
GATA DE DRUM?
£ Alte sute de tineri ne scriu despre hotărirea lor de a munci pe șantierele naționale

• Comitetele U.T.C. merg in intimpinarea dorinței tinerilor, dar uneori trec pe alături

z

MMR

...Coboară acum din tren, u- A 
nul cîte unul, și mai întîrzie w 
cîteva clipe pe scara vagonului 
ca să privească mai atent în gh 
jur. Se vede bine că fac abia W 
acum cunoștință cu Baia Sprie, 
de unde se deschide drumul 
spre Sighet, peste Gutin, sau cu 
Cîmpina, sau cu Bumbeștii, des
pre care mai știu din cărțile 
de școală cîte ceva. Dar întîl- țp 
nirea decurge ca o revedere în
tre prieteni care se cunosc de 
mult. încet-încet, grupurile se 
alcătuiesc încă de pe peron. 
Băieții string cu nerăbdare 
mîna pe mînerele valizelor, de 
parcă ar vrea să le înlocuiască 
chiar acum cu lopețile. Doar de 
aceea au venit aici, de aceea 
au trimis de mult, încă din mai 
sau: din iunie, scrisori prin care 
cereau, toti, într-un glas: „Vrem 
să lucrăm pe șantierele națio
nale

Iată-i pe cei de la Grupul 
școlar chimie din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Pot 
fi ușor recunoscuți, fiindcă sînt 
multi, sînt 150 toți. Ei sînt cei 
care au semnat rîndurile acelea 
ce sunau ca un angajament: 
,.Ne pregătim să lucrăm în ma
rile cetăți ale chimiei de pe 
Valea Trotnșului dar ne-am ho- 
tărît ca în această vacanță să 
facem cunoștință cu adevărata 
viață de șantier, să înscriem în
rîndul tradițiilor școlii noastre A 
și această acțiune".
• Sau alții, vreo 200 parcă, cu
prinși toți în semnătura de la A 
sfîrșitul scrisorii: „Grupul șco- ” 
Iar construcții-Pitești" și înfră
țiți toți în aceeași dorință mare: £ 
„vr-tm să lucrăm pe șantierul 
autostrăzii București — Pitești", a 
Iată, dorința vi s-a împlinit. Vă V 
veți tine și de promisiunea de 
a chema la întrecere ?

Chemări la întrecere au lan- 
sat însă și alții. Se găsesc și ^ei 
acum printre cei abia coborîți 
din tren. Sînt ceva mai la o 
parte și discută pe șoptite între 
ei. Poate mai au încă de adău
gat ceva : „Noi, 35 de elevi de 
la Școala de mecanici agricoli 
din Zalău, vă rugăm să ne 
transmiteți In țară următoarea 
dorință : dacă vom întîlni în se
ria I, pe șantierul București —- 
Pitești, un alt grup de tineri 
din altă școală, îi provocăm la

D. MAT AL A
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I
Instantaneu craiovean

Pentru multe dintre cultu
rile agricole, anul acesta este 
mai puțin favorabil obținerii 
unor recolte bune. Lipsa de 
precipitații din prima jumă
tate a anului a influențat ne
gativ starea de vegetație, în
deosebi a plantelor furajere — 
caracterizate printr-o masă fo- 
liară bogată — care au avut 
mai mult de suferit. Trifolie- 
nele, borceagurile, iarba de 
Sudan, ovăzul, mazărea fura- 

A jeră, dar mai ales pășunile și 
fînețele naturale nu s-au dez
voltat normal. S-a creat ast
fel un dezechilibru în balanța 
nutrețurilor atît pentru peri- 

• oada actuală cît mai ales pen
tru vremea stabulației. Cum nu 
se poate concepe producție a- 

ț nimalieră fără o hrană îndes
tulătoare, eforturile tuturor se 
cer îndreptate spre recupera- 

W rea deficitului prin măsuri or
ganizatorice.

• In ultimele zile, în toată 
țara condițiile climatice s-au

mai veche, 
cerinței ca 

exprimare 
poată dez- 
concurență

Ne mișcăm între extreme. Dacă 
în urmă cu mai mulți ani o 
acalmie implacabilă împărățea 
peste apele idilice ale unei vieți 
literare fără surprize, ne-a fost 
dat să respirăm și un aer tensio
nat.

Au și apărut de altfel în 
publicațiile literare, unele jus
tificări teoretice ale recrudes
cenței pamfletului, invocîndu-se 
necesitatea continuării unei tra
diții reprezentată amplu în pu
blicistica românească 
insistîndu-se asupra 
orice formulă de 
scriitoricească să se 
volta nestingherit, în 
loială cu celelalte. Foarte bine, 
chiar așa și stau lucrurile daca 
ne menținem într-un plan strict 
teoretic, schimbîndu-se totuși 
considerabil de îndată ce scobo- 
rîm în concretul imediat al rea
lităților noastre literare. Se naște 
o întrebare elementară : hipertro
fierea din ultima vreme a spiri
tului pamfletar a avut ca efect, 
cum ar fi fost poate de sperat, 
o înviorare generală a climatu
lui discuțiilor literare, a generat 
această resuscitare a polemismu- 
lui o atmosferă mai propice și 
mai activ stimulatoare schimbu
lui de opinii, dezbaterilor în ju
rul unor chestiuni vitale, de in
teres actual ale culturii ? Orice 
conștiință lucidă, inițiată cît de 
cît în complexitatea aspectelor 
vieții literare de la noi, va re
cunoaște fără ezitări că acțiu-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a Yemenului de Sud

dintre cele două

s-a desfășurat in- 
cordială, priete-

a primit pe șeful delegației
economice a Republicii Populare

Proletari din toate țările, uniți-vă
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Hărnicia și spiritul de inițiativă pot echilibra

BALANȚA FURAJERA
Perioada secetoasă din primăvară a determinat restrîn- 

gerea resurselor de furaje alît pentru animalele proprietate 
obștească, cit și pentru cele ale membrilor cooperatori, mai 
cu seamă în Cîmpia Dunării, Bărăgan și Dobrogea. Specia
liștii din unitățile agricole, recunoscuți cercetători și practi
cieni, arată că, prin eforturi suplimentare, printr-o mobili
zare generală a membrilor cooperatori, a lucrătorilor din fer
mele agricole și mecanizatorilor, deficitul de furaje constatat 
acum poate fi recuperat. Cîteva soluții numite: intensifica
rea irigării, practicarea unui pășunat rațional, însămînța 
rea în cultură dublă a unor suprafețe cît mai mari cu po-

rumb masă-verde, formarea de frunzare și, în general, valo
rificarea tuturor resurselor de furaje.

Este binecunoscut că de asigurarea unei baze furajere 
complete depind în măsură hotărîtoare realizările ce urmea
ză a fi obținute intr-unui din principalele sectoare de pro
ducție ale agriculturii — zootehnia. In această acțiune tine
retul poate și trebuie să aducă o contribuție importantă par- 
ticipînd la toate acțiunile întreprinse de conducerile unită
ților agricole pentru strîngerea și valorificarea tuturor re
surselor de furaje existente. începînd cu acest număr, ziarul 
nostru va publica, pe toată durata campaniei, opinii ale spe
cialiștilor. diferite puncte de vedere, va milita pentru gene
ralizarea experienței pozitive.

DISCUȚIILOR
LITERARE

CLIMATUL

G. DIMISIANU

In loc de invitație pentru o vacanță petrecută în stațiunea Lacul Roșu

nea pamfletului, cu toată gălă
gioasa gesticulație de vorbe de 
care este însoțit, n-a făcut mai 
mult decît să agite suprafața 
problemelor reale, ba chiar, în 
destule cazuri, să înalțe o per
dea de fum în jurul acestora, 
abătînd atenția publicului cititor 
către chestiuni în nici o legătură 
cu fenomenul literar propriu-zis. 
Rezultat previzibil, la urma ur
mei, din partea unei activități 
care se bizuie, înainte de orice 
pe efectul de șoc al violențelor 
verbale și nu pe forța de con
vingere a ideii. încă Eugen Lo- 
vinescu, la vremea sa, făcuse dis
tincția tranșantă între polemica 
de vorbe și cea de idei și pro
babil că este momentul să ne 
reamintim în litera lor reflecțiile 
marelui critic, actuale din nou 
după cum se vede : „Privim pam
fletul (cel de cuvinte și nu cel 
de idei) în genere, ca efectul 
lipsei de cultură; ca și lirismul 
direct dar în alt sens, este ex
presia unui sentiment neintelec- 
tualizat... Violența verbală, ca 
mijloc unic de expresie a gîn- 
dirii, se condamnă prin sine, de
oarece abuzul îi anulează viru
lența. O imensă acumulare de 
invective nu valorează pentru 
mințile echilibrate, cît simpla re
flecție, impersonală dar incisivă, 
a unui om cumpănit". (Critice, 
IV).

Chestiunea trebuie considera- 
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schimbat radical. Precipitațiile 
căzute creează condiții favora
bile dezvoltării plantelor fura
jere perene sau semănate în 
cultură dublă. Măsurile ener
gice întreprinse în fiecare u- 
nitate agricolă pot determina 
completarea deficitului de fî- 
nuri prin recoltarea și depozi
tarea furajelor fibroase sau 
suculente din alte resurse a- 
gricole sau neagricole. Atenția 
cea mai mare se cere acorda
tă strîngerii și depozitării fu
rajelor cultivate, înlăturării

PROFESORE CINE-ȚI VA FI COLEG LA CATEDRĂ?
„Avem nevoie de un corp pro

fesoral de elită pentru școlile 
noastre, în stare să întemeieze 
mai solid cultul pentru dascăli, 
fără de care nu se poate asigura 
o desfășurare exemplară a vie
ții școlare" — ne spunea odată 
cunoscutul profesor și medic 
clujean Ion Goia. O afirma ca 

iun imperativ, ca o dorință și, 
| poate, ca un reproș.
■ Cine și cîți sînt acei care se 
dedică profesoratului, de bună 
voie și nesiliți de nimeni, în ra
port cu trebuințele și cu orien
tarea spre alte profesii ?

Am lansat un micro-sondaj în 
cîteva clase a Xl-a liceale, afla
te în două orașe diferite, ai că
ror elevi, peste un an, vor fi 
în măsură să dea curs hotărîrii 
luate sau pe care o vor lua în 
legătură cu o profesie sau alta. 
„Doriți să îmbrățișați cariera 
didactică? Dacă doriți, de ce? 
Dacă nu doriți, de ce ?" Deți
nem 319 răspunsuri ale ele
vilor, la oara adăugăm răspun- 

oricăror pierderi prin manipu
lare sau a risipei printr-un 
consum exagerat de masă ver
de, precum și de fînuri în pe
rioada de vară. Recoltarea coa
sei a doua la lucerna, a fînețe- 
lor, sparcetei, a borceagurilor 
sau a vegetației ierboase din 
zonele de baltă sau limitrofe 
rîurilor, căilor ferate și dru
murilor, din poenile din pă
duri este o măsură de primă 
urgență. în același timp, pe 
baza reglementărilor în vigoa
re, importante cantități de nu

suri ale unor diriginți de la 
clasele a Xl-a din alte licee, 
care cunoșteau preferințele ele
vilor spre anumite profesii.

Să cercetăm rezultatele. Din 
două licee clujene ne-au răs
puns 134 elevi. Numai 21 dintre 
ei afirmă cu certitudine : „da, 
vreau să devin profesor" ; 11 
răspund evaziv: „mi-ar place", 
„poate voi deveni"........ mă mai
gîndesc"... „dacă nu voi avea 
încotro, mă voi face profesor" 
iar 92 răspund ferm : „nu, nu 
vreau să devin profesor". Din 
București ne-au răspuns 195 de 
elevi : dintre aceștia, doar 32 
vor să devină profesori, 18 se 
mai gîndesc, iar 135 nici nu pre
supun că ar putea deveni pro
fesori.

Nu greșim lansîndu-ne într-o 
generalizare, mai ales că, discu- 
tînd cu diriginți și profesori, a- 
ceștia ne-au confirmat constata
rea noastră : sînt prea putini 
tineri care se dedică din școală 
carierei didactice. Situația ac-

i

Prințr-un ordin al ministrului Invățămintului s-au stabilit centrele și președinții comi
siilor pentru examenele de bacalaureat de la liceele de cultură generâiă și de la liceele de 
artă și examenul de diplomă la liceele pedagogice și institutele pedagogice de învățători din 
sesiunea iunie 1968.

EXAMENELE ÎNCEP IN TOATĂ ȚARA IN ZIUA DE 17 IUNIE A.C., OREEE 9 DI
MINEAȚA cu proba scrisă la literatura română. In vederea pregătirii examenului, pre
ședinții comisiilor se vor prezenta la centrele la care au fost numiți, în dimineața zilei de 16 
iunie a.c.

CITIȚI ÎN ZIARUL NOSTRU DE MÎINE LISTA CENTRELOR 
Șl PREȘEDINȚILOR COMISIILOR

trețuri necesare sectorului ovin 
pot fi substituite prin forma
rea de frunzare, acțiune care 
poato fi îndeplinită cu mult 
succes de către tineretul sate
lor. Experiența multor unități 
agricole, îndeosebi din nordul 
Olteniei. Argeș, Vrancea, Sibiu, 
din Lunca Dunării dovedește 
că din aceste resurse poate fi 
asigurat 60 pînă la 70 la sută 
din consumul de furaje a fer
melor de ovine și animale de 
muncă, condiția principală fi
ind aceea a recoltării în mo
mentul optim. Caracterul o- 
perativ al acestei lucrări — 
determinat de timpul scurt în

(Continuare în pag. a V-a) 

tuală arată că instituțiile noas
tre școlare numără peste 170 000 
de profesori și învățători, dar 
învățămîntul nostru va trebui 
să dispună în viitor de un nu
măr mult mai mare de profe
sori, creștere impusă în primul 
rînd de înfăptuirea învățămîn- 
tului obligatoriu de 10 ani.
CARIERA DIDACTICA CON
CURATA DE 7 000 DE PRO

FESII...
Ministerul Muncii din Halle a 

publicat un dicționar al profe
siilor — manuale, industriale și 
intelectuale, care se referă la 
7 000 de meserii. (încă acum 20 
de ani în America a apărut un 
..Dictionnary of ocupationel ti
tles", care enumera și descria 
24 000 de profesii). La noi vor 
fi fiind mai multe sau ceva mai 
puține — nu știm exact, în ori
ce caz cifrele publicate în amin
titele dicționare pot fi orienta
tive (cît de util ar fi să se ia 
inițiativa de a publica un dic I

De cîteva zile se desfășoară la „Elev-club" o sesiune a cercu
rilor științifice ale elevilor din liceele municipiului Bucu
rești. Inițiată de Comitetul municipal al U.T.C. ea a atras 
numeroși membri ai cercurilor de matematică, fizică, chimie, 
limba și literatura română, prilejuindu-le confruntări și dez
bateri pe marginea unor teme de actualitate din științele res
pective.

Paralel cu această manifestare care încheie un an de activitate 
în cercuri, membrii cercurilor de limba franceză din licee pre
zintă pe scena „Elev-clubului" o stagiune de teatru francez.

In imagine aspect de la sesiunea cercurilor elevilor

A ÎNCEPUT
RECOLTATUL

ționar al profesiilor practicate 
în țara noastră — actuale și de 
perspectivă — care să fie la în- 
demîna elevului, a dascălilor și 
părinților, ca ghid și mijloc de 
educație, chiar ca simplă lec
tură !).

Sigur, ar fi o exagerare să 
spunem că toate cele 6 999 pro
fesii concurează pe cea de das
căl, dar foarte multe o concu
rează. Multe, pentru noutatea 
lor, pentru caracterul spectacu
lar, pentru modernitatea lor și, 
poate, și pentru satisfacțiile ma
teriale mai mari și mai rapide 
pe care le oferă. Nimeni nu 
protestează în fața acestei 
concurențe. Dimpotrivă, chiar 
ziarul nostru a inițiat pentru 
tineri o rubrică „Profesiuni 
noi“ — care va apare în conti
nuare sub semnătura unor pres
tigioși oameni de știință — în 
măsură să-i- „convertească" pe 
tineri spre profesiunile contem
porane mai puțin cunoscute și 
să-i convingă pe părinți efi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat, a primit miercuri la a- 
miază pe șeful delegației econo
mice a Republicii Populare a 
Yemenului de Sud, Abdul Malik 
Ismail, ministrul economiei, co
merțului și planificării.

La primire a luat parte tova- 

întreprinderi agricole de 
stat din Trusturile I.A.S., 
Dolj, Galați, Ploiești, Slobo
zia, Dobrogea au început re
coltarea orzului. în cele 
cîteva zile de cînd a început 
campania de strîngcre a re
coltei de păioase, mecaniza
torii din fermele I.A.S. au 
strîns orzul de pe mai mult 
de 8 000 de ha. în unele 
ferme, unde lanurile au 
ajuns în pîrg, a început și 
recoltarea griului. Lucrătorii 
din I.A.S. au făcut din timp 
toate pregătirile și, îndată ce 
holdele vor ajunge în faza 
optimă, vor trece cu toate 
mijloacele Ia strîngerea și 
înmagazinarea cerealelor.

i
i

(Agerpres)

există și alte meserii de viitor 
decît cele clasice, de mult știu
te și practicate.

Poate fi „concurată" profe
siunea de dascăl, de profesor, 
de învățător ? Ar fi absurd s-o 
credem, toate celelalte profesii 
— de la munca agricultorului și 
strungarului pînă la aceea de 
inginer și profesor universitar 
fiind, azi, rezultatul școlariză
rii, deci tot a muncii cadrului 
didactic. Iar a ignora această 
profesie de mare însemnătate 
pentru viața noastră socială 
este de acum altceva — o ten
dință cu grave rezonanțe, de 
care nu putem să nu ținem 
seama.

Tinerii — ne-au dovedit în 
răspunsurile date — își aleg 
profesiuni cu rezonanță, sînt 
gata să se ..întreacă cu munții", 
doresc să pună rapid alături de 
numele lor realizări originale, 
rezultate palpabile. Din necu
noaștere. au sentimentul ca în 
profesiunea didactică există li- 

rășul Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire referitoare la dezvol
tarea relațiilor 
țări.

întrevederea 
tr-o atmosferă 
nească.

Zilele acestea, nevoia unor 
acte care să dovedească că 
exist, m-a purtat într-o se
rie de vizite la unele insti
tuții publice. Aici am reîn- 
tîlnit-o pe doamna de Ia ghi
șeu. Volubila și voluptoasa 
doamnă de la ghișeu, nepre
țuita și neînlocuita păstră
toare a marelui sigiliu fără a- 
testatul căruia nașterea, creș
terea, căsătoria și ce urmea
ză spre apusul vieții sînt in
credibile. Doamna este volu
bilă cu vecina cu care îm
parte masa, plină de existen
țe rezumate pe cîte o coală 
de hîrtie, doamna este volu
bilă, prin telefonul instituți
ei, cu o altă doamnă de la 
un alt ghișeu, de la o altă 
instituție care ne eliberează 
certificate și adeverințe, do
vezi și atestate că trăim, că 
respirăm, că iubim, că ne

mîngîiem copiii, că ne mai și 
certăm, că ne mai și plîn- 
gem de bătăturile maltratate 
groaznic la orele de vîrf în 
tramvaie și alte mijloace de 
locomoție. „Fă dumneata, o 
cerere11, îți retează scurt jal
ba orală, doamna care nu 
mai e volubilă cu dumneata 
care nu exiști încă, din mo
ment ce nu ai o hîrtie, o do
vadă care nu e tot una cu 
un certificat. Breviezi jalba 
orală pe o hîrtie, luata de la 
debitul din colț și refaci rîn- 
dul gros care trece pe la 
vorbitorul zgîrcit al doamnei.

— Timbru, timbru de trei 
lei, ai ?

N-ai, păcatele dumneaei, și 
mai dai o fugă la debitul din 
colț. Ce dacă e acum închis ? 
Fugi în piața mare, ai pe-a- 
colo relații cu un debitant, 
care e prieten cu Costică, 
care... Refaci coada, refaci 
dialogul în care ea tună și 
tu ești trăznit, încerci să-i 
sugerezi dacă e nevoie de o 
altă hîrtie, ștampilată cu ma
rele sigiliu și pentru proas
pătul moștenitor care a ve
nit pe lume. Se uită la tine 
ca la nu știu ce minune.

— Dar, ce crezi, tovarășe, 
tovarășu’ copil nu trebuie să 
fie primit în spațiu ?

Și cum te tovărășește ast
fel, fugi de-ți ies ochii iar 
după o cerere, iar după un 
certificat și...

