfășoară lupte și în 
împrejurimile orașului Hue. 
Unități ale forțelor patriotice 
aflate la numai un kilometru 
și jumătate nord-vest de oraș, 
au bombardat cu mortiere un 
convoi de ambarcațiuni ame
ricane

La invitația insistentă a Departamentului de Stat al S.U.A., fos
tul președinte al Braziliei, Juscelino Kubitschek, și fostul președinte 
al Columbiei, Camargo, au efectuat timp de cinci luni de zile un 
studiu amănunțit privind actualul stadiu al „programului de dez
voltare" din cadrul faimoasei „Alianțe pentru progres".

Mobilul evident al inițiativei Washingtonului a fost obținerea 
girului unor personalități cunoscute pe continentul latino-american 
pentru o „alianță** care trezește nemulțumiri profunde la sud de 
Rio Grande și care nu face decît să accentueze dominația nord- 
americană în Amercia Latină. In subsidiar, oficialitățile de Ia De
partamentul de Stat sperau ca studiul cerut celor doi foști preșe
dinți să constituie o piesă de propagandă pentru „binefacerile" 
quasi inexistente ale „Alianței pentru progres".

Inițiativa aceasta s-a dovedit însă a fi o gafă aproape monu
mentală. La 5 februarie, Kubitschek și Camargo au dat publicității 
“» »l . ' '
ajuns sînt, după aprecierea de ansamblu a ziarului WASHINGTON 
POST, „o colecție de critici de diferite intensități la adresa State
lor Unite". Aceste concluzii, remarcă ziarul citat, „sînt cu atît 
mai catastrofale cu cit sînt exprimate de doi eminenți prieteni ai 
Statelor Unite".

Cele două personalități Iatino-americane subliniază că „Alianța 
pentru progres", privită prin prizma „rezultatelor și perspectivelor 
previzibile", prezintă „prea puțin simptomele unei alianțe efici
ente și deprimant de puține simptome de promovare a unui pro
gres real în dezvoltarea continentului sud-american". Potrivit apre
cierii lui Kubitschek și Camargo, „Statele Unite acordă latino-ame- 
ricanilor foarte puține posibilități de a hotărî ei înșiși destinația 
fondurilor de dezvoltare care sînt puse la dispoziția programului... 
Sint supărător de multe cazurile în care guvernele sud-americane 
se văd nevoite să constate că fondurile Alianței promovează mai 
degrabă pozițiile capitalului nord-american și ignoră dezvoltarea 
economiei țărilor respective". Principala sugestie pe care antorii 
studiului o fac Administrației S.U.A. este exprimată în termeni 
foarte preciși: „Pentru ca Alianța pentru progres să devină un 
program viabil singura speranță este transformarea a înseși bazelor 
ei, astfel ca participarea latino-americanilor Ia întocmirea progra
melor și repartizarea fondurilor să fie determinantă".

Această sugestie s-a vădit a fi explozivă. Senatorul Morse s-a gră
bit să atragă atenția, a doua zi după publicarea raportului preli
minar al celor doi ex-președinți, că dacă Administrația va înclina să 
ia în considerare asemenea propuneri „va întîmpina dificultăți 
insurmontabile în Congres". Senatorul Stennis a socotit și el nece
sar să avertizeze că „Statele Unite trebuie să-și păstreze dreptul 
de veto asupra cheltuirii fiecărui ban din fondurile Alianței pen
tru progres".

Pe cît se pare, Departamentul de Stat are toate șansele să fie 
apostrofat la Washington pentru inițiativa nefericită cu „studiul 
celor doi".

,raport preliminar** asupra studiului lor. Concluziile la care au 
s sînt, după aprecierea de ansamblu a ziarului WASHINGTON

DISPUTA ADERĂRII BRITANICE
® Sugestii făcute la Bonn • Convorbiri olandezo

vest-germane

După convorbirile franco-vest-germane la nivel înalt de la 
Paris și în preajma apropiatei reuniuni a Consiliului minis
terial
Piața 
plomatică vest-europeană

al C.E.E., implicațiile 
comună ocupă un loc

cererii britanice de aderare la 
important pe agenda politico-di-

la

E. R.

frigiderelor

PRAGA 22. — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, transmite :

în seara zilei de 22 februarie, 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia a or
ganizat o întîlnire prietenească 
în cinstea delegațiilor partide
lor frățești din țările socialiste

care participă la manifestările 
organizate cu prilejul celei de-a 
20-a aniversări a victoriei po
porului muncitor din Cehoslova
cia din februarie 1948.

