
Proletari din toate țările, uniți-văl

Q

ANUL XXVI, SERIA II,

NR. 6395

8 PAGINI - 30 BANI

tinereții iui
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

SlMBĂTĂ

6 DECEMBRIE 1969

Porțile de Fier : 
Vedere nocturnă.

Vineri după-apniază s-a înapo
iat în Capitală, venind de la Mos
cova, delegația de partid și de 
stat ă Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, care a participat la în- 
tîlnirea conducătorilor de partid 
și de stat din Republica Popu
lară Bulgaria, Republica Socialis
tă Cehoslovacă, Republica Demo
crată Germană, Republica Popu
lară Polonă, Republica Socialistă 
România, Republica Populară 
Ungară și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Din delegație au făcut parte

tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar» 
al C.C. al P.C.R., și Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Rădulescu, Virgi] 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
gliianu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekaș. Pe
tre Lupu, Manea Mănescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica,

Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Petre 
Blajovici, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, Dumitru Popa, Ion Stă- 
nescu, Mihai Marinescu, Ion Pă- 
țan, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Erau de față V. S. Tikunov, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

Un mare număr de bucureș- 
teni, aflați la aeroport, au salu
tat cu multă căldură, prin ova
ții și urale, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți conducă
tori de partid și de stat. Un 
grup de pionieri a oferit flori.

ORIENTAREA Cu TRAIAN HERSENI
șef de secție la Institutul de psihologie al Academiei, despre:

Șl SELECȚIA PROFESIONALA
Prin pagina săptămînală intitulată „Profesia ta“ ca și prin alte 

articole, ziarul nostru își propune să sprijine tinerii in orientarea 
lor profesională. Dar contribuția noastră este, inevitabil, limitată 
in acest domeniu unde sint chemate să se întilnească, conjugate, 
eforturile a numeroase instituții, în legătură cu o serie de mă
suri practice ce trebuie întreprinse pe plan național spre a da 
acestei activități amploarea și baza științifică impuse de nece
sitățile societății noastre. Ne-am adresat, solicitînd unele sugestii 
unui specialist — Traian Herseni, șef de secție la Institutul de 
psihologie al Academici.

— După opinia dv. de 
unde derivă necesitatea 
orientării și selecției pro
fesionale ?

— Ele sint absolut 
pentru desfășurarea și 
tarea normală a unei 
moderne, o condiție sine 
non a progresului economic și 
social. Nu toată lumea își dă 
însă seama de acest lucru, pen

necesare 
dezvol- 

societăți 
qua

NU SÎNT SUFICIENTE
BOAR INTENȚIILE

tru că problemele implicate țin 
d'e domeniul psihologiei.

— Psihologia pornește de la 
constatarea banală, la îndemî- 
na oricui, că orice om normal 
este bun Ia ceva, dar nimeni nu 
este bun la orice. Ea însă înțe
lege să tragă de aici toate con
secințele logice și practice.

Esențial este faptul că pro
blema a fost clar și precis for
mulată. ca o sarcină de mare 
urgență, de către conducerea 
noastră de partid și de stat, prin 
enunțarea principiului bine cu
noscut al omului potrivit la lo
cul potrivit.

într-adevăr 
în sinul ei un 
sau mai mic 
populație formată din „ . 
țiile în viață, aceasta este ave
rea ei cea mai-mare, de care de
pinde punerea în valoare a tu
turor celorlalte resurse. Din ca
uza aceasta, buna gospodărire 
sau utilizare a oamenilor apare 
ca o problemă hotărîtoare. prin 
care se determină soarta tuturor 
sectoarelor de activitate, de la 
cele economice pînă la cele cul
turale.

Dacă oricine- este bun pen
tru ceva, dar nu pentru orice, 
înseamnă că orice abatere de la 
acest adevăr se soldează cu re
zultate păgubitoare, cel puțin 
din trei puncte de vedere : pen
tru colectivitate, care nu are în 
serviciul ei oamenii cei mai ca-

o țară cuprinde 
număr mai mare 

de persoane, o 
genera-

(Agerpres)

pabili, pentru cei capabili, care 
sînt înlocuiți cu cei incapabili 
și pentru cei în cauză, care des
fășoară într-un loc nepotrivit 
pentru ei, o activitate medio
cră, care nu le dă nici o satis
facție profesională. Așa cum 
nu orice om poate deveni poet, 
violonist, matematician — lu
cru de care ne dăm seama, fără 
greutate — nu oricine poate fi 
un bun electrician, un bun son
dor, un bun operator chimist 
etc.