— Mîine, la ora 1.
— Dar..-
— Altul la rînd...

V. ARACHELIAN
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■

mite, aceasta fiind prea îngustă 
pentru o afirmare spectaculoa
să. La vîrsta aceasta poți gîndi 
și așa. Dar, tot la vîrsta aceas
ta, toți porii receptivității sînt 
deschiși la maximum pentru 
învățătură, ca și pentru primi
rea îndemnurilor și sfaturilor 
utile, competente. O mînă de 
maestru — și aceasta nu poate 
fi decît mîna dascălului — te 
poate conduce spre descifrarea 
exactă a idealului autentic, spre 
descoperirea frumuseților și în
țelegerea semnificațiilor diferi
telor profesiuni. Iată de ce nu 
credem că săvîrșim o eroare 
anticipînd mai curînd pasul ti
nerilor spre profesorat. încă 
din școală — atunci, la 16—17— 
18 ani, cînd este firesc ca tînă- 
rul să-și aleagă profesia, atunci 
cînd știm că el nu are răbdarea

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a II-a)
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CENTENAR
O nouă aniversare se a- 

daugă astăzi calendarului 
atît de bogat al anului 1968: 
se împlinesc 100 de ani de 
la nașterea violoncelistului 
și dirijorului Dimitrie Di- 
nicu, unul dintre cei mai 
străluciți reprezentanți ai 
culturii muzicale românești 
din deceniile de la încruci
șarea ultimelor două 

i veacuri.
Violoncelist, dirijor, pro

fesor D. Dinicu a desfășu
rat \zeoi de ani o neconte
nită activitate pentru pro
movarea artei românești, 
pentru înființarea unor for
malii românești permanen
te, pentru formarea a cî- 
torva generații de muzici- 

\ eni români.
Născut la 13 iunie 1868 

la București într-o familie

■<>

de muzicanți, D. Dinicu 
face din copilărie străluci
te studii de violoncel 
București (a fost elevul 
C. Dimitrescu) și Viena 
clasa de perfecționare a 
Ferd Helmmesberger).

Premiul I și o Medalie 
de aur încununează studiile 
sale.

Reîntors în țară Dinicu 
începe o vastă activitate 
concertistică in România și 
peste hotare (a cîntat ca 
solist la Viena, Budapesta, 
în diferite centre muzicale 
ale Rusiei, “ • • - •
ni ei).

In 1892, 
remarcabile 
ena. Viorel 
studiat anul 
na documentele celebrei a- 
sociații „Prietenii muzicii* 
mi-a arătat fotocopiile u- 
nor afișe din 1899 în care 
Dinicu apare alătiiri de ce
lebrități ale vremii. Printre 
ele marea cântăreață italia
nă Adelina Patti. La Viena 
Dinicu intră de asemenea 
în cîteva formații camera
le de prestigiu european. 
Ziare ale vremii, ca „Neue 
Freie Presse", „Mussika- 
lische Rundschau", „Fre- 
undenblatt", „Wienner Ta- 
gblatt, îl socotesc un „vir
tuoz de înaltă clasă“ sub
liniind claritatea tonului, a- 
dîncimea concepției muzi
cale.

In 1906, Dinicu pune ba
zele celebrei Orchestre a 
Ministerului Instrucțiunii. 
Sub conducerea sa artisti
că au răsunat în România in 
primă audiție impunătoare 
creații clasice și romantice. 
Prin strădania lui D. Dini
cu la pupitrul orchestrei 
s-au perindat mari dirijori 
ai vremii ca Welngayner, 
Mascagni, Siegfrid Wagner 
și. pleiada de șefi de orches
tră români din anii aceia : 
George Enescu, Ion Nona 
Ottescu, A Castaldi, I. Per- 
lea, Alf. Alessandrescu.

Sub conducerea lui Dini- 
icu, Enescu a interpretat 
întregul său repertoriu vio
lonistic. în 1916, sub ba
gheta lui Dinicu, Enescu a 
interpretat într-o serie de 
concerte 16 capodopere ale 
literaturii concertistice de
dicate viorii — fapt unic în 
istoria artei interpretative 
europene.

în paginile istoriei muzi
cii românești. Dinicu în
scrie prin multilaterala sa 
activitate un moment de 
profundă semnificație.

IOSIF SA VA

la 
lui 
(în 
lui

Turciei, Polo-

susține cîteva 
recital e la Vi- 
Cosma care a 
trecut la Vie-

în ansamblul trăsăturilor ca
racteristice și definitorii ale 
fizionomiei noului ideal uman
— sensibilitatea morală a fost 
considerată și continuă să fie 
apreciată ca efigie a persona
lității.

Acest rang al sensibilității 
morale în ierarhia componen
telor definitorii ale omului se 
explică, evident, prin aceea 
că-i dezvăluie pregnant esența 
sa umană, convingerile sale in
time, nivelul și semnificația a- 
chizițiilor spirituale, finalitatea 
idealurilor, coeficientul de o- 
menie și noblețe, altitudinea 
trăirilor și sentimentelor, con
cepția despre viață și despre 
oameni. Acest delicat atribut al 
personalității are un limbaj ex
presiv, elocvent și trainic ; el 
se dezvăluie în tăcere prin- 
tru-un gest firesc, printr-un 
cuvînt potrivit cu starea su
fletească și mai ales prin 
fapte și dovezi sensibile de o- 
menie și bunăvoință, care în
trețin bucuria de viață, speran
ța, încrederea în oameni și în 
puterile proprii. Sensibilitatea 
morală — această frumoasă și 
demnă aureolă a personalității
— este de fapt expresia unei 
atitudini profund și consecvent 
umaniste, a unui spirit de dra
goste, de solicitudine, de res
pect și de exigență față de om. 
Ea este totodată incompatibilă 
cu sentimentalismul de scenă și 
de afiș, cu reclama ieftină și 
zgomotoasă, cu moralitatea ipo
crită și interesată, cu tactul 
de strategie diplomatică, cu 
nesinceritatea, cu violența mo
ralizatoare a limbajului, cu 
poza vreunui model împrumu
tat, cu indiferența.

A fi sensibil față de oameni 
înseamnă a-i iubi și a-i înțele
ge, a-i sfătui și a-i îndruma cu 
responsabilitate morală și so
cială, cu tact pedagogic șl cu 
bunăvoință generoasă. Aceasta 
nu înseamnă însă a-i lăuda 
pentru acțiuni și fapte de oca
ră, a le trece cu vederea vicii
le și slăbiciunile, a-i tolera cu 
atitudini josnice, în decădere 
morală, ci, dimpotrivă, a-i face 
să înțeleagă natura răului din 
comportare și din viață, a le 
cultiva cu orice prilej în suflet 
dorința vie, activă, plină de 
venerație pentru un astfel de 
a fi și de a trăi.

Sensibilitatea morală nu este, 
de asemenea, nici un etalon ab
stract, universal valabil pentru 
întreaga cazuistică umană, ci se 
cere manifestată diferențiat, în 
funcție de particularitățile și 
caracteristicile individuale și 
de vîrstă, de profesie și de sex, 
de altitudine spirituală, de ca
racteristicile biografice ale in
sului cu care intrăm în relații.

Sensibilitatea morală, deși 
implică o fină intuiție și recep
tivitate, un fin discernămînt 
critic și un înalt spirit de răs
pundere, nu se leagă de o anu-

mită facultate psihică sau sta
re funcțională a sistemului ner
vos, ci este o consecință ineren
tă, un efect legic al personali
tății multilateral educate și in
struite.

Cultivarea sensibilității mora
le este o exigență de prim or
din a umanismului socialist. 
Cortina viitorului este zugrăvi-

R A

ralitate, după cum uneori poa
te să-i și distrugă sufletește, 
să-i deprime fără remediu. Mî- 
nuirea cu sensibilitate a cuvin- 
tului este desigur o artă și un 
semn de înțelepciune și de 
dragoste față de om.

Indiciul cel mai concludent 
al sensibilității morale rămîne 
însă fapta, acțiunea practică.

N G

diferent de vîrstă, de profesie, 
de rang social, de bunăstarea 
personală sîntem avizi de înțe
legere și delicatețe spirituală. 
Naturile sensibile — spre deo
sebire de cele egoiste, preocu
pate numai de sine și sensibile 
doar la ceea ce privește per
soana lor intangibilă — desco- 

, peră acel elixir al tinereții,

u L
SENSIBILITĂȚII

M 0 R A L E
tă de regulă în funcție de re
sursele și coordonatele prezen
tului, ale epocii în care trăim. 
De aceea, nu ne putem imagina 
un om al viitorului fără o în
zestrare morală adecvată, fără 
o sensibilitate față de proble
mele și manifestările umanului, 
fără o responsabilitate civică, 
așa cum nici în prezent nu ne 
este îngăduită ignorarea aces
tui obiectiv fundamental al în
tregii munci de formare a’ o- 
mului nou, printr-o intimă și e- 
ficientă colaborare a tuturor 
valorilor materiale și spiritua
le, a tuturor factorilor inves
tiți cu acest mandat etic și so
cial, cu acest crez pedagogic și 
umanist. Sensibilitatea morală 
implică un deosebit simț psiho
logic, atitudine simpatetică față 
de oameni, capacitate empote- 
tică, de transpunere adecvată 
în situația și starea lor. Ea 
n-are însă nici o tangență cu 
toleranța, care este în esență un 
act de jignire sau cu sentimen
tul de milă care, cum se expri
mă atît de plastic A. France 
„seamănă tot atît de puțin cu 
binefacerea ca strîmbătura unei 
maimuțe cu surîsul Giocondei". 
Și unii se mai strîmbă încă 
vrînd să pară și ei sensibili și 
morali.

Sensibilitatea și căldura vor
belor rostite de o personalitate 
integră și stimată aprind în su
flet multe credințe și năzuințe, 
nărdie multe îndoieli și temeri. 
Cuvîntul, prin valențele sale 
moral-afective închide în sine 
o forță miraculoasă, care ridică 
pe oameni din josnicie și imo-

Conf. univ. 
Elena Maftei

ca 
în

Omul sensibil se străduiește 
acțiunile sale să nu rămînă 
urma vorbelor. Pentru o ființă 
rațională binele și răul stau în 
acțiune, în ceea ce face, întru- 
cît fapta decide valoarea mora
lă a omului. Cum să făptuim ? 
Găsim răspuns în conștiința 
noastră morală, prin însăși sen
sibilitatea noastră. .De sensibi
litate și omenie este nevoie 
pretutindeni, acolo unde există 
ființa omenească, căci toți, in-

prin păstrarea bunelor amintiri, 
a acelora lăsate de împrejură
rile și situațiile ce ne-au făcut 
să vibrăm mai puternic.

A fi sensibil, înseamnă a 
condiții optime pentru ca 
care să se împlinească 
form puterilor și menirii 
să trăiască din truda lui, 
meritele lui. Iubește pe oameni 
mai mult — se înțelege — cel 
care face și a făcut mai mult 
bine, cu mult mai mult decît î 
s-a făcut. Omul sensibil se de
pășește mereu. se întrece nu 
numai cu sine, dar și cu alții, 
cercetîndu-și cu grijă rezonan
țele sufletului. Bpnătatea omu-

crea 
fie- 

con- 
sale, 

cu

lui sensibil se intuiește rapid, 
se percepe nemijlocit cu în
treaga conștiință morală.

Fiecare are datoria să se dă
ruiască, să se facă folositor ce
lor din jur, dar, cum se expri
mă Corneille „felul dăruirii 
prețuiește mai mult decît da
rul".

Venind la momentul oportun 
în sprijinul oamenilor (mai cu 
seamă al tinerilor prin educa
rea cărora se urmărește o îm
bunătățire a speței umane), nu 
înseamnă — e necesar încă să 
subliniem — a le spori inca
pacitatea, a-i complexa și mi
nimaliza prin hipertrofierea și 
nivelarea defectelor lor. Unui 
astfel de sprijin, natura umană 
se împotrivește, rămîne refrac
tară și insensibilă.

Sensibilitatea umană autenti
că se manifestă nu numai față 
de cei deznădăjduiți, dintr-un 
oarecare spirit de afinitate și e- 
goism, dar și față de cei pe ca- 
re-i presupunem fericiți, căci 
și ei au nevoie, în continuare, 
de încurajare și de confirmare. 
Frica de ingratitudine nu ne 
poate motiva nici cum insensi
bilitatea, iar uneori chiar osti
litatea agresivă și expusă față 
de oameni și mai cu seamă fată 
de tineri. Față de oameni avem 
responsabilități, căci viața loi 
și mai ales viitorul lor nu poa
te fi pus în cumpănă cu nimic 
altceva. A fi sensibil înseamnă 
a simți viața mai puternic, a 
triumfa, împotriva condiției 
inumane, a forma oameni noi, 
a te oglindi cu bine, frumos și 
adevăr, în chipul și fizionomia 
lor morală și intelectuală.

A fi sensibil înseamnă a trăi 
și a spori patrimoniul virtuți
lor umane cu un gînd bun, o 
faptă dreaptă, cu un exemplu 
convingător și cald.

CLIMATUL
DISCUȚIILOR LITERARE

(Urmare din pag. I)

tă, apoi și sub raportul oportu
nității, al adecvării cît mai exac
te la cerința momentului. Nu de 
virulența destruotivă, incrimina
toare a pamfletului credem că 
duce lipsă, în clipa de față, cul
tura română, ci în mult mai mare 
măsură de acel climat de echi
libru și rigoare, stimulator de 
forțe în sens profund, în stare 
adică să încurajeze construcția 
de valori. Mai mulți ani au fost 
necesari spre a se descuraja ma
nifestările viziunii simpliste, des
criptivismul plat, reportajul in
variabil — festiv — acțiune care 
în mare parte a izbîndit, fiindcă 
producția de acest tip, atît de 
prosperă și de agresivă cîndva, 
se retrage astăzi spre colțuri măr
ginașe, ocolind, în orice caz, cu 
un plus de prudență, prim-pla- 
nul scenei literare. Urmează deci 
a vedea ce punem în spațiul lă
sat liber, ce valori și ce forme 
sprijinim, ce drumuri prospec
tăm în viitor. Și ce preluăm tot
odată din trecutul mai îndepărtat 
sau mai apropiat, căci ar fi o 
eroare cu grele consecințe repu
dierea globală, ca orice act de 
absolutizare, fie că e generat de 
o viziune strimt sociologică sau 
de una estetică în chip exclusiv.

Proza, de pildă, trăiește în a- 
cest moment un proces dintre 
cele mai interesante și mai sem
nificative căci ne constrînge să 
asistăm, într-un mod aproape di
dactic, la ceea ce în termeni reci 
de teorie literară am numit in
teracțiunea dintre înnoire și tra
diție, dialectica întrepătrunderilor 
dintre vechi și nou. Marele drum 
pare a fi în continuare acela 
care fixează creația epică în solul 
fecund al realităților istorice și 
sociale, făcînd-o să se pătrundă 
de multitudinea problemelor o- 
menești actuale, de spiritul și 
dramele epocii, așa cum proce
daseră și autorii celor mai im
portante opere ale deceniului an
terior, un G. Călinescu, Stancu 
sau Preda și ei continuing, la 
rîndul lor, marea linie a prozei 
dinainte de război. Noile 6erii își 
caută drumul propriu într-o per
petuă febră de experimentări 
dintre care cîteva se vor solda 
probabil, cu achiziții prețioase
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Profesore-cine-ți va fi

pentru proză iar altele, poate 
cele mai multe, vor rămîne fără 
ecouri, lucru firesc. Important e 
fenomenul în sine, încercarea 
promoției noi de a spori investi
gația umană, prelungind accesul 
prozei în zone ale trăirilor ome
nești frecventate mai rar de li
teratura trecutului. O întrebare 
pe care ne-am pus-o e dacă 
toate aceste incursiuni în teritorii 
„speciale", în oniric sau chiar în 
patologic, exclud în chip progra
matic orice contact cu ceea ce 
numim, generic, viața imediată, 
sau, altfel spus, cu timpul istoric, 
în ceea ce ne privește credem 
că realismul epic și social nu 
poate ieși în pierdere din con
tactul cu asemenea orientări, ba 
chiar se poate întrevedea o in
teracțiune fructuoasă, cum o și 
dovedesc deja romanele lui Ni- 
colae Breban.

Poezia, de asemenea, ni se pare 
că ar putea oferi sugestii mul
tiple unor discuții de intere» 
principia!. Se pune din nou, 
avem impresia, problema legătu
rilor cu trecutul, a izvoarelor șl 
surselor mai vechi și mai apro
piate, pînă la urmărirea filiațiilor 
imediate, în special pentru lirica 
tinără. De curînd cineva îl nega 
pe Labiș, (ca valoare în sine) 
dînd expresie unui snobism es
tetic deconcertant, pentru că vine 
din partea unui critic cu atît de 
fine antene în receptarea poeziei. 
Tnregistrînd cazul ca atare ne 
întrebăm totuși dacă el nu indica 
germene! e, punctul de plecare 
pentru o dezbatere despre orien
tările celor mai noi serii poetice 
care, într-adevăr, după ce au asi
milat experiența Labiș par a se 
îndruma către alte direcții și ori
zonturi lirice.

Sînt, toate acestea, probleme 
literare actuale care solicită un 
cadru adecvat spre a fi de^ă- 
tute, o ambianță favorabilă me
ditației și încordării intelectuale, 
acea liniște fecundă în stare să 
vegheze dreapta cumpănire 
fetică. Inadecvat unei astfel 
misiuni, pamfletul trebuie să 
deze locul discuției de idei, 
fruntarii reale a punctelor de
dere, schimburilor de opinii în 
jurul marilor probleme ale mo
mentului actual.

es- 
de 

ce- 
în- 
ve-

Să o aileagă tocmai pe cea mai 
grea, pe cea dificilă.

NU POȚI ÎNDRĂGI CEEA CE
NU CUNOȘTI

înțeleaptă spuneO vorbă ___ _ __
că na poți îndrăgi ceea ce 
nu cunoști, _ / - - w •
decît ceea ce cunoști. Or, tine
rii, adolescenții mai cu seamă, 
cunosc trunchiat universul ca
rierei didactice ; ne-au dove- 
dit-o și în răspunsurile primite 
la redacție. Profesorul și scrii
torul Dumitru Almaș nota cu 
cîtva timp în urmă mîhnirea pe 
care o are știind că imaginea 
profesorului, a carierei didacti
ce apare uneori deformată. 
„Personal — scria_ domnia sa — 
sînt foarte ‘ -
noastră cru 
să zio așa, 
de neuitat 
si poate șl---- --- —,
lectură — decît „Domnul Tran
dafir" al lui Sadoveanu. E și 
vina scriitorilor că n-au îmbră
țișat mai cu căldură, mai cu 
deplină înțelegere munca și pro
fesiunea profesorilor. Ar fi gă
sit, fără moralism rigid si fără 
falsă moralizare ceva mal mul
te portrete de dascăli pildui
tori. Că au fost și sînt. Și vor 
fi din belșug".

Intr-adevăr, scriitorii puteau 
„reabilita" portretul dascălului, 
dar, mal cu seamă trebuie să 
facă acest lucru școala, dascălii. 
Ei stat în drept și au în primul 
rînd autoritatea morală să în
fățișeze tinerilor adevărul des
pre cariera didactică. Mai cu 
seamă, să le cultive dragostea 
pentru această profesiune de

nu poți îndrăgi

trist că în literatura 
tematică școlară, ca 
e mai puternic, mai 
„Domnul Vucea" — 
mai des folosit în

Sisif cu mari răspunderi și sa
tisfacții, în care poți alătura nu
melui tău nu un rezultat anu
me, nu o creație anume, ci 
zeci, sute, mii de nume de ti
neri pe care i-ai format tu, i-ai 
pregătit să devină ingineri, pro
fesori, medici, tehnicieni, mun
citori, i-ai pregătit pentru viață- 

De ce nu s-ar gîndi fiecare 
profesor să consacre din liceu 
un tînăr, sau doi, sau mai mulți, 
pentru a le urma exemplul, în- 
demnîndu-i și formîndu-i pen
tru cariera didactică, ocupîn- 
du-se de ei cu acea perseveren
tă pe care numai dascălul o are 
cînd își propune să-1 călăuzeas
că pe tînăr spre un ideal fun
damental. Dacă cei peste 170 000 
de profesori, care predau astăzi 
la catedră, ar forma, fiecare, 
pentru cariera didactică un 
tînăr, sau doi, numărul cadre
lor didactice ar crește încă o- 
dată sau de două ori, nu numai 
numeric ci si valoric. Cîți din
tre profesori ne pot da însă un 
nume de elev care să-1 fi pre
gătit ca înlocuitor al său la ca
tedră?