Din partea Partidului Comu
nist Român a luat parte delega
ția condusă de tovarășul Nicolae

Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R.

La întîlnire au participat mem
bri și membri supleanți ai C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia și alți 
activiști de frunte ai C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

Întîlnirea a decurs într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

n

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

• MINISTRUL DE EXTERNE 
al Elveției, Willy Spuhler, a de
clarat în parlament că ambasa
dorul Elveției la Pekin, Oscar 
Rossetti, a fost numit reprezen
tant oficial pe lingă Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Democrate Vietnam. Potrivit 
unor surse guvernamentale ci
tate de agenția U.P.I., noua 
funcție a lui Rossetti poate fi 
considerată ca o recunoaștere 
de facto a guvernului R. D. 
Vietnam.

• UN COMUNICAT OFICI
AL publicat concomitent la A- 
tena și Ankara anunță că gu
vernele Turciei și Greciei au ho- 
tărît să numească cite un re
prezentant însărcinat cu exami
narea problemelor bilaterale a-

flate în suspensie și în special a 
problemelor minorităților națio
nale. Cei doi reprezentanți, pre
cizează comunicatul, se vor în- 
tîlni pe rînd la Atena și Ankara 
și vor face propuneri guvernelor 
respective asupra măsurilor ce 
trebuie luate. Comentînd aceas
tă hotărîre, agenția FRANCE 
PRESSE consideră că ea este un 
semn al destinderii efective în 
relațiile dintre cele două țări, 
după izbucnirea crizei cipriote.

e După întrevederile avute 
Ia Washington, miercuri sea
ra, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a părăsit 
capitala S.U.A. și s-a înapo
iat la New York. înainte de 
plecare, U Thant a declarat 
presei că socotește drept

„foarte utile" convorbirile pe 
care le-a avut cu președin
tele Johnson și cu secreta
rul de stat Dean Rusk, dar 
a refuzat să facă ori ce alt 
comentariu pe marginea lor.

• LA LONDRA a fost dată 
publicității joi o nouă Carte Al
bă asupra problemelor militare, 
în acest document se precizea
ză că conform înțelegerilor in
tervenite între Anglia și parte
nerii săi din N.A.T.O. va fi re
trasă de pe teritoriul R.F. 
Germaniei o brigadă de 5 000 
soldați și ofițeri, precum și 
escadrilă a forțelor militare 
eriene britanice.

Riposta studenților
Un purtător de cuvînt al Am

basadei S.U.A. în Marea Bri
tanie, sosit la Universitatea din 
Brighton pentru a ține o con
ferință în legătură cu politica 
americană în Vietnam, a fost 
întîmpinat de studenți cu o de
monstrație de protest. Potrivit 
agenției France PreSse, diplo
matul american a fost nevoit să 
părăsească universitatea într-o 
mașină a poliției, pe care stu
denții au bombardat-o cu ouă.

La Bonn s-a precizat ieri că 
guvernul vest-german consideră 
că cea mai bună cale pentru în
lăturarea obstacolelor comerciale 
existente între Piața comună și 
țările care solicită să adere la a- 
ceasta (în speță Marea Britanie, 
Danemarca, Norvegia și Irlanda), 
este ca ambele părți să reducă 
simultan tarifele lor vamale. Pur
tătorul de cuvînt al guvernului 
de la Bonn, Guenter Diehl, a de
clarat că guvernul său a sugerat 
această soluție, rămînînd ca An
glia și celelalte țări candidate la 
C.E.E. să accepte o reducere

a tarifelor vamale 
cu țările membre

co
aie 
că

K. P. POLONA : La complexul chimic din Polawy
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Ședința Biroului F.M.T.D.
Biroul Federației 

Mondiale a Tinere
tului Democrat a 
hotărît să convoace 
la Paris în zilele 
de 5 și 6 martie o 
sesiune extraordinară 
a Comitetului Exe
cutiv, In cadrul se-

siunii vor avea loc lui lumii pentru vic- 
dezbateri în legătură toria poporului viet- 
cu actuala fază a lup- namez, pentru liber- 
tei poporului vietna
mez; va fi adoptată 
o „hotărîre privitoare 
la inițiativele preco
nizate pentru întă
rirea luptei țineretu-

tate, independență și 
pace". Totodată, va 
fi analizată contribu
ția F.M.T.D. la pre
gătirea celui de-al 
9-lea Festival Mon
dial al Tineretului.