Cred că este bine să subliniem 
că nu este vorba de o „pagubă" 
socială ivită odată pentru tot
deauna — ca în cazul unor a- 
varii sau al unor accidente — 
ci de pagube în lanț. O profe
siune se exercită timp de 35-40 
de ani, îneît. dacă este greșit a- 
leasă, si debi mediocru -exerci
tată. efectele ei negative se pre
lungesc an de an și se acumu
lează, tulburînd în același timp 
toate profesiile care depind în 
vreun fel sau altul de ea, inclu
siv pe cele succedente, chiar dacă 
sînt exercitate de persoane bine 
selecționate. în cadrul diviziu
nii sociale a muncii, nici o pro
fesie nu se poate desfășura fără 
conexiuni imediate cu alte pro
fesii și. din păcate, nrofesiile 
slab exercitate not anihila pe 
cele bine exercitate, pe cînd 
invers nu se întîmplă aproape

(Continuare în pag. a Vil-a)

BREJNEV, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
NIKOLAI PODGORNÎI, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și ALEXEI 
KOSÎGHIN, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
următoarea -telegramă :

Părăsind spațiul aerian al U- 
niunii Sovietice vă adresăm 
dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Prezidiului So
vietului Suprem și Consiliului de 
Miniștri ale U.R.S.S., mulțumiri 
pentru ospitalitatea de care ne-am 
bucurat în timpul șederii la Mos
cova.

Ne exprimăm convingerea că 
relațiile de prietenie frățească și 
colaborare multilaterale dintre 
partidele și țările noastre se. vor 
dezvolta continuu, spre binele 
popoarelor român și sovietice, al 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.

tic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri, A. I. 
Pelșe, membru al Biroului Poli
tic al C;C. al P.C.U.S., K. F. Ka- 
tușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A, A. Gromîko, membru al C.C. 
al P.C.U.S.. ministrul afacerilor 
externe, K. Rusakov, șef de sec
ție la, C.C. al P.C.U.S., activiști 
de, partid.

Erau prezenți Teodor Marines
cu, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste. România în Uniunea So
vietică, și membri ai amba
sadei.

MOSCOVA 5. Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, tran
smite : Vineri la amiază a pă
răsit Moscovă, plecînd spre' pa
trie, delegația de partid și de 
Stat a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, care a participat la întîl- 
nirea conducătorilor de partid și 
de stat din Republica Populară 
Bulgaria, Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Republica Demo
crată Germană, Republica Popu
lară Polonă, Republica Socialistă 
România, Republica Populară 
Ungară, Uniunea Sovietică.

Pe aeroportul Vnukovo, dele
gația a fost salutată de L. I. Brej- 
nev, secretar general al C.C. al ’ 
P.C.U.S.. N. V. Podgornîi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem, A. N. Kosî- 
ghin, membru al Biroului Poli-

★
De la bordul avionului, tova

rășii NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și ION 
GHEORGHE MAURER, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, au 
adresat tovarășilor LEONID

întreprinderi 
Iașix

De la constituirea organelor 
de conducere colectivă în între- 
orinderi — comitetele de direc- 

. Jție — a trecut mai bine de un 
an și jumătate. în acest interval 
de timp am revenit adeseori în 
raza lor de activitate relevînd și 
subliniind diferite aspecte extra
se din preocupările noilor orga
ne. între ele, și nu în ultimul 
rînd, a fost abordată relația co
mitet de direcție — comitet 
U.T.C., ca premisă ,a sporirii e- 
ficienței organizației U.T.C. în 
intervențiile sale pentru mobili
zarea tineretului din uzină, de pe 
șantier, la realizarea sarcinilor 
de producție. Am enumerat e- 
xemple pozitive în acest sens. 
Ne-am exprimat, de asemenea, 
cînd a fost cazul, nedumerirea 
provocată de unele nereguli pe 
firul 
cestui
care, 
le-am

Anchetă în cîteva 
din județul

început. Iată’ însă că începutul
se află destul de mult în urmă 
și totuși... 1

— Se vorbește foarte mult de 
această colaborare, dar nici acum 
nu există o colaborare reală, 
își exprimă părerea tov. Gh. Ma- 
covei, primul secretar al Comi
tetului municipal Iași al U.T.C. 
într-un an de zile, Ia Fabrica de 
tricotaje „Moldova" secretara 
U.T.C. a fost invitată la o sin
gură ședință a comitetului de di
recție. La Uzina de fibre sin
tetice s-a dezbătut în ședință de 
comitet de direcție problema 
fluctuației, ,s-au prevăzut sarcini 
pentru organizația U.T.C., dar 
secretarul nu era prezent.