în cuvîntarea la Plenara par
tidului din 22—25 aprilie, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
apunea : „Dacă în ce privește 
numărul de cadre didactice for
mate în acest timp am putea fi 
mulțumiți, sînt totuși de adus 
oriticl serioase în ce privește 
nivelul lor de pregătire, îndeo
sebi al cadrelor didactice din 
invățămîntul de cultură genera
lă și licee". Dacă vrem să 
promovăm un tip de profesor 
care să îndeplinească cerințele 
unui specialist capabil să trans
mită ceea ce știe și să însu
flețească prin exemplul său cul
tul valorii intelectuale și știin
țifice, trebuie să începem

începutul — adică îndru
măm spre cariera didactică ti
nerii cei mai buni, cu reale ca
lități profesionale și etice în 
structura spirituală a cărora să 
se armonizeze perfect știința cu 
talentul de educator. Din păca
te, această îndrumare se face 
defectuos. Școala se află încă 
în etapa cînd acționează la mo
dul general în domeniul orien
tării profesionale. N-am sesizat 
să existe o activitate științifică 
consacrată orientării tinerilor 
spre cariera didactică. Și nu cre
dem că exagerăm consemnînd 
nevoia unei asemenea interven
ții educative cu direcție expre
să: îndrumarea mai multor ti
neri spre cariera didactică. Pen
tru că, dacă pentru „a fi ingi
ner" îți trebuie, în primul rînd, 
o foarte bună pregătire științi
fică și ți se cere o muncă per
severentă, chiar dacă la început 
nu deții acel element care se 
numește pasiune pentru profe
sie. pentru „a fi profesor" tre
buie să simți chemarea acestei 
profesiuni, chemarea de dascăl, 
să posezi în primul rînd, o au
tentică pasiune pentru cariera 
didactică pe care să se grefeze, 
apoi, o solidă pregătire de spe
cialitate, vaste rezerve de știin
ță din care să poți consuma, 
transmițîndu-le altora. Pasiu
nea se cultivă, o spunem chiar 
cu riscul de a ne repeta. în anii 
cei mai fragezi, și 
tînărul, îndreptățit 
autoconvins că “va 
ceva, nu profesor, ______
un titlu, la alte oferte profesio
nale pe care le impune faima 
unor meserii și, poate, moda.

Dar, mai cu seamă, trebuie să 
fim consecvenți și mai departe, 
după examenul de admitere în 
institutele care pregătesc pro
fesori. Facultățile ar trebui să 
aibă curajul să-i consacre pe 
tineri încă de la începutul stu
denției carierei didactice, să le 
inoculeze definitiv această Idee. 
Altfel își va desfășura studen
ția un tînăr care gîndește tot 
timpul că va deveni profesor, 
numai profesor, și nu în ulti
mul rînd, profesor.

10,00 — Curs de limba ger-i 
mană.

11,00 — Curs de limba spa
niolă.

12,00 — Telecronica econo
mică.

17,30 — Pentru școlari :
• Ceata lui Pițigoi : 

Unde a dispărut 
păpușa ?

18,00 — TV pentru specia
liști.

18.30 — Curs de limba rusă. 
Studioul pionierilor 
... la Suceava.
Telejurnalul de 
seară.

20,00 — Film serial: Vikin
gii.

20,26 — întrebări la care s-a 
răspuns, întrebări la 
care nu s-a răspuns 
încă. Emisiune de 
știință.

21,10 — Teleglob — Emisiu
ne de călătorii geo
grafice — Algeria.

21,30 — Studioul mic : „Un 
capriciu" de Alfred 
de Musset.

22,15 — Artă plastică 
Ciclul „Curente și 
stiluri ale artei mo
derne".

22,35 — Seară de romanțe, 
cu Lizette Chircu- 
lescu si Nicu Stoe- 
nescu.

20,00 — Document : Expedi
ție la Polul Sud.

20,45 — Telejurnalul.
21,00 — „O gamă de

vinte..."
21,30 — Medalion: Marie 

foret și Colette 
nard.

21,40 — Concert simfonic. 
22,00 — Parada ritmurilor.

CVL-

La-
Re-

nu după ce 
sau nu, s-a 
deveni alt- 
rîvnind la

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

film pentru ecran panoramic 
rulează la Patria
12,45 ; 16,30 ; 20).

DOMNIȘOARELE DIN 
FORT

rulează la Republica
11,30; 13,45 ; 16,15
21.15) .

UN DOLAR GĂURIT 
rulează la Luceafărul 
9; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
21) ; București (orele 8
12.15 ; 14,30 ; 16.45 ; 19 ;
Feroviar (orele 8,45; 11; 13,15;
15.30 ; 18 : 20.15); Excelsior ta
rele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ;
21.15) ; Modern (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.15).

INIMA NEBUNA... NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Capitol (orele 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16,15; 18,45; 21).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează la Festival (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). 
BOMBA DE LA ORA 10,10

rulează la Victoria (orele 8,45 ; 
11 ; 13,15 : 15.45 ; 18,15 ; 20,30).

EL DORADO
rulează la Lumina (orele 8,45 ;
11.15 : 13.30 : 16 : 18.30 ; 20.45) 
Munca (orele 14 • 16 ; 18,15 ; 
20,30).

(orele 9 ;
ROCHE-
(orele 9
J 18,45

(orele
18,45 ; 
i; 10 ; 
21,15);

CINEMATOGRAFE
HIROȘIMA DRAGOSTEA MEA 

rulează la Central (orele 9 : 
11,15 : 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21).

SIDNEY — IN țara incași
lor — BUTANTAN - PORTO 
CARERO — FANTEZII

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

O FATA FERICITA
rulează la Union (orele 15,30 ; 
20,30). Zilele filmului de de
sene animate (ora 18).

CUM SA FURI UN MILION 
ruelază la Doina (orele 9 ; 10 ; 
dimineața program pentru co
pii; 11,15; 13,30? 15,45; 18,15; 
20,30).

FREDDY, LOVEȘTE TU INTII! 
rulează la Grivița (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Melodia (orele 9 , 11.15: 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45). Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30).

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI

rulează la înfrățirea (orele 14 ; 
16 ; 18 ; 20).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Buze ști (orele 15,30 ; 
18).

EA VA RÎDE
rulează la Dacia (orele 8,30 ;
16.30 în continuare, 18,45—21).

PASAREA TIMPURIE
rulează la Bucegi (orele 9—13 
în continuare, 16—18,30—21) ; 
Torni» (orele 9—15,45 în conti
nuare, 18,15).

SF1NTUL LA PlNDA
rulează la Unirea (matineu 
ora 10,30 ; orele 16—18,15).

TREI GRĂSUNI
rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează Ia Lira (orele 15—18). 

O LUME NEBUNA. NEBUNA, 
NEBUNA

rulează la Drumul Sării (orele 
16—19.30).

CE NOAPTE, BĂIEȚI !
rulează la Giulești (orele 10— 
15,30 ; 18—20,30) : Floreasca (o- 
rele 9—11,15 ; 13,30—16 ; 18.15— 
20,30).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI, PENTRU ClTIVA DO
LARI ÎN PLUS

rulează la Cotroceni (orele 15 
—19,30),

ZOLTAN KARPATHY
rulează la Volga (orele 9,30 ; 
13,30; în continuare. 16,15;
18.30 : 20,45).

RĂPIREA FECIOARELOR 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18 : 20,30).

SÎNT SI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la ~
18 ; 20,30).

OSCAR 
rulează la 
11; 13,15 ; _____ _ _
Arta (orele 9 ; 11; 13 ;
17.30 ; 19,45).

STATORNICIA RAȚIUNII
rulează la Miorița (orele 9,15 ;
11.30 : 13,45 ; 16; 18,15; 20,30).

CAPCANA
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18 ; 20,45).

RĂPIREA FECIOARELOR, 
RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 

rulează la Popular (orele 16-* 
19.30).

BALUL DE STMBĂTĂ SEARA 
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).

CAUT O NEVASTA
rulează la Flacăra (orele 15.30; 
18 : 20.30).

Cosmos (orele 15,30;

Aurora (orele 8,45 ;
15,30 ; 17,45 . 20,15). 
— — 15;

IULIE
ROMAN POLIȚIST

aș fi putut să
tele-
pen-
mi-a

MIHAI COMAN

NCHETA

Tînărul tehnician Neln Stoian a fost găsit mort în camera 
lui. Pentru ipoteza sinuciderii pledează situația grea în care se 
afiaa atît Nelu, cit și colegul său de serviciu, Dan Viziru, din 
cauza fraudelor care fuseseră descoperite la cooperativa unde 
lucrau. O săptămînă după moartea lui Nelu, a fost găsit și trupul 
lui Dan. Bănuiții sînt: vecinul lui Nelu, Vasilescu, un borfaș a- 
mestecat în fraudele care s-au petrecut la cooperativă, și un 
anume Stănescu, care l-a vizitat pe Nelu în noaptea morții aces
tuia.

Maiorul sorbi din cafea.
— A fost abil — și dacă nu era de față profesorul Dincuțft și 

nu s-ar fi gîndit că nu mai are nimic de pierdut, de vreme ce s-a
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dovedit un hoț — probabil că n-ar fi recunoscut el atît de ușor 
că a omorît.

Maiorul se strîmbă, nemulțumit.
— Numai că am început s-o duc prost cu memoria, tinere 

domn. Dacă aveam ceva mai multă ținere de minte, știam cine e 
criminalul înainte de drumul pînă la P. Problemă : în care mo
ment al cercetării, pentru o inteligență ceva mai ageră decît a 
mea, problema ar fi fost rezolvată ?

— Spuneați că înainte de plecarea la P.
— Da, tovarășe locotenent, sigur că da, asta spuneam. Dar 

cînd anume, precis ?
Nu, nu-i mai era somn. Pîrcălab încercă să se gîndească. „Si

gur, ar trebui să găsesc răspunsul, să arăt că-s deștept. Numai 
că, la ora asta, nu-mi mai funcționează creierul. In fond, ce-o să 
se întîmple, o să rîdă de mine ? Sînt prea obosit".

— Nu știu, tovarășe maior, mă dau bătut.
— Că te dai bătut acum, nu-i grav, dar eu n-am înțeles nimic 

atunci cînd ar fi fost neapărat necesar. Eu — și numai eu, pentru 
că altcineva nu făcuse o plimbare într-o seară . 
sar pînă-n tavan de surprindere cînd l-am auzit pe Radu la 
fon, pomenind de strada Cercului. Dar i-am cerut raportul 
tru a doua zi și abia în mașină, cînd mă întorceam de la P., 
căzut în sfîrșit fisa.

Se strîmbă iar.
— Ai făcut și dumneata o greșeală, nu mai puțin gravă, 

ce-i drept, fără urmări neplăcute.
„Numai una ? Trebuie să fi făcut eu mai multe. Spune că-i bă- 

trîn și e de zece ori mai tare ca mine. Mai are putere să facă șe
dințe de analiză. Ce greșeală să fi comis, totuși, că pare să fie 
ceva serios !“.

— Probabil că n-ai să fii de acord cu mine și ai să spui că e 
dreptul dumitale, că-i chestie de gust și gusturile nu se discută. 
Ba se discută, și greșeala dumitale a fost că l-ai antipatizat pe 
Nelu.

— Chiar că nu sînt de acord, mă iertați, tovarășe maior, — 
spuse Pîrcălab cu o vioiciune care-1 miră singur. Nu pretind că
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deși,

am cine știe ce fire dîrză, dar oamenii care se lamentează și băr
bații plîngăcioși — de altfel, nici femeile — n-or să-mi placă 
niciodată.

— Replica dumitale dovedește ceea ce bănuiam de la început: 
că n-ai înțeles esența cazului pe care l-am rezolvat împreună. 
Vrei să notezi cîteva numere ?

Pîrcălab scoase carnetul.
— Notez.
— Scrie — îți dictez din memorie : 1 500, valoarea materialelor 

aparținînd cooperativei ; 900, curent electric și uzura mașinilor. 
Atît — și fă totalul.

— 2 400.
— Ei bine, la atît s-a ridicat de fapt valoarea celebrelor frau

de de la cooperativă. Nu. n-am spus bine . atît au furat Dan și 
Nelu.

— Bine, dar era vorba de aproape o sută de mii de lei...
— La ce formă de învățămînt politic participi ?
— Estetică. Anul doi.
— Aș fi preferat economie politică, dar poate că și estetica o 

să ne ajute. Cei doi au făcut comerț ilicit, au falsificat acte, s-au 
sustras de la obligația plății impozitelor, lucruri cît se poate de 
serioase, și ar fi luat la judecată cîțiva ani buni. Asta e evident. 
Dar eu mă întorc la cifre, la cifrele din dosarul anchetei. Produ
cerea „nasturilor artistici" nu costa mai nimic. Ei bine, te în
treb : ce a făcut ca valoarea de întrebuințare a acestor nasturi 
să fie atît de mare, încît cumpărătorii să plătească — reține : 
cu plăcere ! de obligație nu poate fi vorba — un preț de vînzare 
de 91 000 de lei ?

Maiorul se opri. Pîrcălab îl urmărea atent, dar nu se gîndea 
să răspundă.

— Bine. Tot eu am să-ți spun. Diferența reprezintă plata inte
ligenței și talentului celor doi. Pentru că nasturii erau frumoși, 
domnule ! Nu știu care să fi fost contribuția lui Viziru, dar, ori
cum, ei luau o plată exagerată pentru o muncă de foarte bună 
calitate. De-asta e păcat, domnule ! Și de-asta, dacă vrei să știi,
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amîndoi ticăloșii îmi sînt simpatici și de amîndoi îmi pare rău. 
Chiar și de Dan. Rîdeam de el, că era „omul cu ideile" — tocmai 
noi care tot un fel de „oameni cu ideile“ trebuie să fim — și ui
tăm că măcar o parte din ideile lui erau bune !

— Văd eu că v-au plăcut nasturii...
— Nu te mai face că nu înțelegi. Un om ca Nelu Stoian să fie 

împins la sinucidere ! E o porcărie fără margini. Clar, nu ? Dar 
tovarășului locotenent nu-i plac plîngăreții ! Dînsul adoră, pro
babil, oamenii demni și corecți, care nu-și ies niciodată din fire 
și nu greșesc și nici nu realizează mai nimic.

— Lăsați, tovarășe maior, spuse Pîrcălab, puțin plictisit, știți 
foarte bine că nu despre asta e vorba.

— Da — recunoscu maiorul, potolit — știu. Dar nu-mi place 
antipatia pe care o nutrim uneori față de oamenii neobișnuiți. E 
adevărat, ne obligă și meseria : cu ceilalți e mai simplu. Mîine 
ești invitatul meu.

— Ce spuneți ? tresări Pîrcălab, surprins.
Maiorul trecea prea repede de la una la alta.
— Am spus că mîine ești invitatul meu.
— Unde ?
— Pe bulevard. Ți-am mai explicat de o mie de ori că asta e 

plăcerea mea : să mă plimb pe bulevard și să mă uit la oamenii 
care beau limonadă și cum intră la cinematograf. Ei bine, mîine 
după amiază ești invitatul meu.

în clipa aceea sună telefonul. Un țîrîit lung. O pauză. încă 
unul. Pauză. Și iar, interminabil.

Oftînd maiorul ridică receptorul.
— Da, eu. Da, maiorul Preda. Ce spui ?
Asculta uluit.
— Ce înseamnă „suspect" ! Da. Trimite mașina.

Apoi lăsă receptorul jos.
—• Știi, spuse distrat, știi, era plutonierul Radu.
Se vedea ceva ciudat pe fața maiorului : îi venea să rîdă ?
— Ni se semnalează „o sinucidere suspectă". Undeva, pe un

bulevard. Vii cu mine ? •
SFÎRȘIT
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• SUPLIMENT ȘTIINȚIFIC
Mi-am adus aminte de o 

situație pe care am trăit-o 
în ultimele clase de liceu în 
urmă cu un sfert de secol. 
Alături de obișnuitele disci
pline ale programei școlare 
se preda și religia. întîm- 
plarea a făcut ca lecțiile 
despre crearea lumii în va
rianta biblică să se fi pre
dat în același an în care la 
științele naturii studiam 
geologia și astronomia. E- 
ram foarte impresionați de 
teoriile privind originea so
lară a Pămîntului, iar vîrs- 
tele geologice ale planetei 
ne înflăcărau imaginația. 
Totuși, contradicția de prin
cipiu dintre cunoștințe s-a 
declarat. Elevii s-au împăr
țit în trei categorii. Unii 
care acceptau poziția știin
țifică și respingeau total pe 
cea mistică. Alții care se în- 
doiau de știință și rămîneau 
prizonieri ai legendelor. Cea 
de a treia categorie mi s-a 
părut încă de atunci ca fiind 
de neînțeles : erau tineri 
care acceptau și una și alta.

Trebuie să mărturisesc că 
un astfel de sentiment mă

cuprinde și în zilele noastre 
atunci cînd văd oameni tră
ind într-o lume în care ști
ința s-a afirmat imperios nu 
numai în producție dar și în

cuvInt Înainte iHEESEKiESM

ȘTIINȚA, ADEVAR, MIT

Ultimele decenii ale secolului 
nostru au marcat o dezvoltare 
fără precedent a laturii tehnice 
a medicinei. Pătrunderea ciber
neticii, tehnicii laserului și cerce
tărilor cu ajutorul izotopilor în o- 
perațiile de diagnostic sau de tra
tament fac ca datele obținute de 
specialiști despre un anumit or
gan sau aparat, despre o funcție

personaj, menit să completeze 
relația om-mașină printr-un dia
log între om și om. El întruchi
pează debutul unei noi speciali
zări — psihologia medicală — 
de care știința terapeuticii leagă 
mari speranțe. La început a fost 
privit cu neîncredere și curiozita
te acest personaj care, în contex
tul dezvoltatei tehnici medicale,

viața socială și care conti
nuă să acorde credit unor 
imagini și idei înfiripate 
cîndva în epoca de copilărie 
a omenirii.

Știu că pe dată, cei ce se 
află într-o astfel de situație, 
ba și unii dintre „indiferen
ți" vor veni cu obiecția: „ce 
strică acest lucru; știința 
este una, iar credința e alta".

Personal sînt profund con
vins de faptul că această i- 
rațională coexistență atacă 
fundamentele vieții omenești, 
și astăzi mult mai mult de
cît în trecut. Mai mult și 
din ce în ce mai mult, întru-
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la biologie, sociologie pînă la 
neurofiziologie. psihologie, și 
cibernetică, oricare domeniu 
științific pulverizează prin 
ultimele sale date informații, 
sinteze, ideile centrale ale 
oricărui sistem mistic.

Gîndiți-vă numai la ce 
poate rămîne din mitul cre
ației în urma demonstrații
lor matematice astronautice, 
geologice, arheologice privind 
natura și originea planetei 
noastre, apariția vieții pe pă- 
mînt și evoluția organisme
lor. constituirea omului și a 
societății, dezvoltarea psihi
că a oamenilor.

Gîndiți-vă la ce rămîne din 
miturile despre maladii, con
siderate odinioară manifes
tări ale duhurilor rele intra
te în organism, în urma des
coperirilor inframicrobiolo- 
giei, ale fiziologiei, farmaco
logiei moderne.

Gîndiți-vă la ce rămîne 
din ideea despre preceptele 
morale dictate de forțe su
pranaturale în urma demon
strației pregnante a originii 
social istorice a moralității 
și a analizelor comparative 
care descoperă o totală po
trivire între modul de exis
tență social-economică și 
moravuri.

Gîndiți-vă în același timp 
ce rămîne din minunile i- 
maginare ale străvechilor le
gende născute din ignoranța 
și neputința în fața copleși
toarelor și minunatelor rea-

fapt, procesul edificăriir_____ i ra
ționaliste și materialiste a- 
proape că se confundă pre
cum procesul multimilenar 
de dezvoltare a științei și 
practicii umane.

Nimic din ce au reușit oa
menii în numele istoriei să 
cunoască ferm și să reali
zeze efectiv, nu sprijină un 
concept mistic, întrucît toate 
aceste realizări se adaugă e- 
șafodajului de granit al ști
inței materialiste.

Așa cum în Evul Mediu 
tradiționala viziune teologi
că asupra cosmosului și pla
netei noastre era incompati
bilă cu viziunea științifică 
promovată de un Copernic, 
Galilei, Newton, și astăzi in
dubitabile pentru orice șco
lar, tot așa uriașele cuceriri 
ale științei secolului nostru 
sînt incompatibile cu rer<4-* 
niscențele mistice chiar dacă 
acestea vor să se perpetueze 
îmbrăcînd o haină moderni
zată.