Numeroși studenți din ca
pitala Portugaliei au partici
pat la o demonstrație împo
triva războiului purtat de 
S.U.A. în Vietnam. Demon
strația a fost prima de acest 
fel din Lisabona. Cînd stu
denții s-au apropiat de sediul 
ambasadei S.U.A., scandînd 
lozinci prin care cereau în
cetarea agresiunii americane 
în Vietnam, zeci de polițiști 
i-au întîmpinat cu bastoane.

mutuală 
merciale 
comunității. El a adăugat 
drept model al eventualelor re
duceri tarifare poate fi luat a- 
cordul intervenit între Europa 
occidentală, S.U.A. și Canada în 
timpul negocierilor tarifare 
„rundei Kennedy" de la 
neva.

Pe de altă parte, Diehl a 
clarat că secretarii de stat ai 
nisterelor care au participat 
ședința cabinetului de la 
au fost instruiți să pregătească o 
propunere în acest sens pe care 
ministrul de externe, Willy 
Brandt, o va prezenta Consiliu
lui ministerial al C.E.E. la 29 
februarie la Bruxelles. Diehl nu 
a precizat, însă, dacă delegația 
vest-germană se va limita, la în
tîlnirea de la Bruxelles, doar la 
probleme economice, așa cum 
Willy Brandt și cancelarul Kie- 
singer au promis președintelui

ale 
Ge-

de- 
mi- 

la 
Bonn

de Gaulle săptămîna trecută 
Paris.

Cealaltă alternativă a întilni- 
rii de Ia Bruxelles ar fi ca Con
siliul ministerial să includă in 
dezbaterile sale perspectiva coo
perării între C.E.E. și țările can
didate la aceasta. Surse politice 
din Bonn, scrie agenția U.P.I., au 
declarat că țările Beneluxului 
doresc ca această alternativă să 
fie luată în discuție la Bruxelles, 
dar Franța se opune.

In același timp, se semnalează 
noi contacte diplomatice avînd 
in centrul lor problema aderării 
britanice. După vizita oficială de 
trei zile în Marea Britanie, mi
nistrul de externe al Olandei, 
loseph Luns, a sosit miercuri la 
Bonn, unde s-a întreținut cu mi
nistrul de externe al R.F.G., 
Willy Brandt. Cei doi interlocu
tori au abordat, în primul rînd, 
propunerile franco-vest-germane 
în legătură cu viitoarele relații 
dintre Piața comună și
Britanie. Totodată, Luns l-a in
format pe Brandt asupra reacției 
britanice la propunerile franco- 
vest-germane.

Marea

Declarațiile purtătorului
de cuvîntal guvernului R.A.U.

cru ușor, pe care pot să-l fac 
chiar în acest, momenț. Dar, 
Izraelul trebuie să facă un 
efort și șă ia hotărîri practice ; 
să evacueze teritoriile ocupate 
și să reglementeze o dată pen
tru totdeauna problema refq- 
giaților".

Referindu-se la relațiile 
R.A.U. cu Republica Federală 
a Germaniei, Zayat a declarat 
— după cum menționează 
agenția M.E.N. — că „Egiptul 
salută politica de neintervenție 
a R.F. a Germaniei** și a adău
gat că „reluarea relațiilor di
plomatice cu această țară de
pinde de alte state arabe care, 
împreună cu R.A.U., au hotă
rît să rupă aceste relații".

întrebat, în sfîrșit, asupra 
poziției R.A.U. față de activi
tatea de guerilă de pe terito
riile ocupate de Izrael și asu
pra crizei provocate în legătu-

Purtătorul de cuvînt oficial 
al guvernului R.A.U., Hassan 
Zayat, referindu-se la actualul 
stadiu al evoluției situației din 
Orientul Apropiat, a declarat 
în cadrul unei conferințe de 
presă : „Situația actuală oferă 
trei posibilități : capitularea a- 
rabilor în fața Izraelului ; o 
soluție politică justă bazată pe 
retragerea trupelor izraeliene
de pe teritoriile ocupate ; înlă
turarea prin forță a opupanți- 
lor“, subliniind că „R.A.U. a 
ales pe cea de-a doua", dar „in
diferent care va fi -situația nu 
va capitula dacă o soluție po
litică nu va fi bazată pe drep
tate".