Sîntem la Uzina metalurgică 
Iași. Tema discuției, aceeași.

a- 
pe 

n-am spune-o

înțelegerii necesității 
dialog permanent, 

de ce 
atribuit omisiunilor de

I. CHIRIC 
N. UDROIU

(Continuare în pag. a 111-a)

TINERETUL si CULTURA

Dacă muzica

Instantaneu obișnuit într-o zi 
de muncă obișnuită.

Foto: 1. CUCU

OMUL — OGLINDA EPOCII
_______________ * __ -___ 4K __ :_______________ _______ ._____ •______ ;___ ■____

LUCIDITATE
SENSIBILITATE
PASIUNE
— Astăzi se afirmă adesea 

principiul lucidității ca unică 
normă de conduită ; curente ale 
filozofiei antice — scepticismul, 
stoicismul, ori, invers, epicurea-

*

nismul — sînt reluate pentru a 
respinge tot ce ține de sensibi
litate. exaltînd cu predominanță 
luciditatea. Vreți să ne definiți 
această luciditate ?
ggȘgggggSggSggggBggry

Convorbire

cil prof. univ. dr.

PAVEL APOSTOL

ușoara ••• MUNTELE' DE SARE
Cînd muzica ușoară românească s-a aflat într-o criză nu 

„așa-zisă“ ci reală, toată lumea a observat și a scris. Dar cine 
observă și cine scrie că muzica ușoară românească se află 
astăzi într-un evident progres ?

Dacă „muzică ușoară" n-ar semnifica 80 la sută tineret, 
indiferent că e vorba de cei care o practică sau de cei care o 
ascultă, dacă termenul n-ar vădi mai ales rădăcini sociale, o 
mentalitate colectivă care, observată profesional, ar facilita 
mult studiul problemelor de sociologie a tineretului, dacă 
„muzică ușoară" n-ar fi starea de sentiment cea mai caracte
ristică adolescenței, articolul de față nu și-ar justifica în nici 
un fel prezența la paragraful care-1 îngăduie. Dar muzica 
ușoară, este, mai ales în imensă putere de absorbție senti
mentală aș vrea să o definesc, în consum de timp fizic. Și 
dacă tot pierdem timpul, sau nu-1 pierdem, să vedem măcar 
de ce ? Cu cît cîștig și cu cită inutilitate ?

Spuneam că muzica ușoară se află într-un evident progres 
și nu mă feresc să repet afirmația. Autonomia pe care și-a 
dobîndit-o în ultima vreme, eliberarea ei de sub tutela con- 
strîngătoare, mai ales prin faptul că prindeau teren la noi

de SÂNZIANA POP

(Continuare în pag. a V-a)

Ajuns la Slănic-Prahova, mi-am amintit 
o fotografie dintr-o revistă ilustrată care, 
executată fiind dintr-un unghi avantajos, 
mistifica din punct de vedere dimensio
nal acea realitate geologică, într-adevăi 
unică, pe care prospectele turistice, într-un 
exces de grandilocvență, o numesc muntele 
de sarei Fiind ceea ce este, un cristal dez
velit luminii soarelui printr-un accident al 
scoarței terestre provocat de setea omului 
de a se înfrupta oricum și oricînd din sa
rea pămîntului, muntele de sare nu trebuie 
mistificat, nici prin jocul facil al cuvintelor, 
nici prin imagini favorizante, pentru că nu 
este munte și, în consecință, nu poate fi 
cel mai înalt. El este o parte, modestă ca 
dimensiuni și infinit săracă în sugestii, a 
muntelui de sare din subteran, a cărui te
melie sau pisc răsturnat, cum vrem să-i 
spunem, coboară pînă la o adîncime de 500 
de metri, în adîncul tulbure al pămîntului, 
spre cota de fund a golfurilor din care, în 
miocen, valurile legendare ale Mării Sar- 
matice- se retrăgeau pentru totdeauna.

...dezamăgifi de imposibilitatea de a a- 
precia, într-un fel sau în altul, distanta pe 
care o străbatem prin căderea strunită de 
cabluri, ascultăm liniștea stranie a sării. 
Somnul tulbure al cristalelor cubice ne în
conjoară din toate părfile și faptul că ful
geră în privirile noastre, o singură dată, 
lumina incertă din depozitul de explozibile 
nu izbutește să ne încredințeze că vom mai 
întîlni vreodată lumină. Stăruim, astfel, în 
a ne cumpăni în gînd căderea care nu se 
mai sfîrșește și, pe neașteptate, cînd ceea 
ce părea că nu mai are sfîrșit încetează, 
privim nedumeriți în sus, spre bezna com
pactă din care am descins și care insistă 
în a nu ne spune nimic. Ne aflăm la 200 
metri sub scoarța pămîntului și ne scaldă 
o altfel de lumină decît aceea a soarelui.