Deosebit de important este 
faptul că de la astronomie,

Paul Popescu-Neveanu
devărul științific, ele nu pot 
decît să capituleze. Proce
sul este firesc și nici un so
fism nu-1 poate opri.

Suita de articole pe care 
le inaugurăm astăzi în pagi
nile „Scînteii tineretului" 
vor încerca, tocmai de aceea, 
sublinierea unor mari adevă
ruri științifice, capabile a 
demonstra prin ele însele 
oricărui tînăr dreptul la u- 
nică existență a concepției 
științifice despre lume și 
viață.

A discuta în acest gen în
seamnă de fapt a discuta e- 
vidența.

Seria noastră de dialoguri 
va încerca să coroleze, pe 
plan filozofic, concluziile e- 
voluției, cunoașterii științi
fice. subliniind modalitatea 
în care fiecare compartiment 
al cercetării științifice aduce 
zi de zi noi și noi dovezi 
care consolidează poziția 
materialismului dialectic. De

ce per- 
cunoaș-

cit marile spărturi 
sistau în trecut în 
terea omenească sînt astăzi 
categoric acoperite și deci 
orice justificare dispare mai 
ales în condițiile echilibrării 
sufletești determinate de o 
echilibrare socială.

Prin urmare, a persista pe 
linia unei drame interne pe 
cît de macerante pe atît de 
deconcentrante este absurd 
și nefericit.

Cu toată vechimea legen
delor, în confruntarea cu a-

(Continuare în pag. a IV-a)
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sau alta a organismului uman să 
fie tot mai precise. Se realizează 
astfel o abordare analitică a omu
lui, necesară dar insuficientă pen
tru cunoașterea și înțelegerea sa 
totala, ca personalitate complexă 
individuală și irepetabilă. Știința 
erei atomice este însă prea lu
cidă sp re a nu—și fi dat seama de 
pericol și a nu încercJF să-1 com
penseze printr-o abordăre sinteti
că a omului. Și astfel, în clinici- 
le moderne, alături de aparatura 
complicată a creierelor electroni
ce de diagnosticare și tablouri
le de comandă ale agregatelor a- 
tomice, și-a făcut apariția un nou

se apropia de patul bolnavului cu 
mîinile goale sau, cel mult, înar
mat cu un bloc notes, spre a se 
cufunda cu acesta într-o îndelun
gată convorbire. S-a dovedit cu- 
rînd însă, că „ofensiva cuvintelor" 
avea un efect neașteptat, vădind 
o ameliorare bruscă acolo unde 
întreaga aparatură ultra moder
nă se dovedise neputincioasă. 
Menirea psihologiei medicale este 
de a cerceta astfel influența orga-

(Continuare în pag. a IV-a)

QUO VADIS SCIENTIA?
Dintr-o scrisoare adresată 

ziarului nostru de 
savantul american R. S. MULLIKEN 

de la Universitatea din Chicago
Laureat al Premiului Nobel

...In pufine cuvinte pot să vă scriu, că, printre altele, 
in viitorii ani chimiștii se vor îndrepta tot mai mult că
tre o extindere a calculelor teoretice folosind pe scara 
tot mai largă mașinile electronice de calcul digital, și 
în acest fel se va realiza o înțelegere mai intimă a 
structurii electronice a moleculelor și a modului în 
care moleculele interacționează pentru a forma noi 
molecule.

Despre aceste lucruri am vorbit și în discursul cu 
ocazia primirii premiului Nobel.

IMPERIUL

Convertizor

termo-ionie

ANCHETA 
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RADIOUIUDELOR l$l LARGESI s3

i

într-unul din laboratoarele In
stitutului de Fizică al Acade

miei

Reyoluționată de tranzistor, electronica pătrunde pas cu 
pas în cele mai diferite compartimente de 
omului.

Multe dintre marile cuceriri ale gindirii 
sînt determinate de evoluția electronicii...

Nu în zadar secolul nostru a fost numit nu 
cosmonauticii, secolul materialelor plastice, secolul energiei 
nucleare ci și secolul radioului.

Oscilațiile electromagnetice reprezintă fără îndoială un 
imperiu de miraculoase posibilități științifice, ce se dezvăluie 
an de an în formidabile invenții.

Ca rezultat direct al revoluției din electronică s-a produs 
astăzi explozia telecomunicațiilor și transmisiei informații-

• VOM PUTEA PLASA SATELIȚII lNTR-0 POZIȚIE SINCRONĂ FAȚĂ DE ROTAȚIA 
PĂMlNTULUI? 9 TAINELE LUMII MICROUNDELOR 9 ZECI DE PIESE ELECTRONICE lNTR-0 

PASTILĂ DE MĂRIMEA UNEI MONEZI DE 5 BANI... 9 FORȚA MINIATURIZĂRII...
• O ENIGMĂ- CINE NE „VORBEȘTE"

• FORȚA 
DIN COSMOS?

lor, ramificarea extremă a rețelelor telefonice și telegrafice : 
dezvoltarea radiodifuziunii și radiocomunicațiilor. incluzind 
și folosirea sateliților artificiali; râspîndirea universală a 
televiziunii, a unor mijloace uluitoare de telecomunicație.

Continuînd suita anchetelor științifice ce-și propun a oferi 
cititorilor „Scînteii tineretului" o privire de ansamblu asupra 
unora din cele mai noi compartimente ale creației științifice 
contemporane, înserăm în coloanele acestui supliment știin
țific cîteva explicații pe care ni le-au oferit un grup de cu- 
noscuți specialiști români cu privire la cîteva dintre denu
mirile cercetărilor din domeniul telecomunicațiilor.

Dezvoltarea unor aparate și 
instalații capabile să transmită și 
să prelucreze din ce în ce mai 
repede o informație tot mai bo
gată, face necesară aparate și ins
talații electronice din ce în ce 
mai complicate.

Conf. univ. 
Roman Stere

Un televizor în alb-negru, ca
pabil să redea sunetul și imagi
nea, este de 3 ori mai compli

cat decît un redioreceptor obiș
nuit, care redă numai sunetul, 
iar un televizor în culori este de 
3 ori mai complicat decît un te
levizor în alb-negru.

(Continuare în pag. a IV-a)

CERCETARII 
ȘTIINȚIFICE" 

W. I. B. Beweridge 
Cartea lui W. I B. 

Beweridge, profesor la 
Universitatea din Cam
bridge, reprezintă un 
eseu metodologic deo
sebit de valoros prin 
densitatea informației, 
prin problemele intere
sante ridicate și prin 
soluțiile propuse. Pro
cesul cercetării este 
urmărit începînd cu 
primele măsuri pregă
titoare, cu punerea pro
blemei, cu formularea 
ipotezei, continuînd cu 
etapele și caracteristi
cile concrete ale expe
rimentului, cu prelu
crarea statistică a da
telor experimentale. A- 
utorul se sprijină pe o 
bogată analiză a exem
plelor din istoria știin
ței.

corespondență
Gheorghe Marinescu

Scrisorile selecționa
te îmbrățeșează o pe-

rioadă de 
nii, hotărîtoare pentru 
afirmarea științei ro
mânești. Ilustrul om de 
știință a purtat o vastă 
corespondență cu une
le din cele mai proe
minente figuri ale me
dicinii universale. Scri
sorile primite de peste 
hotare conțin aprecieri 
impresionante despre 
realizările școlii româ
nești de neurologie. 
Dar Gheorghe Mari
nescu a întreținut le
gături epistolare cu 
personalități române 
sau străine din cele 
mai diferite domenii 
ale culturii. Corespon
dența lui Gh. Marines
cu, difuzată în noua 
carte apărută în Editu
ra Științifică conține 
numeroase documente 
revelatoare nu numai 
pentru istoria științei 
noastre, dar și pentru 
cunoașterea vieții pu
blice românești din e- 
poca 1890—1938.

LABORATOARELE LUMII TRANSMIT • LABORATOARELE LUMII TRANSMIT • LABORATOARELE LUMII TRANSMIT • LABORATOARELE LUMII TRANSMIT

ULTRASUNETELE 
ȘI DANTURA

Oameni de știință de la Wal- 
demar Medical Research Foun
dation au stabilit că metalul 
poate fi sudat etanș la smalțul 
de pe dinți cu ajutorul ultrasu
netului.

Specialiști de la Brown Uni
versity (S.U.A.) au realizat dinți 
din plastic de o foarte mare re
zistență. Implantați în maxilarul 
maimuței babuin, acești dinți 
•ontinuă să se mențină trainic

chiar după ce, timp de doi ani 
sus-pomenita maimuță a ronțăit 
fără întrerupere vergelele de 
fier din cușca ei.

NOUA IPOTEZA 
COSMOLOGICA

Prof. P. Brown, de la Univer
sitatea din Manchester, a formu
lat o ipoteză care grupează 
quasarii, novele șl exploziile 
mai violente ce se produc în U- 
nivers — explozii de supernove 
— într-o unică ipoteză cosmolo
gică atotcuprinzătoare.

Esența acestei ipoteze constă 
în aceea că energia se acumu
lează în continuu în nucleul 
stelei, iar apoi izbucnește în a- 
fară sub forma unei ejectări co
losale de energie prin „fereas
tra" străpunsă în suprafața ste
lei.

CONTROLUL PEȘTELUI 
CU RAZE U. V.

Prof. H. Wittfogel, de la Cen
trul de cercetări veterinare din 

I Stade (R.F.G.), a elaborat un

procedeu, prin care cu ajutorul 
razelor ultraviolete poate fi sta
bilit conținutul de acid lactic 
din țesutul mușchiular al pești
lor. Dacă acesta nu este încă 
complet descompus dovedește că 
peștele a fost congelat încă pe 
bordul vasului de pescuit. Cu 
cît peștele este congelat sau re
frigerat mai tirziu, cu atît con
ține mai puțin acid lactic.

Testul cu raze ultraviolete 
este atît de precis incit se poa
te chiar stabili dacă congelarea

a avut loc numai pe bord, numai 
pe uscat, sau de două ori.

RADIOACTIVITATEA 
LUNII

Materia lunară posedă un 
conținut mediu de elemente ra
dioactive, care este de 6—7 ori 
mai ridicat decît al Pămîntului. 
Aceste date au fost stabilite de 
savanții sovietici prof. Vsevolod 
Troițki și ing. Viaceslav Kroti- 
kov cu ajutorul unui nou proce
deu de măsurare, care a permis

stabilirea mai precisă a tempe
raturilor curenților de căldură 
care se înalță din interiorul 
Lunii. Savanții sovietici sînt de 
părere că chiar la 50—60 m sub 
suprafața lunară există tempe
raturi de circa 1 000° C.

ÎNREGISTRAREA 
ÎNĂLȚIMII VALURILOR

Un magnetofon, așezat pe fun
dul oceanului, înregistrează 
înălțimea valurilor pentru o 

1 companie petroliferă interesată

în tensiunile la care sînt supuse 
platformele sale de foraj.

Magnetofonul și acumulatorul 
său de 12 V se găsesc într-o ca
setă impermeabilă pe fundul o- 
ceanului. Printr-un cablu legat 
de o geamandură de suprafață 
se transmit semnalele de la un 
traducător de presiune suspen
dat de magnetofon. Traducăto
rul, aflat la 60 picioare sub ni
velul apei, înregistrează o creș
tere de presiune atunci cînd un 
val frece spre suprafață. Faptul 
este înregistrat pe bandă.
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(Urmare din pag. a lll-a)
Dimensiunea medio a unei componente 

electronice miniatură este de circa 1 cm3. 
Un circuit imprimat, cu o dimensiune mij
locie de 10/20 cm poate cuprinde pînă 
la vreo 200 de componente. Contactele și 
lipiturile între componente și circuitele im
primate, adică contacte între materiale 
foarte heterogene, rămîn punctele cele mai 
slabe, mai nesigure, mai defectabile ale 
aparaturii electronice de telecomunicații. 
Revoluția produsă de tranzistoare în elec
tronică a rezolvat, prin urmare numai în 
parte problema siguranței în funcționare.

Și iată că în jurul anului 1960, au fost 
inventate circuitele microelectronice inte
grate, urmașele directe ale tranzistoarelor, 
si a început a doua mare revoluție în •- 
lectronică : trecerea la microelectronică.

Așa cum un sculptor poate modela un 
singur bloc de marmură, pentru a crea din 
el un întreg grup sculptat, astăzi un ingi
ner fizician, apdicînd metode de prelucrare 
mai subtile — epltaxie, difuzie, fotogra- 
vură — poarte transforma o așchie de sili
ciu — într-un întreg circuit micro-electro
nic integral.

Prin fotogravări și difuzii repetate, se 
creează în așchia de siliciu microregiunl 
cu funcțiile corespunzătoare diferitelor 
componente ale circuitului integrat și, con
comitent, în cadrul aceluiași proces tehno- 
logio se realizează fi toate legăturile între 
aceste oomponente, într-un singur material 
de bază.

Progresele cele mal reoente oto tehnicii 
circuitelor microelectronice integrate per
mit ca fiecare componentă să ocupe pe 
așchia de siliciu o suprafață medie de cir
ca 10/10 miimi de milimetru, astfel incit 
circuitul cu 200 de componente care ocupă 
200 om* pe plăcuța imprimată, realizat ca 
circuit integrat ocupă numai 2 mm' pe 
așchia de siliciu I

Circuitele microelectronice integrate nu 
numai că permit să <e reducă de încă cî- 
teva zeci sau sute de ori dimensiunile, 
greutatea și consumul de putere al unui 
aparat electronic față de tehnica tranzis- 
toaTelor, nu numai că permit ca viteza de 
lucru și siguranța în funcționare să crească 
de zeci sau sute de ori față de cea a cir
cuitelor cu tranzistoare și componente se
parate în urma scurtării drumului parcurs 
de semnale și a eliminării legăturilor în
tre materiale heterogene, dar ele permit 
și o reducere fdfctastică a costului.

MISTERIOASELE RA- 
DIO SURSE Șl FERES
TRELE SPRE UNIVERS

Ing. A. D. PREDA

In prezent, au loc întrepătrunderi între 
diferitele ramuri ale științelor in așa fel 
incit, practic nu se mai pot delimita. O 
ramură relativ tânără este radioastronomia 
care folosind echipamentele sistemelor de 
radiocomunicaiie la foarte mare distanță 
și contribuind alături de astronomie la 
cercetarea cosmosului, a ajuns la o dezvol
tare remarcabilă în ultimii douăzeci de ani.

Instalațiile radioastronomice actuale, 
care sint receptoare profesionale în bandă 
se caracterizează în special vrintr-o sensi
bilitate maximă, un factor ae zgomot mi
nim și printr-o caracteristică de directwi- 
tate a antenei, extrem de îngustă. Pentru 
a ajunge la astfel de performanțe, specia
liștii au realizat antene ou reflectori gigan
tici, cu deschideri de sute de metri pătrați 
(Porto Pico, 1ardeii Bank, Crimeea, 
Sydney, etc.).

Cu astfel de instalații astronomii timpuri
lor noastre, au făcut descoperiri dintre cele

mai importante. Anul acesta, profesorul 
Hewisch, șeful laboratorului astronomic din 
Cambridge, a anunțat în revista „Nature" 
că a înregistrat o serie de semnale radio, 
care se deosebesc esențial de semnalele 
primite de la celelalte radiosurse. Semnalele 
generate de o sursă probabil la limitele 
Galaxiei, sosesc pe Tera periodic pe frec
vența 81,5 MHz, sub forma unor impulsuri, 
de aproximativ 0,3 S.

După comunicarea acestei descoperiri, 
celelalte stații radioastronomice terestre 
și-au programat înregistrarea acestor ciu
date semnale. Stafiile americane și de cu
tând universitatea din Bologna au anunțat 
că au înregistrat și ele aceste semnale.

In prezent discuțiile oamenilor de 
știință sînt în plină desfășurare, îndeosebi 
în legătură cu întrebarea: semnalele sînt 
naturale sau sînt artificiale (create de 
ființe inteligente).

Din experimentările făcute s-a eliminat 
categoric ipoteza originii lor terestre. Sînt 
din Galaxie. Radioastronomii englezi au 
descoperit deja patru surse. Semnalele 
recepționate sînt alcătuite, timp de un 
minut, din grupuri de 3 semnale scurte 
la intervale foarte precise de 1,3372795 S. 
După o pauză de trei minute, urmează 
din nou aceleași semnale timp de un mi
nut pi tot așa, fără întrerupere. Pe lîngă 
această caracteristică deosebită, semnalele 
prezintă și o modulație de frecvență: pe 
anumite intervale regulate de timp, Iun-

ANCHETA
NOASTRĂ

IMPERIUL RADIOUNDELOR 
jȘI LĂRGEȘTE FRONTIERELE

ghne de undă se modifică de la 3,70 m la 
3,75 m. La prima vedere aceste semnale 
par a fi create de ființe inteligente. Profe
sorul Hewisch a și numit aceste ființe 
„little green man1* (micii oameni verzi).

Profesorul Corticelli, de la radiotele- 
scopul „Crucea nordului" din Bologna nu 
este de aceeași părere. El afirmă că feno
menul nu este deloc obișnuit, dar nu poate 
fi vorba de semnale artificiale. După pă
rerea lui ca și a acad. 1. B. Zeldovici 
(U.R.S.S.) este vorba de stele neutronice, 
de dimensiuni foarte mici, care oscilînd 
ou periodicități foarte regulate și care la 
fiecare oscilație emițind un jet de plasmă, 
generează unde radio recepționate pe 
Terra.

I. B. Zeldovici însă nu respinge cu de
săvârșire ipoteza unei civilizații extraterestre, 
ca și profesorul Hewisch și alți oameni de 
știință care în clipa de față participă ex
perimental sau teoretic la lămurirea acestui 
fenomen. Este foarte probabil că într-un 
viitor relativ apropiat pămîntenii vor avea 
mai multe informații în legătură cu aceste 
semnale și probabil că una din ipotezele 
în discuție astăzi se va adeveri.

TELEVIZORUL TRAN
ZISTORIZAT

Ing. CTIN. SÎRBU
șef de lucrări, catedra de 

Electronică aplicată

Dacă instalațiile de tip staționar s-au 
dezvoltat numai pe baza folosirii tuburilor 
electronice, o dată cu apariția tranzistorului 
s-a pus problema ca și în celelalte instalații 
electronice să se utilizeze aceasta și aici din 
cauza marilor avantaje ce le oferă (dimen
siuni mioi, consum redus, lipsa încălzirii, 

siguranța în funcționare etc.). în 1952 apar 
primele televizoare hibride (echipate atît 
cu tuburi cît și cu tranzistoare) cu caracter 
experimental, iar în 1959—1960 apar pri
mele în întregime tranzistorizate. Grație 
utilizării tehnicii circuitelor imprimate s-au 
realizat televizoare de gabarit și greutate 
reduse.

Astfel au apărut televizoarele portativ 
de 3,6 kg greutate și dimensiuni ale ecra
nului de 18, 23, 28 sau 35 cm ; cel mai 
utilizat tip este cel de 28 cm care poate fi 
alimentat la rețea, la bordul autovehicule
lor sau poate fi autonom.

Tranzistorul și circuitele imprimate s-au 
impus însă în probleme de receptoare de 
televiziune dar n-au luat încă definitiv lo
cul celor clasice din cauza prețului de 
cost care nu este net inferior.

In anii ce urmează, în baza tehnologiilor 
speciale de fabricație a tranzistoarelor se 
întrevede înlocuirea completă a televizoare
lor chiar staționare cu cele tranzistorizate 
la prețuri mai avantajoase. Cu ajutorul 
unor prelucrări speciale se realizează as
tăzi ca o suprafață de ordinul milimetrilor 
pătrați să poată deveni echivalentă cu un 
număr de zeci sau sute de tranzistoare, 
diode. Astfel diverse firme din S.U.A., 
Anglia și în special Japonia au realizat 
televizoare miniatură. Au apărut astfel tele
vizoare avînd dimensiunile unei cărți, ale 
unei cărți poștale, iar ultimele comparabile 
cu o cutie de chibrituri sau un ceas de 
mână.

Îmbunătățirea tehnologiei va conduce 
desigur în cîțiv* ani la trecerea da la 
stadiul „undoate-curiozități*‘ la stadiul de 
multiplicare.

MESAJELE TELEPATICE 

Șl MICROUNDELE
Conf. dr. ing.

MUGUR SÂVESCU

Dezvoltarea impetuoasă a radioteh- 
nicii, a electronicii in general, este pusă 
clar in evidență — după părerea mea — 
de lărgirea continuă yi rapidă a do
meniului de frecvență în care s-au 
realizat yi se realizează sisteme de ra- 
diocomunicațU.