Arătînd că R.A.U. a făcut 
concesii și a acceptat compro
misul pe care-1 reprezintă rezo
luția Consiliului de Securitate, 
Zayat a, afirmat că izraelienii 
nu au răspuns încă dacă in- __ _____ ,_________
tenționează- să; îndeplinească • ră cu această problenîăAn* sî- 

t. , nul guvernului iordanian, pur
tătorul de cuvînt a declarat i 
„Nu este de datoria R.A.U. de 
a comenta punctul de vedere 
al guvernului iordanian. Ni
meni nu poate să blameze un 
popor care rezistă ocupanților, 
dar atunci cînd este vorba de 
securitatea Iordaniei nu 
vernul egiptean este cel 
măsură să se pronunțe".

această rezoluție. Purtătorul 
de cuvînt a declarat că regle
mentarea crizei depr&ie în 
prezent de guvernul de la Tel 
Aviv. „Care sînt cererile adre
sate de Izrael arabilor ? — a 
spus el. Să declare verbal în
cetarea stării de beligerantă 
și să autorizeze libera naviga
ție a navelor izraeliene în Gol
ful Akaba. Acesta este un lu-

gu- 
în

Două întreprinderi fran
ceze producătoare de frigidere 
și mașini de spălat își propun 
să colaboreze pentru a încer
ca să învingă concurența de 
specialitate din cadrul „celor 
8“. Este vorba de întreprin
derea Lucien Claret și de 
Compania Thomson-Houston- 
Hotchkiss-B r a n d t (C.F. 
T.H.H.B).

Ceea ce pare că a determi
nat cele două firme la o cola
borare mult mai strinsă este 
concurența care provine din 
partea unui partener comuni
tar : Italia.

„Intr-adevăr — nota L’EX- 
PRESS — după 6 ani, con
structorii francezi de frigidere 
și mașini de spălat sînt neli
niștiți de ofensiva producăto
rilor italieni". Intre anii 
1962—1967 cotele de import 
ale acestor produse provenite 
din Italia au cunoscut o con
tinuă creștere ; la frigidere de 
la 185 000 la 485 000 ; iar la 
mașinile de spălat de la 6 000 
la 180 000 unități. Mai puțin 
rezistente, însă ținînd seama 
de gustul „zilnic" al cumpă
rătorilor și întotdeauna cu 20 
la sută mai ieftine, produsele 
italiene au înlăturat de pe 
piața franceză frigiderele in
digene.

Industriașii francezi au reac
ționat prompt, bănuindu-și 
rivalii de practicarea unei 
„concurențe neloiale". Cazul 
ș-a mai repetat cu patru ani 
în urmă. Comisia Executivă a 
Pieței comune a acordat atunci 
întreprinderilor franceze un 
termen de șase luni în care 
să-și organizeze producția, 
percepîndu-se în această pe
rioadă o suprataxă de import 
pentru produsele italiene. Cele 
6 luni au trecut însă fără ca 
producătorii francezi să ob
țină o îmbunătățire a vînzări- 
lor...

Un alt episod s-a desfășurat 
cu un an mai tîrziu, cînd 
produsele respective italiene 
au început să fie retumate. 
Motivul: contravenție la nor
mele în vigoare în Franța. La 
unele tipuri de frigidere — 
anunțau autoritățile de la Pa
ris — nu a fost respectat vo
lumul prescris al frigiderelor; 
acesta fiind micșorat cu 20 
litri. In sfirșit, în noiembrie 
trecut, firmele franceze au ce
rut Comisiei Executive de la 
Bruxelles dreptul de a se fo
losi de o clauză specială „pen
tru apărarea unei întreprin
deri naționale pusă în peri
col". La numai o săptămînă 
după înaintarea demersului 
francez, Comisia Executivă a 
„celor șase" a răspuns „nu".

Tentativa de fuziune pare a 
fi ultima șansă a constructo
rilor francezi pentru a rezista 
concurenței italiene. Dar și 
aici sorții de izbîndă sînt des
tul de reduși.

Bătălia frigiderelor nu a 
luat sfirșit.

I. T.
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