In adevăr, dacă pini nu cu mult tn 
urmă eram obijnuifi cu gamele de unde 
lungi, medii, scurte yi eventual ultra
scurte, cărora le corespund frecvențe 
de ordinul rutelor de kiloherți sau zeci
lor de megaherți, astăzi limita superi
oară a fost împinsă foarte sus. In clipa 
de față se produc yi se utilizează în 
mod frecvent oscilații de frecvențe de 
mii și zeci de mii de megaherți; mai 
mult, >-a reușit să se pună la lucru 
unele particule elementare de materie 
— electronii — obținindu-se genera
toare cuantice de oscilații, ale căror 
frecvențe sînt extrem de ridicate. La- 
serii, generatoarele de lumină coerentă, 
permit obținerea unor oscilații ale căror 
lungimi de undă se măsoară cu o uni
tate specială, angstrom, (un angstrom 
este egal cu a zecea milioana parte din- 
tr-un milimetru). Dacă observăm că 
lungimea de undă a oscilațiilor din 
gama undelor lungi este de ordinul 
1 000—2 000 m putem trage unele con
cluzii clare asupra diversității impre
sionante de dispozitive și circuite cu 
ajutorul cărora se produc și se tran
sformă oscilațiile electrice care inter
vin în instalațiile și sistemele de radio- 
comunicații.

In domeniul oscilațiilor electrice de 
frecvențe foarte ridicate, cu lungimi de 
undă foarte mici, deci în domeniul 
microundelor, succesele obținute de 
cercetători sînt, prin urmare, cu totul 
excepționale.

Se constată însă că, deși într-un ritm 
mai lent, s-au obținut realizări impor
tante și în domeniul macroundelor adică 
al oscilațiilor electrice cu lungimi de 
undă foarte mari și cu frecvențe foarte 
coborîte. Lungimile de undă din acest 
domeniu sînt de ordinul zecilor, sutelor 
sau chiar miilor de kilometri. Interesul 
care se manifestă în ultimii ani față de 
domeniul macroundelor are explicații 
multiple. Astfel se constată că macro- 
undele reușesc să pătrundă adînc în 
straturi de materiale bune conducă
toare de electricitate. Teoretic și ex
perimental se poate arăta că adîncimea 
de pătrundere într-un material este cu 
atît mai redusă cu cît frecvența oscila
ției este mai ridicată ; în cazul oscilații
lor cu frecvențe de sute de kiloherți 
sau zeci de megaherți adîncimea de pă
trundere într-un perete metalic poate 
ajunge la valori exprimabile în frac
țiuni de milimetru. Chiar și pămîntul 
nu poate fi străpuns de oslicațiile obiș
nuite de radiofrecvență. Atunci însă 
cind frecvența este redusă, cînd se 
folosesc macrpundele, se pot obține pă
trunderi foarte profunde prin pămînt. 
In felul acesta apare posibilitatea con
struirii unor sisteme de radfocomuni- 
cații prin pămînt Utilitatea acestor 
sisteme este foarte mare.

Interesant este fi faptul că oscilațiile 
electrice care iau naștere tn corpul 
omenesc au frecvențe foarte coborîte, 

de ordinul unităților sau zecilor de 
herți. Studiul macroundelor poate per
mite înțelegerea mai profundă a unor 
procese biologice, insuficient cunoscute 
pînă acum.

De alt, el fenomenele telepatice, a 
căror realizare materială a încetat să 
mai fie contestată, preocupă în momen
tul de față pe mulți cercetători. Ex
periențele desfășurate și aprofundările 
întreprinse pe baza teoriei informației 
au dus Ia concluzia că transmiterea 
telepatică a mesajelor de la un om la 
altul se efectuează prin intermediul 
macroundelor.

Fără îndoială, în anii care vor urma 
vom asista la eforturi intense de lărgire 
a domeniului de frecvență in care lu
crează sistemele de radiocomunicații. 
Credem că tn special coborîrea limitei 
inferioare a acestui domeniu va duce Ia 
stabilirea unor adevăruri surprinză
toare, a căror aplicare în practică va 
permite punerea la punct a unor noi 
metode și aparate de cercetare. Cu aju
torul acestuia omul va reuși cu sigu
ranță să dezlege multe dintre tainele 
ascunse sub scoarța pămintulul și să 
clarifice o parte dintre fenomenele 
complicate care se dezvoltă în propriul 
său corp.

VIDEOTELEFONUL 
PORTABIL

Prof. univ. SERGIU CANDREA

In ultimii ani s-au făcut în S.U.A., în 
Germania, U.R.S.S., încercări de a se 
transmite prin cablu telefonic, atît con-

vorbirea telefonică ctt fi întrevederea 
celor doi corespondenți- Transmisiunea 
televiziunii fi a vocii prin cablu telefonic 
este posibilă, după cum au arătat șl 
experiențele menționate, dar metodele 
clasice, folosite in aceste experiențe nu 
sint praotloe. Ar trebui ca fiecare aparat 
telefonic prevăzut cu vid cotele fon, să 
aibă lîngă el o întreagă stație de emisie 
de televiziune, plus un receptor de tele- 

viziune, iar legătura între abonați! la 
videotelefon să fie realizată prin cabluri 
speciale de înaltă frecvență, cu circuite 
„coaxiale". Aceasta se poate realiza, pen
tru o experiență demonstrativă, cu in
stalații vaste, complicate și costisitoare, 
pentru o singură legătură — dar este 
practic imposibil de realizat pentru o re
țea întreagă de abonați Ia videotelefon.

Videotelefonul propriu-zis, (aparatul 
pentru abonatul obișnuit) care să per
mită convorbirea și întrevederea la dis
tanță între doi corespondenți dintr-o 
rețea telefonică, este o realizare foarte 
recentă șt încă în stadiul de experiment.

Problemele principale care au trebuit 
să fie rezolvate în acest scop sînt: reali
zarea unei camere de luat vederi și a 
unui post de emisie pe fir, pentru sem
nalul video, de volum redus, de construc
ție simplă și robustă ; realizarea unui 
televizor (de recepție) cu aceleași calități 
și realizarea unui sistem de transmisiune 
a semnalului video, pe cablu telefonic 
obișnuit, folosind o bandă mai îngustă 
de frecvențe decît în televiziunea obiș
nuită.

Pe baza unor asidue cercetări s-a ajuns 
la construirea unui ansamblu de elemente 
electronice, astfel că într-o pastilă de 
mărimea unei monezi de 5 bani se poate 
integra un amplificator, un multiplica
tor de frecvență, sau alt ansamblu elec
tronic, echivalent ou un montaj format 
din tranzistoare, rezistență, capacități, in
terconectate.

Grație unei noi tehnologii de circuite 
Integrate s-a putut obține un videotele
fon compact, simplu, robust șl cu mare 
siguranță în funcționare.

In modul acesta s-a reușit să se obțină 
un videotelefon practic, în care imaginea 
convorbitorului apare pe un ecran de 
dimensiuni rezonabile (cît o carte) și se 
poate modifica de la emisie, pentru a se 
centra sau a se amplifica anumite detalii.

LA APARAT... COS
MOSUL

Prof. dr. doc. GH. CARTIANU
membru oorespondsnt al AoademM

Ne găsim în plină era a legăturilor spa
țiale și a tehnicii spațiale. Problema co
municațiilor și în special cea a radioco- 
municațiilor oferă noi mijloace de solu
ționare a comunicării la mare distanță în
tre două puncte de pe pămînt și promo
vează o nouă tehnică Intre pămînt și na
vele cosmice.

Radiocomunicațiile și-au găsit aici un 
domeniu de utilizare extrem de vast în 
ceea ce privește aplicarea celor mai noi 
cuceriri ale științei. Sateliții artificiali ai 
Pămîntului, de pildă, sînt utilizați pentru 
amplasarea de stații-releu prin intermediul 
cărora se pot face transmisiuni telefonice 
cu un mare număr de căi sau pentru trans
misiuni de televiziune, evitîndu-se astfel 
efectul de opturare, datorat curburii pă
mîntului. Mai mult încă, s-a trecut la 
construirea unui sistem de comunicații glo
bal prin care să se poată face transmisiuni 
care să acopere întreaga suprafață a glo
bului pămîntesc. Astfel, prin intermediul 
unor sateliți plasați deasupra oceanelor At
lantic, Indian și Pacific sînt în curs de rea
lizare structurile unui asemenea sistem de 
comunicații.

Problemele științifice și tehnice legate 
de comunicațiile spațiale sînt deosebit de 
variate și de complicate, dar în cea mai 
mare parte ele au fost rezolvate. Totuși au 
mai rămas încă destul de multe. Una din
tre cele mai dificile este orbitizarea sate
liților în vederea plasării lor într-o poziție 
sincronă față de rotația pămîntului. 
Puterea stațiilor de pe sateliți, care 
este limitată la cîțiva wați din cauza 
puterii relativ mici a sarcinilor de alimen
tare de pe sateliți constituie și ea un o- 
biectiv de prim ordin. Realizarea de insta
lații de recepție pe pămînt cu un nivel de 
perturbași propriu cît mai redus pentru 
se putea recepționa în bune condiții sem
nalele radio, care vin de la stațiile plasate 
pe sateliții artificiali constituie, de aseme
nea, o problemă tehnică majoră.

în fine, se va îndrepta atenția spre folo
sirea de materiale și aparate care trebuie 
să reziste la variații mari de temperatură, 
la accelerații sporite și la radiații.

I---------------
Nu vă temeți 
de electricitate

' (IU)

ȘTIINȚĂ, ADEVĂR, MIT
(Urmare din pag. IlI-a) 

lizări ale tehnicii contempo
rane făuritoare a cosmona- 
velor, calculatoarelor elec
tronice și organelor vitale 
artificiale.

Gîndiți-vă la ce rămîne 
•din mitul dominant al reli
giei cu privire la sufletul de
tașat de materie și etern, în 
urma descoperirii legilor ne- 
urofiziologice, a demonstra
țiilor experimentale ale psi
hologiei contemporane, a a- 
nalizei cazurilor de copii 
crescuți în afara cadrului 
social și rămași inconștienți.

Gîndiți-vă ce rămîne din 
mitul mistic al vieții și mor- 
ții în urma reușitei trans
plantărilor de organe și a 
reanimării morților prin teh
nicile medlcinei moderne.

în sfîrșit, gîndiți-vă ce mal 
rămîne din ideea mistică a 
guvernării divine * vieții 
gooiala în condițiile istoriei

contemporane făurite prin 
forța și conștiința oamenilor.

Ritmul vertiginos al dez
voltării științei și practicii 
contemporane — ce permite 
ca să se ia în stăpînire fe
nomenele materiale de la 
structura intimă a atomului 
și pînă la determinantele 
cosmice — impune neîndo
ielnic victoria totală a ra
țiunii și obligă pe om să de
vină pînă la capăt stăpîn al 
propriei sale vieți.

De fapt, dragi cititori, des
pre modalitatea în care fie
care dintre științele contem
porane ajutîndu-ne să stă- 
pînim forțele naturii, gîndirii 
și societății umane ne ajută 
în același timp să devenim 
stăpînitorii propriei noastre 
vieți, reunind adevărul cu 
fericirea — vom discuta la 
seria de articole pe care o 
inaugurează noua noastră 
rubrică.

I 
I
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Cele mai frecvente cauze de 
nefuncționare a aparatelor e- 
lectro-casnice simple sînt prici
nuite de cordonul de legătură 
cu priza, pentru că acesta este 
cel mai solicitat mecanic și 
chiar termic în unele puncte, 
înainte de orice controlăm sta
rea de funcționare a acestuia, 
interpunîndu-1 între priză și un 
alt aparat — o veioză de pildă. 
Dacă nici aceasta nu funcțio
nează, știm precis că vina este 
a cordonului.

începem depanarea cordonu
lui, prin demontarea piesei de 
contact cu aparatul. Obținem 
acces la zona contactelor de
montând șurubul central al car
casei piesei, confecționată de o- 
bicei din ebonită. Vom desco
peri :

— că unul dintre conductori 
este desfăcut sau retezat de un 
scurt-circuit ce a avut loc în 
carcasă (remediu : egalizăm, 
prin tăiere, ambii conductori, îi 
dezizolăm atît cît e necesar 
pentru remontarea lor la piese
le de contact — dar nu mai 
mult peiltru a nu crea condi
țiile unui nou scurt-circuit — 
apoi le remontăm).

— că ambii conductori par în 
regulă, și atunci s-ar putea ca 
ruptura să fi avut loc chiar în 
cordon, spre capăt (remediu : 
tragem de capetele conductori
lor, pe rînd, iar dacă cedează, 
procedăm ca mai sus).

Dacă legăturile sint în regulă 
la capătul „cald- al cordonului*

APARATELE 
DE UZ CASNIC

controlăm și legăturile din ca
pătul celălalt, de la steker, după 
aceleași reguli, îndepărtând de
ficientele găsite.

Dacă cordonul controlat se 
dovedește bun, prin proba cu 
veioza, devine probabilă o de
fecțiune oarecare în interiorul 
aparatului.

Procedăm de la caz la caz, 
după felul aparatului.

MAȘINA DE CĂLCAT

Scoatem șuruburile de fixare 
a capacului nichelat, obținînd 
astfel acces la contactele interi
oare, ale căror defecțiuni pot 
fi, oxidarea puternică sau ru
perea conductorilor interiori. 
Remediul e simplu : curățim 
oxidul sau refacem legăturile 
rupte. în cazul cînd contactele 
sînt perfecte se poate trage con
cluzia că trebuie înlocuită re
zistența cu una similară ca for
mă, mod de construcție și pu
tere.

REȘOUL

Accesul la contactele interi
oare pentru a proceda la con
trolul și repararea lor se obține 
prin demontarea șurubului (sau 
șuruburilor) de fixare a plăcii 
metalice inferioare. Dar s-ar 
putea să se fi rupt rezistența 
electrică, rupere ușor de depis
tat. deoarece spirala rezistentei 
cate vizibilă din exterior prix 
șanțurile paralele ale suportu

lui ceramic. Punerea în eviden
ță a unei asemenea rupturi se 
face întinzînd spirala ușor, șanț 
cu șanț, servipdu-ne de o șuru
belniță. Pentru remediere su
prapunem buclele de la locul 
rupturii și le presăm puternic.

La nevoie repetăm operația 
cu reșoul sub tensiune dar în 
acest caz vom ține șurubelnița 
numai de partea ei izolată. A- 
cea^tă depanare este doar de 
primă urgență (nu ține mult) 
urmînd ca în zilele următoare 
să punem o rezistență nouă lua
tă din comerț.

VEIOZA

Dacă la control, cordonul și 
becul se dovedesc bune, defec
țiunea trebuie căutată în inte
riorul duliei, adică piesă în 
care se montează becul. Aici 
defecțiunea frecventă și cel mai 
ușor de îndepărtat este lipsa 
contactului becului cu piesa de 
fund a duliei, supusă de încăl
zirea puternică fie oxidării in
tense, fie pierderii elasticității 
Remediu : o curățim de oxid 
prin rașchetare cu șurubelnița 
sau o „săltăm" puțin ca s-o a- 
tingă bine soclul becului. Dacă 
nu aceasta este defecțiunea, a- 
tuncî demontăm dulia prin de- 
șurubarea și scoaterea manșo
nului exterior și controlăm le
găturile conductorilor cu pie
sele de contact ale duliei.

Ing. GH. P.

(Urmare din pag. IlI-a 

nismului asupra psihicului și, mai 
ales, aspectul invers, al rolului 
pe care factorul psihologic îl de
ține în apariția, întreținerea sau 
agravarea unei afecțiuni organice, 
reacție specifică a bolnavului — 
în funcție de temperamentul și 
de tipul de sistem nervos, pre
cum și de personalitatea lui — 
față de propria-i suferință.

Dacă axioma că nu există „boa
lă" ci numai „bolnavi" se justi
fică pe plan organic prin diversi
tatea reacțiilor specifice ale orga
nismului individual Ia aceeași 
boală, pe plan psihic ea se trans

PSIHOTERAPIA -
„ARMA SECRETĂ"
A M E D 1 C INII

formă în lege datorită reactivită
ții afective diferite față de boa
lă, de la individ la individ. Aces
te manifestări diverse ale bolna
vului au la bază interacțiunea 
dintre influența bolii și persona
litatea sa. Aceeași boală este pri
vită diferit de indivizi cu perso
nalități diferite. Unii o privesc ca 
pe ceva străin, ca pe un incident 
temporar, neputincios să le clin
tească forța lor biologică, în timp 
ce alții o consideră drept un pro
ces atotcuprinzător și dominant, 
ca un impas de netrecut, ceea ce 
diminuiază, evident, puterea de 
luptă și de opoziție a organismu
lui față de boală, compromițînd 

tratamentul. Vindecarea nu pre
supune numai suprimarea cauzei 
externe a bolii ci, în același timp, 
un proces de restabilire a echi
librului interior al bolnavului. Cu 
atît mai mult cu cît în numeroa
se boli gastro-enterologice (ulcer, 
colite ulceroase, etc) sau cardiace, 
acest „echilibru stricat" nu repre
zintă doar o frînă în calea vinde
cării ci însăși cauza principală a 
bolii. în vederea acestui scop, 
psihologul trebuie să cunoască a- 
manunțit istoria bolnavului, prin 
relevarea particularităților psihice 
ale acestuia, prin cercetarea con
textului de împrejurări concrete 
în care a survenit îmbolnăvirea, a 

mediului natural și social în care 
trăiește acesta, a modului în care 
reacționează la circumstanțele ex
terioare sau la conflictele perso
nale.

Toațe aceste cunoștințe despre 
trăsăturile specifice ale bolnavu
lui sînt puse în slujba unei psi- 
hoterapii eficiente. Ea poate avea 
un caracter spontan, tradus prin 
influența favorabilă pe care întreg 
personalul medico-sanitar o are 
asupra psihicului bolnavului. Sim
pla prezență a medicului, atitudi
nea prevenitoare și plină de în
țelegere a personalului care-1 în
grijește au o influență tonică 
imediată, provoacă la bolnav o a

titudine stenică, mobilizatoare, ce 
contribuie la stimularea întregu
lui organism, a tuturor resurselor 
psiho-fiziologice în lupta împotri
va bolii. Influența personalului 
sanitar mai are și menirea de a 
educa o atitudine veridică, cores
punzătoare a pacientului față de 
boala sa, înlăturînd abaterile spre 
exagerare (preocupări hipocon- 
drice) cît și tendințele de mini
malizare a importanței și perico
lului respectivei boli. Aceste mă
suri temporare trebuie întregite 
însă printr-un program psihotera- 
peuțic sistematic, efectuat de psi
hologi (je-a lungul unei perioade 
mai îndelungate. Printre obiec

tivele majore și de mare dificul
tate ale acestei psihoterapii se 
numără efortul de recreere și re
structurare a personalității bolna
vului. Această muncă de „ortope
die" a personalității vizează sfe
re psihice de maximă importanță: 
concepția despre lume, despre 
viață și moarte, idealuri, deprin
deri afective.

Psihologia medicală comportă 
deci, alături de dimensiunile sale 
experimentale, foarte importante, 
și coordonatele unei științe pro
fund morale iar peste halatul de 
un alb imaculat al psihologului 
va flutura, nevăzută, toga educa
torului.
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Am impresia că nu există do
meniu al activității sportive care 
să fi fost supus unei discuții atât 
de îndelungate și în legătură 
cu care măsurile să întîrzie atît 
de mult, ca fotbalul. Paradoxal, 
deși toată lumea recunoaște pri
matul copiilor și juniorilor, din
tre toate problemele fotbalului 
aceasta este cel mai mult tergi
versată și tratată cu indiferență, 
inclusiv la Federație. Mă aflu 
în situația de a nu putea decît 
să repet lucruri pe care le-am 
mai spus și cu alte prilejuri, 
inclusiv în presă. Ceea ce este 
descurajator e reacția foarte pa
lidă la orice propuneri. Practic, 
foarte puțini sânt dispuși să se 
angajeze la o muncă serioasă în 
acest sens.

Remarca făcută în ziarul 
„SClNTEIA TINERETULUI* 
cu prilejul anunțării acestei dez
bateri este, într-adevăr, justifica
tă. La mai multe luni de la Con
ferința F.R.F., opinia publică nu 
are cunoștință de un program 
oorespunzător privind îmbunătă
țirea activității 1» acest eșalon 
de bază al fotbalului nostru. 
A? vrea să arăt că a fost elabo
rat un asemenea program de 
îmbunătățire a activității fotba
listice în rfndul copiilor șl juni
orilor, a fost dat spre consulta
re unul număr de specialiști pre
cum șl unor organe care trebuie 
să concure la această activitate, 
apoi a fost discutat tn Biroul 
federal cu mai multe săptămîni 
în urmă. Dar acest program nu 
e tot ce poate fi mai bun la 
ora actuală. Limitele corpului 
tehnic din fotbal sînt încă cobo- 
rfte. Este însă un început.

Cum îmi explic întirzierea cu 
care este adus la cunoștința o-

ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL
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PROGRAMUL EXCURSI
ILOR PE DUNĂRE

Galați — Tr. Severin — 
durata 9 zile, de la 9 Ia 17 
septembrie, T. Severin — 
Galați — durata 9 zile, de 
la 18 la 26 septembrie. Pre. 
tul de cost! 470 Iei de per
soană ; Ia transportul C.F.R. 
pînă la Galați sau T. Seve
rin se acordă o reducere 
de 50 la sută.

Pentru a putea participa 
la una sau mai multe din 
aceste excursii vă puteți 
adresa :

Comisiilor de turism ale 
Comitetelor U.T.C. orășe
nești, municipale și jude
țene, unde puteți consulta 
programele amănunțite ale 
excursiilor.

„Uriaș amestec de ap! fi pă- 
mînturi abia născute* — scria 
Geo Bogza într-un impresionant 
reportaj poem ce elogia frumu
sețea fără seamăn pe continen
tul european a Deltei Dunării. 
tzAmghi magic ce a adunat în- 
tre apele sale inestimabile co
mori ale naturii. Este o lume 
de farmec în care accesul iubi
torilor îmnărătiel stufului, plau
rului. a vegetației luxuriante si 
a păsărilor cu profil ciudat a 
devenit la fel de accesibilă ca 
o plimbare în jurul orașului na
tal gratie excursiilor de durată 
variată, pe slețpuri sau pon
toane-dormitor, dotate cu ca
bine a cite 4 paturi — organi
zate de către Biroul de turism 
pentru tineret, la prețuri acce
sibile.

In călătoria, pe tare e putori 
face pe brațele oenusil ale b<-

COPIIL JUNIORII Șl FOTBALUL
piniei publice spre dezbatere ? 
Ea nu este întâmplătoare și re
flectă tocmai greutățile întîmpi- 
nate în declanșarea unui meca
nism de asemenea amploare, in
suficienta înțelegere de către 
foarte mulți oameni, cercuri,

vare radicală într-un viitor a- 
propiat. Și iată de ce.

1. Mai întîi, pentru că la ora 
actuală o seamă de factori și în 
primul rînd Ministerul învăță- 
mîntului nu se văd prea dispuși 
să se angajeze la această operă

FEHRALF SI MIMSIUilAH
MIRCEA ANGELESCU

Vicepreședinte al Federației Române de Fotbal

factori a însemnătății acestei 
probleme.

S-ar pune în mod firesc în
trebarea dacă sînt încrezător în 
soluționare* corespunzătoare a 
problemei juniorilor și copiilor ?

Am încă suficiente motive 
pentru a mă îndoi de o rezol-

socială extrem de importantă și 
necesară. Cel puțin din discuții
le avute cu direcția de speciali
tate aceasta am putut să con
stat. E adevărat, la Consiliul Na
țional al Pionierilor s-a găsit 
mai multă înțelegere.

2. Pentru că nimeni încă, și 
în primul rînd C.N E.F.S. nu se

gîndește, nu se preocupă de so
luționarea radicală a problemei 
terenurilor de joc, de rezolvarea 
ei în mod practic, la adevărate
le dimensiuni.

3. Pentru că nu există un con
sens, o înțelegere asupra necesi
tății de a concentra o parte 
mult mai însemnată din mijloa
cele materiale de care dispune 
fotbalul, în specia! și sportul. în 
general, pentru activitatea fotba
listică a copiilor și juniorilor.

4. Și, în sfîrșit, pentru că la 
o dezvoltare de amploare cum 
vrem noi nu avem antrenorii 
necesari și nici măsuri de pregă
tire a acestora nu se întrevăd. 
Pentru aceasta va fi nevoie încă 
de multa vreme.

De aceea, ca să conchid, 
vreau să arăt că toată lumea e 
nerăbdătoare, toți vor fotbal de 
calitate, fotbal modern, de mare 
performanță, dar foarte puțini 
sînt cei care dovedesc răbdare și 
pun umărul la acest edificiu, 
foarte puțini așteaptă cu înțe
legere să constmim, să clădim 
acest fotbal mare. E nevoie pen
tru aceasta de o muncă de cîți- 
va ani. E vorba de a ne apuca 
de treabă azi și de a culege 
roadele peste 8—10 ani. DAR 
S-O FACEM !

RAPID
Miercuri la Cluj 

și București s-au dis
putat semifinalele
„Cupei României”
la fotbal. Pe stadio
nul „23 August" din 
Capitală, Dinamo 
București a învins cu 
4—3, după prelun
giri pe Progresul. 
Scorul a fost deschis 
în minutul 30 de 
Mateianu. După 10 
minute, dinamoviștii 
au egalat prin Săl- 
ceanu : 1—1 scor cu 
care s-a încheiat pri
ma repriză. Tn minu
tul 58, Hajdu a adus

DINAMO CADRAN
echipa sa în avantaj, 
însă Țarălungă a e- 
galat spectaculos, 
speculînd o ieșire i- 
noportună a portaru
lui Datcu. Cu puțin 
timp înaintea în
cheierii jocului Di
namo a înscris prin 
Dumilrache (3—2). 
Progresul nu s-a des
curajat și atacînd 
susținut a egalat da
torită lui Oaidă. In 
prelungiri, Dinamo a 
reușit să termine vic
torioasă în urma u- 
nui punct 
dintr-o lovitură

înscris 
de

la 11 m. Ghergheli 
a fost faultat în ca
reu, și Stoenescu a 
transformat penalti- 
ul în minutul 104.

In finala competi
ției care va avea loc 
duminică în Capita
lă, Dinamo va întîlni 
pe Rapid care a 
liminat la Cluj 
2—0 (2—0) pe 
gonul Arad. « 
două puncte au 
realizate de Codrea- 
nu (min. 86) și Du- 
mitriu 11 (min. 31).

(Urmare din pag. I)

♦ PE SCURT ♦ I’E SCURT

• La 19 iunie va începe la 
Viena un. turneu internațio
nal de box. La această com
petiție țara noastră va fi 
reprezentată de 
Aurel(pană), Lungu 
(cocoș) și Dumitrescu 
(ușoară).

Federația spaniolă

Simlon 
Iulian 
Mihai

Federația spaniolă de box 
a cerut forului nostru amî
narea meciului România- 
Spania pentru data de 20 
iulie. Intîlnirea urma să aibă 
loc la 20 iunie.

i e- 
cu

Va- 
Cele 
fost

Ș1 rlndul trece peste tine, 
greoi, ca o pădure sacrifica
tă pentru cereri, cerșind o 
altă pădure asasinată pentru 
dovezi și certificate, adeve
rințe și atestate pentru că 

Iubești, 
copilul, 
rînd, a- 
certifi-

• Duminică la ora 10 pe 
aeroportul Băneasa. cu prile
jul Zilei Aviației Republicii 
Socialiste România, va avea 
loc un mare miting aviatic, 
la care vor participa cei mai 
apreciați parașutiști, plano- 
riști și aviatori din țara 
noastră. în program figurează 
lansări cu parașuta, acrobații 
executate cu un avion 
„Zlin“-526, demonstrații de 
planorism etc.

exiști, pentru că 
pentru că-ți mingii 
Vii a doua zi, un alt 
ceiași nervi, un nou
cat al voluptății malefice pe 
care o încearcă doamna de 
la ghișeu ca nervii unor oa
meni care așteaptă să fie a- 
testați că trăiesc, că respiră, 
că...

—- Nu e tovarășul șef aici 
să semneze. Așteptat!. ȘI ca
pacul cade ca o ghilotină în
tre tine, muritor de rînd, și 
doamna de al ghișeu.

Rîzi prostește. Rîzi cu 
scrîșneli. Icnește în tine o- 
mul făcut neam printr-un 
certificat care nu mai vine, 
care nu mai vine

Semnarea unor acorduri

Aici e împărăția apelor, a soarelui, a vegetației luxuriante și a păsărilor..

9 9 9 9 9 9

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R. A DELEGAȚIEI
P. C DIN DANEMARCA

BIROUL DE TURISM

Ieri după-amiază, tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația P.C. 
din Danemarca, condusă de to
varășul Aksel Spottag, membru 
al C.C., care a făcut o vizită în 
țara noastră la invitația C.C al 
P.C.R.

A participat tovarășul An
drei Ștefan, prim-adjunct de
șef de secție la C.C. al P.C.R. 

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

PENTRU TINERET

intre Republica Socialistă
România și Republica Democrată Vietnam

călătorii In delta
Toate aceste excursii de ne

uitat încep si se termină la 
Tulcea, poartă de aur a Deltei, 
despre care poetul Ovidiu scria 
acum 2 000 de ani :

....Cetate veche este la Du
năre sau Istru, / Cu ziduri tari; 
întrînsa nu-1 lesne de pătruns / 
Aegyssus a clădit-o * * 
Aegyssus..."

Să presupunem, 
ne-am îmbarcat Ia 
unul din elegantele

chiar printre cei premiatl. 
Excursia se continuă într-o at
mosferă tinerească, în fiecare

si-1 zice tot

așadar. că
Tulcea pe 

__ „_____șlepuri sau 
pontoane-dormitor. După ce am 
vizitat orașul, muzeul Deltei și 
am luat o masă pescărească Ia 
restaurantul Razelm pornim pe 
brațul Sulina și ne oprim la 
„Gtrla Ciobanului*. Aid ca șl la 
Lacul Roșu (nu cel din munți) 
mu la Cormoran ne stau la dis
poziție instrumente pentru pes
cuit obișnuite sau pentru pee- 
etrit aubacvatle, ne putem des-

Școlile care doresc să 
organizeze excursii în Del
ta Dunării cu pontoane, 
dormitor pe o durată de 3 
zile (cost 150 lei de persoa
nă) sau 6 zile (295 lei de 
persoană), se pot adresa in 
afara comisiilor de turism 
ale comitetelor U.T.C. lo
cale, direct Biroului de tu
rism pentru Tineret, str. O- 
nești nr. 46, Telefon 
15 02 00, interior 645.

PROGRAMUTB IXeVJWfAOR IN DMA
Durata 4 zile i li—18 iulie, 33—23 iulie. 24—37 iulie, 23 iu

lie — I august 8—8 august, 9—18 august 12—15 august 
17—20 august 5—8 septembrie.

Preț de coet: 221 lei de șmosel

Durata 8 sile i 30 iunie — 8 iulie, 1—8 iulie, 3-8 iulie, 
7—12 iulie, 8—13 iulie, 10-15 iulie, 14—19 iulie, 17—22 iu
lie, 21—28 Iulie, 28 iulie — 2 august 4—9 august, 11—16 au
gust, 18—23 august, 22—27 august, 25—30 august, 29 august — 
3 septembrie, 1—6 septembrie.

Preț de cost: 325 lei de persoană.
Durata 9 zile i 13—21 iulie, 23—31 iulie, 2—10 august, 12— 

20 august, 22—30 august, 1—9 septembrie.
Preț de cost : 465 lei de persoană.
Plecările se fac din Tulcea. Tinerii beneficiarii de e re

ducere de 50 la sută la transportul pe C.F.R.

«sari M dansează pe punte, 
participăm la jocuri da socie
tate. stăm de vorbă la un pahar 
de bere reca. Trecem ciudatul 
lac Fortuna, vizităm Mila 23, 
canalul E reels. sahaua Lopăta a, 
cherhanaua Matița. Firește, la 
dorință, meniul cuprinde cele 
mai desăvfraite specialități pes-

cărești. Intrăm în Dunărea ve
che, trecem prin satul Crișan, 
apoi intrăm pe brațul Sulina 
Dină la punctul terminus, ma
rea. Aici facem o splendidă 
plimbare cu remorcherul pe 
mare, unde putem privi un fe
nomen unic : amestecul apelor 
dulci si miloase ale fluviului cu 
cele limpezi si sărate ale mă
rii. După o neuitată plajă și 
baie în mare ne continuăm dru
mul prin canalul Busurca, La
cul Roșu. Lacul Puiu, canalul 
Litcov si ajungem la dunele 
Caraormanului. De aici, prin 
canalul Perivolofca si brațul 
Sf. Gheorghe ajungem în cana
lul Dranov, Razelm si la Gura 
Portiței (Marea Neagră). Fireș
te că aici vom ata mai mult na 
așteaptă un program de plajă 
si baie în mare, pescuitul, jocu
rile distractive si sportive, sur
prizele. Ne mai rămîn în con
tinuare de vizitat ruinele cetă
ții Heracleea si Mahmudia, 
după cara ajungem din nou la 
Tulcea cu certitudinea că ne-am 
înapoiat dintr-o călătorie, pe 
care n-o vom uita viața în
treagă, avînd o singură dorință:

aceea de a reveni De aceste me
leaguri.

O altă excursie interesantă 
pe Dunăre se poate realiza pe

ruta Galati—T. Severin
T. Severin—Galati. în afara o- 
biectivelor turistice dunărene, 
tinerii participant! la excursie 
vor vizita insula Ada-Kaleh, se 
vor plimba cu vaporul în zona 
„Cazanelor“, vor face o plim
bare cu autocarul la T. Severin 
și Băile Herculane.

AT. TOMA

I
I
I

trfnului fluviu, pe cărările fără 
pulbere ale apei brodate cu 
stuf sau pe oglinda de cleștar a 
lacurilor din Deltă, veți întîlni 
priveliști de o neasemuită fru
musețe. pe care natura gene
roasă vi le așterne la picioare.

tinde fidnd sport, particirind 
la curse de bărci, concursuri de 
tir cu arcul, concursuri de na- 
tație, canotaj, cufundări la a- 
dîncime (echipamentul special 
îl primim gratuit) — si dacă ne 
străduim, putem să ne numărăm In excursie cu bărcile remorcate

INSTITUTUL DE ARTĂ TEATRALĂ 

ȘI CINEMATOGRAFICĂ 

I. L. CARAGIALE — BUCUREȘTI

MINISTERUL FINANȚELOR anunță înscrieri pentru 
concursul de admitere la următoarele licee economice din 
rețeaua sa :
1. Liceul economic nr. 3 București, Calea Griviței 2 A 

str. Lungă nr. 198 
Bolintineanu nr. 16 
str. Progresului nr. 45 
Mai nr. 19

nr. 2 Brașov, 
Brăila, str. 
Baia Mare, 
Cluj, str. 1

Iași, str. Sărăriei nr. 35 
Timișoara, str. 13 Decembrie nr. 6

Tel.
14 42 82
116 64

34 57
32 89

131 36
27 89

I 1 61 32

2. '
3. *
4. '
5. '
6.
7. *

Se primesc candidați din întreaga țar!, absolvenți ai școlii 
generale, în vîrstă de pînă la 17 ani împliniți în cursul anu
lui 1968.

înscrierile se primesc pînă în ziua de 16 iunie.
Concursul se desfășoară între 18—27 iunie la matematică și 

limba română.
Liceele dispun de internat și cantină.
Alte informații se obțin Ia sediul liceelor.

Concursul de admitere pentru anul universitar 1968,969 se 
va ține Ia specialitățile :

— Artă dramatică
— Arta operatorului de film

In perioada 10—25 iunie a.c. între orele 10—14 se primesc 
înscrieri zilnic la sediul Institutului din B-dul Schitu Mă- 
gureanu nr, 1.

Concursul de admitere se va desfășura în două etape: 
prima eliminatorie — are loc între 29 iunie — 3 iulie a.c. 
cînd se va susține probele de aptitudini și a doua între 5—15 
iulie 1968.

Informații suplimentare se pot obține la Secretariatul Insti
tutului de artă teatrală și cinematografica „I. L. Caragiale" 
din București (telefon 14 71 93).

între 8 și 12 iunie 1968, au 
avut loc la București convor
biri între delegația economică 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă 
de Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și delegația economi
că guvernamentală a Republi
cii Democrate Vietnam, con
dusă de Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidu
lui celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Democrate Vietnam.

în urma convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos-

feră de calda prietenie și de
plină înțelegere reciprocă, la 
12 iunie 1968, au fost semna
te : Acordul privind ajutorul 
economic și militar suplimen
tar nerambursabil pe anul 
1968 ; Acordul privind ajuto
rul economic și militar neram
bursabil pe anul 1969, acorda
te de către Republica Socia
listă România, Republicii De
mocrate Vietnam ; și Acordul 
privind schimbul de mărfuri 
și plățile pe anul 1969 între 
cele două țări.

De asemenea, s-a convenit 
amînarea restituirii unor sume 
din credite acordate anterior 
Republicii Democrate Vietnam 
de către Republica Socialistă 
România.

(Agerpres)

BALANȚA FURAJERĂ
9

•are trebuie efectuat! — soli
cit! o concentrare imediat! a 
forței de munci. Dar oridte 
greutiți i-ar ivi (perioada de 
recoltare a acestor plante fu
rajere coincide cu aceea a se
cerișului, a efectu!rii lucrări
lor de întreținere a culturilor 
prăsitoare si legumicole etc.) 
strînsul și depozitatul furaje
lor nu trebuie să scape nici o 
clipă din atenția celor ce lu
crează tn agricultură, deoare
ce zootehnia asigură o parte 
Însemnată a alimentelor de ba
ză pentru populație, a materii
lor prime pentru industrie.

Actualul stadiu de vegetație 
a lanurilor de orz si grîu a- 
rati că recoltarea acestor cul
turi va putea începe cu cel 
puțin 10 zile mai devreme de- 
cit în anii cu condiții clima
tice normale. Această situație, 
corelată cu tendința generală 
favorabilă pentru precipitații, 
creează condiții dintre cele

mai bune pentru însămînțarea 
culturilor furajere în miriște, 
însămînțarea porumbului pen
tru siloz sau masă verde, a 
porumbului în amestec cu floa- 
rea-soarelui, iarbă de Sudan, 
sorguri etc., trebuie să con
stituie o preocupare de seamă 
a conducerilor de unități agri
cole și a specialiștilor. Mări
mea suprafețelor ce se vor în- 
sămlnța în cultură dublă să 
fie determinat! atît de nevoi
le de hrană ale animalelor 
proprietate obștească cft si ale 
celor proprietate personală a 
membrilor cooperatori. în mod 
obișnuit un hectar cultivat cu 
porumb în cultură dublă asi
gură peste 20 tone masă ver
de la hectar, adică hrana pe 
perioada de stabulație a două 
unități vită-mare.

Există, de asemenea, si alte 
resurse de furaje ce nu tre
buie să scape din atenția cres
cătorilor de animale. Stringe- 
rea paielor și a plevei de grîu, 
orz și ovăz — furaje valoroa

se care pot fi pregătite în a- 
mestec cu lucernă, fin, uree și 
concentrate — trebuie să ca
pete cel puțin aceeași impor
tanță ca și cea acordată recol
tării și depozitării altor furaje. 
Un lucru trebuie reținut și a- 
nume ci anul acesta fiecare 
resursă de furaje trebuie folo
sită întrucit fiecare kilogram 
de fîn, de grosiere are o va
loare maximă.

Vorbind despre aceste ac
țiuni și despre altele care se 
vor întreprinde în agricultură 
în această vară, mă adresez, nu 
numai conducerilor de coope
rative si specialiștilor, ci $i ti
neretului. Strînsul recoltei de 
fînuri de pe pajiștile naturale 
sau din lucerniere, organizarea 
de tabere în jurul masivelor 
păduroase pretabile la recolta
rea frunzarelor pot constitui 
mijloace eficiente de integrare 
a tineretului în efortul comun 
al oamenilor muncii din agri
cultură. în același timp, tine
rii mecanizatori au toate con-

dițiile să-șl dovedească hărni
cia și entuziasmul, dragostea 
față de meseria ce și-au a- 
les-o, atașamentul față de uni
tățile agricole unde lucrează. 
Organizarea de schimburi pre
lungite sau de două schimburi 
la deservirea tractoarelor ce 
efectuează arături în miriște 
pentru însămînțarea plantelor 
furajere, pentru deservirea sta
țiilor de pompare și a agre
gatelor de aspersiune, pentru 
transportul recoltei din cîmp 
în depozite, lată numai cîteva 
din acțiunile la care tinerii pot 
să-și aducă din plin contribu
ția. Elevii din școlile profesio
nale, din licee care în această 
perioadă se vor găsi în vacan
ță, alături de țărănime, pot să 
participe activ la executarea 
lucrărilor amintite. Numai prin 
eforturi generale și bine 
conjugate, prin preocupări per
manente, se pot crea premize 
materiale ca în unitățile agri
cole, chiar și în acest an cu 
condiții climatice deosebit de 
grele, să se asigure o bază fu
rajeră completă, și prin aceas
ta. cantități sporite de oarne, 
lapte și Hnă.

DATA DE D RUM?
(Urmare din pag. I)

întrecere pe toată perioada de 
muncă

Se privesc în ochi cu priete
nie, se întreabă unul pe altul 
de unde sînt și cînd află se 
miră reciproc : ,,Cum de ai a- 
juns tocmai de la Botoșani, sau 
de la Tulcea, sau de la Roman 
— pînă aici ?“. Dar „cum" sau 
„de ce“ știu foarte bine cu toții. 
Sînt întrebări care cuprind și 
răspunsul în cuvintele lor. Sau, 
în orice caz, li se poate da răs
puns printr-o altă întrebare : 
„Parcă tu, cum de ai ajuns ?“. 
Și strîngerea de mînă voit băr
bătească. prin dare se cunosc 
acum încă odată, căci prima 
dată s-au întîlnit în paginile 
ziarului, este în același timp și 
un îndemn : „Ei, atunci, să te 
văd !“.

Pe aici, pe undeva, trebuie să 
mai fie însă o cunoștință. E sin
gur, e mai greu de găsit. Dacă 
nu cumva s-au mai oferit și 
alți prieteni din Roman să-1 în
soțească... Nu, nu-1 cunoașteți, 
n-aveți de unde. E electricianul 
Mircea Crilea de la Uzina de 
țevi... A, iată-1 ! L-am recunos
cut după dîrzenia pe care i-am 
bănuit-o încă din scrisoare : 
„Aș vrea ca viața să-mi ofere 
și alte lucruri decît cele din u- 
zina 
mal 
duo

noastră, să cunosc greutăți 
mari, care, bineînțeles, a- 
li satisfacții mal mari".

Ce zici, Mircea ești pregătit 
pentru aceste satisfacții ?

L-am recunoscut, de asemenea, 
și pe Guzu Marinică din Breaza. 
Cerea în scrisoare adresa exactă 
și cîteva amănunte asupra dru
mului. înseamnă că le-a aflat 
și singur.

Și mai sînt încă mulți. Și cei 
doi elevi de la Liceul nr. 1. — 
Bistrița, și cei trei de la Afu
mați — județul Ilfov, ca și cei 
încă 150 de elevi de la liceul 
din Urziceni, sau alți 200 de la... 
Ne cerem iertare că nu-i pu
tem aminti pe toți aici. Numai 
cu semnăturile așternute în jo
sul scrisorilor lor s-ar putea 
„asfalta" în întregime șoseaua 
Cîmpina — Comarnic, de pildă. 
Important este însă “ 
tîlnit acum, cu toții, 
să înceapă lucrul.

★
S-ar putea însă ca ______

ei să nu-i găsim, atunci, printre 
cei ce coboară din tren. Nu din 
vina lor. In unele locuri comi
tetele județene U.T.C. răspund 
cu încetineală la cererile care 
le sosesc, din zi în zi mai mul
te. Chemarea adresată întregu
lui tineret al tării n-a rămas 
fără ecou. Dar ecoul nu s-a fă
cut auzit peste tot la fel. S-a 
izbit uneori de indiferență, de 
o atitudine birocratică, ce tără
gănează inutil si dăunător o si
tuație care impune operativita
te si promptitudine. Ne sesizea
ză tot tinerii in scrisorile lor :

că s-au în- 
Și sînt gata

pe unii din

„Ne-am adresat telefonic comi
tetului județean U.T.C. Insă am 
dat greș. Județul ne-a amînat 
cu răspunsul, spunîndu-ne să 
revenim peste o săptămînă“. 
(Un grup de elevi de la liceele 
din Buzău). Și acesta nu este 
singurul caz. Ni se semnalează 
în repetate rînduri mereu ace
leași „argumente" care vor să 
justifice o stare de lucruri ne
firească : că nu există indicații 
privind înscrierea, că nu știu 
cum să procedeze, că nu s-a de
finitivat încă cine știe ce, că... 
Ni s-a întîmplat și nouă înșine 
să fim martori ai unei aseme
nea atitudini. Scrisoarea elevi
lor de la liceul Mihai Emines- 
cu" din Capitală, cei care au 
răspuns printre primii chemării 
de a se prezenta pe șantierele 
tineretului, a fost înaintată Co
mitetului municipal București 
al U.T.C., cu rugămintea să li 
se răspundă. Lor și nouă. Timp 
de aproape o lună de zile n-a 
sosit nici un răspuns. In sfîrșit, 
după insistentele noastre, zilele 
trecute am primit • un telefon. 
Scrisoarea își găsise o rezol
vare : „Nu sînt posibilități să 
fie trimiși acolo unde au cerut 
ei“. Motivul : nu s-a prevăzut 
că va fi un număr așa de mare 
de cereri. Acum se încearcă un 
compromis : să fie îndrumați, 
totuși, spre un șantier arheolo
gic din Dobrogea. Cu toate că 
tinerii, în entuziasmul lor cuce
ritor, își formulaseră destul de

limpede dorința. Nu s-a prevă
zut că va fi un număr așa de 
mare ? Bineînțeles, era și de 
așteptat. Era și firesc să nu 
poată fi satisfăcute toate cere
rile. . Dar măcar primele, cele 
dintîi, trebuiau să aibă în mod 
obligatoriu. întîietate. „Intr-ade
văr, e destul de nepotrivit să le 
răspundem astfel. dar...“. Dar 
li se răspunde totuși. Si avem, 
din nou, scuza pregătită : „Știm 
că noi sîntem direct răspunză
tori dar nu depinde numai de 
noi*. Nu, nu-i adevărat. De noi 
depinde. Totul. Toată acțiunea 
e in mîinile noastre. Dacă știm 
că noi sîntem direct răspunză
tori trebuie să știm și cum să 
ne situăm la înălțimea acestei 
răspunderi. Să nu ne ascundem 
după scuze și motivări de ordin 
scriptic și formularistic fiindcă 
nu acestea au dat vreodată am
ploarea unei acțiuni. Riscăm să 
rămînem noi. organizatorii. în 
urma propriilor noastre activi
tăți pentru că nu sîntem pregă
tiți și sufletește să mergem în 
același pas cu 'ele.

Trenurile se află încă în sta
ții, gata s-o pornească spre 
șantierele tineretului.

La reușita acestei frumoase 
acțiuni sînt datoare să participe 
nu numai comitetele U.T.C. ale 
județelor pe raza cărora sînt 
organizate punctele de lucru, ci 
în aceeași măsură toate comite
tele județene, municipale și oră
șenești ale U.T.C., care poartă 
răspunderea într-adevăr directă 
de a îndruma șl organiza tinerii 
dornici să lucreze pe șantierele 
naționale ale tineretului. Și nu-i 
permis ca îndeplinirea acestei 
răspunderi să fie cu ceva mal 
prejos decît entuziasmul tine
retului.



Convorbirile de la Paris tWaratia "istn,lui

După șapte săptămîni de dez
bateri ample și aprofundate, se
siunea reluată a Adunării Gene
rale a O.N.U. a încheiat, miercuri 
seara, examinarea celor două pro
bleme înscrise prioritar pe ordi
nea sa de zi — neproliferarea 
armelor nucleare și situația din 
Africa de sud-vest, adoptînd în 
legătură cu acestea rezoluții fina
le. Lucrările sesiunii reluate au 
luat astfel sfîrșit, dar din punct 
de vedere procedural cea de-a 
XXII-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. ny a fost declarata 
închisă, întrucît pe ordinea de zi 
continuă să figureze o problemă
— situația din Orientul Mijlociu
— care în urma dorinței expri
mate de statele interesate și a 
consensului realizat, nu a fost 
dezbătută în cadrul prezentei se
siuni. în consecință, sesiunea a 
XXII-a a Adunării Generale va 
putea fi reluată atunci cînd pre
ședintele, după consultări cu sta
tele membre și cu secretarul ge
neral, va constata că sînt întru
nite condițiile pentru examina
rea acestei probleme.

Miercuri dimineața, în ultima 
zi a lucrărilor sale, sesiunea re
luată a Adunării Generale a a- 
doptat rezoluția cu privire la 
problema Africii de sud-vest. In 
favoarea acestei rezoluții au vo
tat 96 de țări, printre care și Ro
mânia, două țări au votat împo
trivă (Africa de sud și Portugalia), 
iar 18 — s-au abținut (Australia, 
Austria, Belgia, Canada, Cuba, 
Danemarca, Finlanda, Franța, 
Islanda, Italia, Luxemburg, Ma
lawi, Olanda, Noua Zeelandă, 
Norvegia, Suedia, Marea Britanie 
și Statele Unite). Opt delegații nu 
au participat la vot (Albania, 
Botswana, Republica Dominica
nă, Gambia, Lesotho, Malta 
Haiti, Nepal).

Prin această rezoluție, Aduna
rea Generală hotărăște că Africa 
de sud-vest, în conformitate cu 
dorința poporului său, va fi de
numită „Namibia", reafirmă drep
tul poporului namibian la liber
tate și independență, condamnă 
acțiunile guvernului Africii de 
sud, îndreptate sprț, consolidarea 
controlului său ilegal asupra a- 
cestui teritoriu și spre distrugerea 
unității și integrității teritoriale 
ale Namibiei, condamnă statele 
care prin colaborarea lor politică, 
militară și economică cu guver
nul sud-african l-au încurajat pe 
acesta din urmă în acțiunile sale 
sfidătoare, cheamă toate statele 
să ia măsuri efective, economice 
și de altă natură menite să asigu
re retragerea imediată a adminis
trației sud-africane din acest te
ritoriu.

In ședința de miercuri după-a- 
miază, Adunarea Generală a a- 
doptat proiectul de rezoluție în 
legătură cu Tratatul de neproli
ferare a armelor nucleare, care a 
fost dezbătut pe larg și aprobat 
în prealabil de Comitetul Politic. 
In favoarea acestei rezoluții s-au 
pronunțat 95 de state printre 
care și România. 4 state au votat 
împotrivă (Tanzania, Zambia, Al
bania, Cuba). 21 de state s-au 
abținut (Guineea, India, Mala
wi, Mali, Mauritania, Niger, Por
tugalia, Ruanda, Arabia Saudită. 
Siena Leone, Spania, Uganda, 
Algeria, Argentina, Brazilia, Bir- 
mania, Burundi, Republica A- 
frica Centrală, Congo (Brazzavi
lle), Franța, Gabon). Nu au par
ticipat la vot Gambodgia, Gam
bia, Haiti și Republica Domi
nicană.

După cum s-a mai anunțat, a- 
ceastă rezoluție recomandă adop
tarea proiectului Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare 
și conține o serie de modificări 
îndreptate spre îmbunătățirea 
textului tratatului, astfel îneît a- 
cesta să corespundă în mai mare 
măsură scopurilor pe care și le 
propune.

După votarea rezoluției mai 
mulți delegați au explicat votul 
lor. A luat, de asemenea,, cuvîn- 
tul președintele Statelor Unite. 
Lyndon Johnson.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul președintele celei de-a 
XXII-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., ministrul afacerilor 
externe al României, Comeliu 
Mănescu.

firobleme care prin implicațiile 
or au o deosebită însemnătate. 
Intr-adevăr, ambele teme sînt in

disolubil legate de străduința so
cietății contemporane de a-și 
crea condiții de pace și secu
ritate și de a lichida sursele exis
tente de încordare și conflict.

In epoca noastră de intense 
prefaceri și de uriașe nevoi ale 
popoarelor, înfăptuirea dezarmării 
generale — în primul rind — 
poate oferi omului acea determi
nantă conversiune a întregului său 
potențial în scopuri pașnice. Pre
zența generației actuale în epoca 
nucleară, care creează nelimitate 
posibilități pentru dezvoltarea e- 
conomiei și culturii fiecărei țări, 
se va putea manifesta din plin 
prin înlăturarea acelui obstacol 
ce îl constituie existența arsena
lelor de arme nucleare. In drumul 
Î>e care îl avem de parcurs pină 
a realizarea acestor obiective 

esențiale ale lumii contemporane, 
pasul ce a putut fi întreprins în 
condițiile actuale ale situației in
ternaționale prin oprirea răspîn- 
dirii armelor nucleare, încorporat 
în tratatul recomandat spre sem
nare statelor de către Adunarea 
Generală, este reflectarea preocu
pării de a se limita efectele exis
tenței în lume a armelor nucleare 
și de a reduce posibilitățile de fo
losire a lor, atîta timp cît ele 
încă există.

Fruct al unei munci de elabo
rare desfășurată mulți ani de zile, 
beneficiind de activitatea labori
oasă depusă în cadrul Comitetu
lui de dezarmare de Ia Geneva, 
tratatul asociază, în același timp 
cu măsurile de neproliferare, an
gajamentul statelor de a continua 
cu bună credință negocierile a- 
supra problemelor dezarmării, 
concepute ca un lanț neîntrerupt 
de acorduri pentru care prezentul 
document constituie doar un 
punct de plecare. Tratatul afirmă 
totodată necesitatea aplicării De- 
stingherite a energiei nucleare 
în scopuri pașnice, în conformita
te cu dreptul tuturor națiunilor 
de a beneficia plenar de progre
sul științei. Merită să fie reamin
tită cu acest prilej conexiunea di
rectă care a existat în procesul 
îndelungat al elaborării tratatului, 
între ameliorările ce i-au fost a- 
duse și luarea în considerare a 
unui număr de propuneri făcute 
de statele membre.

Dezbaterile noastre au eviden
țiat necesitatea corelării măsuri
lor din domeniul dezarmării cu 
acțiuni concrete de întărire a 
securității internaționale, de asi
gurare a țărilor ca vor fi ferite 
de amenințarea cu armele nuclea
re și că nu vor deveni victime 
ale unui atac cu aceste arme. Mă 
alătur numeroaselor declarații care, 
însoțind aprobarea rezoluției pri
vind problema neproliferării, și-au 
afirmat convingerea că adoptarea 
tratatului trebuie să echivaleze 
cu deschiderea unei noi etape în 
urmărirea scopurilor dezarmării 
generale, a cooperării internațio
nale în domeniul folosirii pașnice 
a energiei nucleare și a îmbună
tățirii condițiilor de securitate 
pentru toate statele lumii.

A doua temă căreia i-a fost 
consacrată o mare parte a aten
ției statelor membre este aceea a 
Africii de sud-vest, problemă de 
însemnătate internațională și cu 
un caracter ascuțit de actualitate. 
Lichidarea colonialismului este o 
îndatorire pe care o are O.N.U. 
și fiecare stat membru de a con
tribui la restaurarea demnității 
ființei umane oriunde ea este 
încă nesocotită. Dezbătând soarta 
teritoriului Namibiei, administrat 
prin forță și încălcarea legalității 
internaționale, tratăm un aspect 
dintre cele mai grave ale rezis
tenței pe care colonialismul o 
opune încă înfăptuirii dreptului 
popoarelor de a decide în mod li
ber de soarta lor.

Această problemă, care reflectă 
aspirațiile legitime ale poporului 
namibian la o viață de sine stă
tătoare, angajează prin însăși na-

tura și consecințele sale responsa
bilitatea generală, stimulînd ca
pacitatea noastră de a folosi in
strumentele juridice și politice de 
care dispunem pentru a găsi o 
soluție conformă cu principiile 
Cartei. Mi se pare ca potrivit să 
concludem ca principala semnifi
cație a dezbaterilor noastre, 
încununate de rezoluția adop
tată, este imperativul respec
tării dreptului inalienabil al 
poporului namibian de a-și 
alege singur, fără nici un a- 
mestec din afară, drumul pe care 
\Tea să-l urmeze. Este în spiritul 
principiilor Cartei O.N.U. de a se 
considera ca o datorie de onoare 
a tuturor statelor membre spriji
nirea hotărîrilor organizației noas
tre. menite să pună capăt domi
nației ilegale a Africii de sud asu
pra Namibiei și să asigure obți
nerea independenței poporului 
din acest teritoriu.

Aș dori să subliniez cu o deo
sebită satisfacție spiritul de coo
perare și înțelegere care a carac
terizat elaborarea rezoluției, în 
cadrul unor largi consultări în
tre delegațiile țărilor afro-asiati- 
ce, latino-americane și ale altoi 
state.

Punctul 94 al ordinei de zi, in
titulat „Situația din Orientul 
Mijlocia* nu a fost dezbătut la 
prezenta sesiune. Din punct de 
vedere procedural, sesiunea nu 
poate fi declarată închisă, întru- 
cît o problemă continuă să figu
reze pe ordinea de zi.

Ca urmare a largului schimb 
de vederi pe care l-am avut, am 
ajuns Ia concluzia câ există o în
țelegere generală în sensul că se
siunea poate fi reluată atunci 
cind președintele, după consul
tări cu statele membre și cu se
cretarul general, va constata că 
sînt întrunite condițiile pentru 
examinarea punctului menționat. 
Aceeași cale ar urma sâ fie folo
sită și pentru stabilirea datei re
luării sesiunii.

americane 
cînd intenționează 
bombardamentele și

Comitetului Central Vietnamului de sud, 
declarație, exprimă 
sale fierbinți țărilor

Miercuri a avut loc cea de-a 
opta ședință a convorbirilor o- 
ficiale dintre reprezentanții gu
vernelor R.D Vietnam și S.U.A- 
După cum a devenit cunoscut 
ulterior, reprezentantul american, 
Averell Harriman, care a vorbit 
primul, a cerut din nou ca pro
blema încetării bombardamen
telor asupra R. D. Vietnam să 
fie discutată împreună cu ceea 
ce el a denumit „problemele a- 
diacente". El s-a referit, toto
dată, la „consecințele“ pe care 
le-ar putea avea asupra con
vorbirilor continuarea acțiuni
lor forțelor patriotice la Saigon.

In intervenția sa, reprezentan
tul R. D Vietnam, Xuan Thuy, 
a cerut părții americane să 
precizeze 
să înceteze

b de externe cehoslovac
mințind afirmația reprezen
tantului american din ședința 
precedentă că S-U.A. sînt dis
puse să înceteze bombardamen
tele „la o dată și în împrejurări 
corespunzătoare**, Xuan Thuy 
a întrebat : „Care moment și 
care împrejurări sînt mai co
respunzătoare decît acum, cînd 
onvorbirile oficiale dintre repre
zentanții guvernelor R D. Viet
nam și S.U.A. durează de 
aproape o lună ? Dacă și de 
acum înainte convorbirile ofici
ale nu vor progresa, partea a- 
mericană va trebui să-și asume 
întreaga răspundere".

Următoarea ședință a convor
birilor oficiale va avea loc 
miercurea viitoare.
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Oricît de diferite ar fi subiec- i 
tele înscrise pe ordinea de zi a |
sesiunii reluate — a spus Corne- 
liu Mănescu — de au o notă co
mună. Ele demonstrează cu eloc
vență faptul că problemele in
ternaționale reclamă largi schîm- I 
buri de păreri, desfășurarea de ' 
eforturi a căror convergentă spre 
un rezultat concret cere voință și 
răbdaie. Munca noastră amintește 
în fiecare sesiune continuitatea 
efortului politic.

In această pehință, metoda fo
losită este uneori nu mai prejos 
decît însuși rezultatnL In actrii- 
tatea recentei sesiuni s-au \^erifi- 
cat încă o dată virtuțile acelui 
spirit, care, deschis la opiniile $i 
interesele altora, ține seama de

I

I
I

I 
argumentele și propunerile tutu- ! 
ror părților. Soluțiile elaborate j 
pe această cale a egalității în 
drepturi și a respectului reciproc 
sînt investite cu o mai mare sta
bilitate și au un grad de realism 
sporit

Ne despărțim după o muncă 
rodnică și îusținută pentru a ne 
reîntâlni în numeroasele întruniri 
ce se desfășoară în acest an sub 
egida Națiunilor Unite, consacra
te problemelor politice, dezarmă
rii, cooperării internaționale, dez
voltării economice. îmi exprim 
speranța că în rezolvarea acestor 
noi și importante sarcini va pre
domina dorința de a promova pa
cea și colaborarea între țări și 
popoare în cele mai diferite do
menii ale activității internaționa
le.

In încheiere, președintele Adu
nării Generale a adresat mulțu
miri tuturor delegațiilor, vicepre
ședinților Adunării Generale, pre
ședintelui Comitetului Politic, 
secretarului general, U Thant și 
subsecretarului pentru probleme
le Adunării Generale, pentru spi
ritul de cooperare de care au dat 
dovadă în desfășurarea lucrărilor 
sesiunii reluate.

K. D. VIETNAM. Membre ale unui detașament de autoapărare

Evoluția situației din Franța
în Franța tendința generala 

este spre reluarea activității nor
male în toate 
toarele în care grevele continuă, 
se observă o reluare a dialogului 
între patronat și sindicate. Cu 
excepția unei părți a industriei 
metalurgice, sînt în curs tratati
ve în aproape toate ramurile ră
mase încă inactive. Chiar în in
dustria de automobile, unde tul
burările din ultimele zile au spo
rit întrucâtva încordarea, au rost 
reluate contactele. în special b 
Renault și Peugeot, în vederea 
găsirii unor soluții. Cursurile se 
reiau treptat, mai ales în învă- 
țâmîntul secundar.

Consiliul de Miniștri al Fran
ței. întrunit miercuri dimineața 
sub președinția generalului de 
Gaulle, a botărit dizolvarea, in 
baza unei legi datând din 1£36, 
a unor organizații extremiste de 
tineret, compuse din elemente 
anarhiste implicate in recentele

Lrea activității 
domeniile. în sec-

Criza â

din Italia și Belgia

tulburări și acte de violență 
care s-au produs cu prilejul di
verselor manifestații studențești. 
Totodată, guvernul a anunțat in
terzicerea tuturor manifestațiilor 
în aer liber pe tot teritoriul ță
rii pentru întreaga perioadă a 
campaniei electorale. Poliția a 
fost autorizată să disperseze ori
ce demonstrație.

In cursul zilei de miercuri nu 
au fost semnalate tulburări. Re
latând despre demonstrațiile din 
noaptea de marți spre miercuri, 
aproape toate ziarele și agențiile 
de presă relevă violența ciocniri
lor. Agenția France Presse scrie 
că „marea majoritate, pentru a 
nu spune totalitatea, celor care 
au continuat demonstrația la 
Paris după miezul nopții nu se 
compunea din studenți sau elevi, 
și încă și mai puțin din munci
tori, d din acea îndoielnică ra
mură a tineretului care este cu
noscută sub numele de „blou
sons noirs'*. S-au făptuit nume
roase iafuri și acte de vandalism 
pur. Au fost numeroși studenții 
care au încercat în zadar, la în- 
ceputnl nopții, să oprească aces
te excese. De altfel, continuă a- 
șentia, mișcarea studențească s-a 
scindat încă de marți aupâ-a- 
miază în „moderați- F „extre
miști*.

Prezidiul _
al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud a dat 
publicității la 10 iunie o decla
rație, al cărei text a fost difuzat 
de agenția „Eliberarea".

„De aproape o lună, se arată 
în declarație, la convorbirile o- 
ficiale de la Paris dintre R. D. 
Vietnam și S.U.A., reprezentan
tul Statelor Unite repetă teze 
absurde, camuflează uneltirile 
agresive și acțiunile S.U.A., de
naturează cinic războiul sacru de 
rezistență al poporului din Viet
namul de sud împotriva agresiu
nii S.U.A., pentru salvarea pa
triei, se sustrag de la soluționa
rea problemei privind încetarea 
necondiționată de către Statele 
Unite a bombardamentelor și a 
tuturor actelor militare împotriva 
R.D.V.

Prezidiul Comitetului Central 
al F.N.E. consideră necesar să 
exprime indignarea întregului 
popor sud-vietnamez față de po
ziția încăpățînată agresivă a 
Statelor Unite și respinge cu ho- 
tărîre tezele absurde ale S.U.A.

Vietnamul este unul singur, 
națiunea vietnameză este una 
singură, imperialiștii S.U.A. au 
pătruns în Vietnamul de sud. 
duc un război de distrugere îm
potriva Vietnamului de nord, 
datoria sacră și dreptul legitim 
al poporului întregului Vietnam 
este de a strînge rîndurile, de a-și 
unifica forțele împotriva dușma
nului comun.

„Poporul 
se arată in 
mulțumirile 
socialiste și tuturor prietenilor de 
pe cele cinci continente pentru 
sprijinul puternic și ajutorul 
uriaș acordat în războiul nostru 
de rezistență împotriva agresiu
nii S.U.A., pentru salvarea pa
triei. Poporul sud-vietnamez con
tinuă să-și rezerve dreptul de a 
se adresa cu rugămintea și de a 
primi ajutor multilateral din 
partea prietenilor din lume, in
clusiv ajutor în armament și 

. unități de voluntari".
„Statele Unite trebuie sa pună 

capăt agresiunii, să retragă tru
pele lor și trupele sateliților lot 
din Vietnamul de sud, pentru ca 
poporul sud-vietnamez să-și solu
ționeze singur problemele inter
ne, potrivit programului politie 
al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, 
amestec străin. Atîta timp 
Statele Unite vor continua 
gresiunea în Vietnamul de 
poporul sud-vietnamez va

fără 
cît 
a- 

sud, 
r_,___  ___________  ... con
tinua lupta pentru drepturile 
sale naționale sacre".

„Poporul și Frontul Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, se arată în declarație, spri
jină întrutotul poziția justă a 
guvernului R.D.V., expusă în de
clarațiile de la Paris ale minis
trului Xuan Thuy. Această po
ziție exprimă năzuințele și in
teresele sacre ale întregii națiuni 
vietnameze".

Jiri Hajek, ministrul afacerilor 
externe al R. S. Cehoslovace, a 
făcut o declarație în cadrul șe
dinței Comisiei pentru afaceri 
Externe a Adunării Naționale, 
subliniind ca sarcinile politicii 
externe a țării sale constau în 
dezvoltarea și întărirea multila
terală a prieteniei și colaborării 
cu țările socialiste și în tradu
cerea în practică a principiilor 
coexistenței pașnice a statelor cu 
sisteme sociale diferite. Partici
parea la Tratatul de la Varșovia 
și colaborarea economică în ca
drul C.A.E.R. constituie baza 
politicii externe cehoslovace, a 
continuat ministrul de externe. 
Totuși, a arătat el, respectarea 
acestei alianțe nu înseamnă că 
noi nu ne vom debarasa de for
malism și de închistarea în re
lațiile externe care constituie o 
urmare a greșelilor dogmatismu
lui din trecut. Noi trebuie să 
fim conștienți că nu este necesar 
să copiem politica U.R.S.S., ca
re, ca putere socialistă mondială, 
are o sferă de acțiune, iar poli
tica unui stat mic, ca de exem
plu Cehoslovacia, are o altă sfe
ră de acțiune. Cehoslovacia va 
acorda în mod sigur prioritate 
problemelor Europei centrale și 
de sud-est. Ar fi greșit să se 
considere că în majoritatea țări
lor socialiste punctele de vedere 
cehoslovace vor fi primite din- 
tr-o dată cu egală înțelegere, a- 
cord și sprijin. In interesele 
noastre și în interesele prieteni
lor noștri trebuie să năzuim ca 
deosebirile de păreri să i 
transforme într-o polemică 
să se răsfrîngă negativ nu nu
mai asupra relațiilor reciproce, 
dar care, prin urmările ei, ar pu
tea avea o influență negativă a- 
supra relațiilor din întreaga co
munitate socialistă.

„Politica externă a Ceho
slovaciei — a spus Jiri Hajek —- 
trebuie să apere procesul nos
tru de renaștere de influențe ne
gative și presiuni din afară, care 
se pot ivi. Totodată ea trebuie 
să deschidă posibilități pentru 
acțiuni pozitive în afara țării'*.

i lre

ȘEFUL delegației române 
la Conferința Generală a 
Organizației internaționale 
a muncii. Petre Blajovici. a 
oferit un dineu în cinstea 
conducerii Organizației In
ternationale a Muncii. Au 
participat directorul general 
al organizației. David Mor
se. si directori generali ad- 
juncți.

Dineul s-a desfășurat 
tr-o atmosferă cordiala.

Mariano Rumor, secretarul 
Partidului democrat-creștin, și-a 
depus miercuri mandatul ce i-a 
fost încredințat de președintele 
republicii de a stabili contactele 
necesare în vederea formării unui 
nou guvern. El a fost primit de 
președintele Saragat, căruia i-a 
împărtășit dificultățile întâmpina
te în îndeplinirea misiunii sale, 
dificultăți care nu i-au permis să 
obțină un rezultat pozitiv. într-un 
comunicat oficial se spune că pre
ședintele republicii, luînd act de 
acest fapt și în scopul obținerii, 
prin noi consultări, a unor ele- I men te utile în vederea formării 
noului guvern, va primi vineri și 
sîmbătă pe președinții grupurilor

I
I
I

I parlamentare și liderii partidelor 
democrat-creștin, socialist-unificat 
și republican.

★
Criza politică din Belgia, care 

durează de mai bine de patru 
luni, a intrat într-o nouă fază. 
Premierul demisionar. Paul Van- 
den Boeynants. a renunțat 
miercuri la această misiune du
pă trei săptămîni de încercări 
fără succes de a constitui noul 
guvern.

Misiunea de formare a noului 
guvern a fost încredințată în a- 
ceeași zi de regele Baudouin lui 
Gaston Evskens, fost prim-minis- 
tru soci al-creștin.

I
I

I

„0 nouă trecere

furcile caudine?"

• Cu prilejul vizitei, pe care 
a întreprins-o la 11 iunie, la Pa
latul Națiunilor Unite din New 
York, șahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, a avut 
o întrevedere cu 
dunării Generale 
nistrul afacerilor 
mâniei, Comeliu

în cursul convorbirii, care

președintele A- 
a O.N.U., mi- 
externe al Ro- 
Mănescu.

a 
avut loc, au fost abordate pro
bleme privind lucrările celei de-a 
22-a sesiuni a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite, 
precum și probleme privind dez
voltarea continuă a relațiilor 
dintre România și Iran.

gerea lui ca președinte al 
Consiliului Central al Uniu
nii asociațiilor și organiza
țiilor sportive din U.K.S.S. 
Pentru marele aport la edu
carea comunistă a tineretu
lui și pentru contribuția a- 
dusă la dezvoltarea U.T.C.L., 
Serghei Pavlov a fost ales 
membru de onoare al Corn-, 
somolului și distins cu o meAț 
dalie de onoare. El a înde
plinit funcția de prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C.L. din 
anul 1959.

Plenara a discutat proble
me în legătură cu hotărîrile 
plenarei din aprilie 1968 a 
C.C. al P.C.U.S. și altele.

★
Activitatea desfășurată de Adu

narea Generală timp de șapte 
săptămîni este — a spus Comeliu 
Mănescu — o mărturie a dorinței 
statelor membre de a găsi îm
preună soluții pentiu două din 
cele trei probleme care au rămas 
pe ordinea de zi a sesiunii a 
XXII-a. în cadrul procesului ire
versibil de decolonizare, un nou 
stat — Mauritius — și-a dobîndit 
independența și suveranitatea, 
devenind la această parte a se
siunii membru al Organizației 
Națiunilor Unite. Au cunoscut o 
amplă și fructuoasă dezbatere 
punctul 28 „neproliferarea arme
lor nucleare** și punctul 64 „pro
blema Africii de sud-vest“. In 
momentul cînd sesiunea se apro
pie de sfîrșit, putem afirma că în 
urma unei munci îndelungate și 
cuprinzătoare, Adunarea Generală 
face mai mult decît să epuizeze 
două puncte din programul ei de 
lucru. Ea a făcut un efort însem
nat pentru a da răspunsuri la

„Monumentul" de la Artesia
Edilii 

(New 
S.U.A., 
mijloc 
care speră să atragă 
turiștii. Ce-i drept, a- 
ceastă descoperire este 
rodul întâmplării.

In urmă cu cinci 
ani, nimeni la Artesia 
nu vorbea de turism. 
Atunci era la modă 
marea psihoză a adă
posturilor antiatomice 
și autoritățile locale 
nu doreau să rămînă 
la o parte. Să con
struiască un adăpost 
antiatomic pentru 
școală ? Nu era o idee 
demnă de secolul XX. 
S-a optat pentru ofer
ta foarte costisitoare, 
dar grandioasă, propu
să de o societate pli
nă de inițiativă : o 
școală subterană, ve
ritabil palat cu săli 
de clasă pentru 540 de 
elevi, eu aer eondițio- 
nat, grnp electrogen

din Artesia 
Mexico) — 
au găsit un 

ingenios prin

și provizii pe 30 de zile. 
O planșetă de beton, 
groasă de cîțiva metri, 
izola această catacom
bă modernă 
exterioară.

Societățile 
în această 
promițătoare 
posturilor antiatomice, 
au făcut o largă pu
blicitate șoalii din Ar
tesia. Programele tele
vizate ale C.B.S. și 
Mutual Network au 
prezentat școala sub
terană ca „un prototip 
al orașelor viitorului**. 
Autoritățile 
s-au grăbit să acorde 
și ele sume suplimen
tare pentru termina
rea construcției (casa 
municipală nu avea 
destui bani pentru 
foarte piperatul pro
iect).

Edilii erau în cul
mea fericirii. Dar glo
ria trece repede pe 
lumea asta. Construc
ția s-a terminat dar,

de lumea

interesate 
afacere 

a adă-

federale

cum in același timp, 
în 1964, a survenit și 
marele crah al întregii 
afaceri a „adăposturi
lor antiatomice**, s-a 
vădit că propaganda 
despre utilitatea unor 
asemenea adăposturi 
este o înșelătorie și că 
totul nu servea, de 
fapt, decît la realiza
rea unor profituri gra
se de către cîteva so
cietăți specializate ad- 
hoc în respectivele 
construcții.

Inițiatorii minunii 
secolului atomic din 
New Mexico s-au tre
zit într-o situație pe
nibilă. Dar. după în
delungi chibzuîeli, 
căutarea unei soluții, 
ei au hotărît acum să 
transforme școala din 
Artesia într-un loc de 
pelerinaj turistic.

„Singurul rezultat a- 
preciabil al construc
ției acestei șooli foarte

în

costisitoare — spune 
Bob Koonce, președin
tele Camerei de co
merț locale -— ar pu
tea fi, cu oarecare 
șansă afacerea tu
rismului. îndefinitiv, 
școala este un monu
ment original**.

Dacă adăugăm și 
observația indignată a 
lui NEW YORK POST 
că „Artesiei îi lipsesc, 
de fapt, cel puțin opt
zeci de săli de clasă 
pentru o școlarizare 
normală** și că „banii 
cheltuiți cu școala sub
terană puteau rezolva 
fericit nevoile reale 
de spațiu școlar", tre
buie să dăm dreptate 
domnului Koonce. 
„Școala antiatomică" 
din Artesia este în- 
tr-adevăr un monu
ment. Un monument al 
risipei inutile de fon
duri.

E. R.

La majoritatea confortabilă pe care încă o mai dețin 
laburiștii în Camera Comunelor, alegerile parțiale din 
două circumscripții n-ar trebui sâ constituie în mod nor
mal. un motiv de îngrijorare. înverșunarea în lupta pen
tru două locuri in Parlament si-ar fi avut rostul în vechea 
legislatură, cind partidul lui Wilson guverna cu un sur
plus de numai patru mandate. Acum insă, Ia prima ve
dere. laburiștii și-ar putea permite zimbind — ca niște 
gentlemeni sadea — să piardă două mandate sau să le 
dăruiască pur și simplu.

Dar, cu toate că orice calcul arată că o eventuală în- 
fringere astăzi, in două circumscripții vacante, nu poate 
să pericliteze cu nimic majoritatea laburistă. Wilson și 
oamenii săi privesc aceste alegeri cu cea mai mare îngri
jorare. Pentru că. de astă dată nu aritmetica electorală 
contează, ci fenomenul ca test, in împrejurări determina
te. net defavorabile guvernului.

După cum se știe, in noiembrie 1967. în martie și mai 
1968 verdictul urnelor a fost împotriva laburiștilor. Luna 
trecută, în cadrul alegerilor municipale, pierderile de 
voturi au fost așa de mari incit TIMES aprecia că o ase
menea catastrofă nu s-a mai produs de la începutul ani
lor 30. Pronosticurile, la unison, susțineau că dacă s-ar 
organiza în prezent alegeri generale, laburiștii ar pierde 
fără drept de apel. Atunci, adică cu numai o lună în 
urmă, laburiștii susțineau că pierderile de voturi sînt jus
tificate în urma măsurilor de austeritate dar că lucruri
le se vor îndrepta, fără doar și poate o dată cu redresarea 
economică. Atunci, firește, terenul pierdut va fi recîștigat 
și cu aceasta se va merge, in cadrul viitoarelor alegeri 
generale, la cîștig.

E de la sine înțeles că o asemenea baladă nu va mai 
putea fi intonată pentru a doua oară miine sau poimiine. 
in cazul unei noi infringeri la parțialele din Brightside- 
Sheffield și Oldham. Iată de ce actualii conducători con
sidera că în ambele circumscripții trebuie sâ cîștige. Dar 
o vor putea face oare ?

Teoretic o asemenea realizare este considerată posi
bilă. dat fiind câ ambele circumscripții sînt taxate drept 
..fiefuri*4 ale partidului laburist. Cei mai mulți obser
vatori cred însă că problema trebuie privită separat (!• 
la o circumscripție la alta. Astfel în circumscripția 
Oldham, unde majoritatea laburistă este de 7 500 de vo
turi. victoria poate fi de astă dată de partea conservato
rilor. în schimb insă, la Brightside. unde majoritatea este 
de 19 000 de voturi se crede că laburiștii nu pot să piar
dă, Este, de asemenea, previzibilă în ambele circumscripții 
o abținere de la vot a alegătorilor laburiști datorită de
cepțiilor suferite în ultima vreme ca urmare a scăderii 
nivelului de trai in Anglia.

Ținînd cont de antecedente, nu se exclude însă și o 
surpriză de mari proporții, adică pierderea de către la
buriști a ambelor locuri. Aceasta ar echivala, după unii 
observatori, cu .o nouă trecere pe sub furcile caudine*, 
și ar pune partidul lui Wilson într-o situație ..insuporta
bilă". premierul însuși fiind în postura de a-și prezenta 
demisia.

PRIMARUL general al 
municipiului București, Du
mitru Popa, care se află în 
Austria într-o vizită oficială 
la invitația primarului Vie- 
nei, Bruno Marek, a fost, 
marți și miercuri, oaspetele 
orașului Salzburg și împre
jurimilor sale.

în drum spre Salzburg a 
făcut un popas la Hidrocen
trala Ybs — Persenbeug, de 
pe Dunăre. La sosirea în 
Salzburg, oaspetele român a 
fost întâmpinat și salutat de 
primarul orașului, Alfred 
Back. Au fost apoi vizitate 
monumente istorice și obiec
tive culturale ale orașului.

în continuare, primarul ge
neral al municipiului Bucu
rești a vizitat marele nod 
hidroenergetic din Valea Ka- 
prunului.

AGENȚIA TASS transmite 
că în cadrul Plenarei Comi
tetului Central al U.T.C.L., 
care a avut loc la Moscova, 
Evgheni Tiajelnikov a fost 
ales prim-secretar al C. C. 
al Comsomolului. La aceeași 
plenară a fost eliberat din 
funcția de prim-secretar al 
C.C. și de membru al Birou
lui C.C. al U.T.C.L., Serghei 
Pavlov, în legătură cu ale-

ION D. GOI A

AGENȚIA Taniug informea
ză că la Belgrad a sosit 
miercuri Willy Brandt, minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Federale a Germaniei, 
pentru o vizită oficială în 
“ S. F. Iugoslavia. La sosire, 

aeroport, el a fost întâmpinat 
Marko Nikezici, secretarul 
stat pentru afacerile externe 
R.S.F. Iugoslavia și de alte

R. 
pe 
de 
de 
al _
persoane oficiale.

IN cadrul unei conferințe de 
presă, vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al Greciei și mi
nistru de interne, generalul Pa- 
takos, a recunoscut că în prezent 
în lagărele de concentrare de pe 
Insulele Leros și Yaros se mai 
află încă 2 230 deținuți politici.

MIERCURI
Moscova lucrările celui
5-lea Congres unional al 
ciației sovietice „Znanie**.

în ședința de miercuri. 
Paraschivescu-Bălăceanu 
salutat Congresul din partea 
Consiliului pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice 
din România.

au continuat Ia 
de-al 
Aso-

Un purtător de cuvînt al 
exilaților din Haiti a declarat 
că afirmațiile președintelui 
Franpais Duvalier, potrivit că
rora grupul de insurgenți intro
dus recent în insulă ar fi fost 
complet lichidat nu corespund 
realității. Purtătorul de cuvint 
a precizat că insurgenții conti
nuă să lupte în zona debarcării.

R. P. BULGARIA. Vedere parțială a termocentralei „Marița'
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