Primii pași prin vastul imperiu al sării 
coincid cu primele gînduri asupra destinu
lui cristalelor care ne sprijină mersul,' al 
cristalelor care ne închid orizontul, al crista-

(Continuare în pag. a Vl-a)

ÎN BEZNA LIFTULUI ALBIT DE SARE...

P. A. : Da, dar adevărata luci- 
-ditate înseamnă capacitatea de a 
vedea clar realitatea; raportul o- 
mului cu-această realitate, ca și 
criteriile după care se conduce 
in raport cu realitatea, ceea ce 
este fără îndoială primordial. 
Fiindcă luciditatea- presupune 
într-âdevăr controlul intelectu
lui asupra tuturor celorlalte 
reacții umane.

— Scepticii antici și, iată, cei 
moderni suprimă însă prin pri
mordialitatea lucidității, a ra
țiunii, necesitatea pasiunii. Cre
deți că luciditatea este totdeau
na întunecată de sentimente, de 
pasiune ?

P.A. : Numai în cazul pasiuni
lor oarbe, care au scăpat de sub 
controlul intelectului și nu 
s-au armonizat cu întreaga via
ță spirituală a omului.

— Se poate vorbi și astăzi 
despre conflict între luciditate 
și emoție ?

P.A. : Conflictul acesta e do
vada unei personalități dezinte
grate în care componentele ei au 
ajuns într-o stare de manifes
tare divergentă. Conflict cu du
reroase rezultate pentru cel ce-1 
resimte. Fiindcă omul nu se 
poate dezvolta ca om întreg de
cît participînd la viață cu abso
lut toate valențele sale ; nici ac
tivitatea intelectuală, rațională și 
nici sensibilitatea în sens larg 
— capacitatea de a răspunde e- 
moțional față de evenimerite. 
oameni, acțiuni — nu pot lipsi 
din viața nimănui. Idealul, de
sigur, este perfecta lor armoni
zare.

— încă nerealizată după atî- 
țea veacuri de filozofie ; și nu 
numai de filozofie. Cum vedeți, 
deci, această armonizare ?

P.A. : în nici un caz spontan, 
ci ca rezultat al unei atente edu
cații și mai ales, după părerea 
mea, ca rezultat al unui susți
nut efort personal. Soluțiile o- 
ferite de istorie n-au reușit 
fiindcă adesea echilibrul a fost 
înlocuit cu subordonarea unui 
factor față de celălalt : ce
rințele sensibilității nesatisfă- 
cute au dus la dereglarea luci
dității. iar luciditatea prost în
țeleasă a dus la dezechilibru e- 
moțional.

— în prezent, însă, se contu
rează perspectiva unui real e- 
chilibru intre luciditate și sensi
bilitate ?

P.A.: Da, al unui real și nou 
echilibru. In nroductie. de pildă, 
și în multe domenii ale vieții 
sociale am raționalizat activita
tea umană. Automatizarea își 
spune tot mai mult cuvîntul în 
epoca noastră : acționăm pe baza 
unor scheme logice, raționale, 
procesul fiind ireversibil și i în 
continuă creștere. Simultan cu 
acest proces, au apărut însă și 
elemente care dovedesc crește
rea corespunzătoare. a sensibili
tății.

— Epoca noastră tehnică e în 
stare să ne modifice și structura 
sensibilității ?

P.A. : Incontestabil, chiar prin 
tehnică, adică prin răspîndirea \

VIORICA TĂNĂSESCU

(Continuare în pag. a Vil-a)



FESTIVALUL NATIONAL DE TEATRU -1969

85 DE ANI DE LA NAȘTEREA

Dr. PETRU GROZA
Dupâ o sfrin să competiție in fazele zo

nale, 26 dintre teatrele (arii (naționalele 
din București, lași, Craiova, Cluj, teatrele 
din Timișoara — român, german, maghiar 
— Bacău, Petroșani, Pitești, Galați, Tg. 
Murâș — român fi maghiar — Piatra 
Neamț, Brașov, Satu Mare —- român și 
maghiar — Oradea, secția maghiară, Sibiu, 
Teatrul mixt Ciulești, Bulandra, Nottara și 
Ion Vasilescu' vor prezenta în fața publi
cului Lucureștean și‘ a juriului, timp de 
12 zile (10— 22 decembrie), un' mănunchi 

' cu cele mai valoroase spectacole. Ion 
Omescu, Baranga, Lovinescu, Mirodmi, 
Everac, Alecu Popovici, D. B. Popescu, E- 
caterina Oproiu, Paul Chitic, Iosif Naghiu, 

" Al. Popescu, alături de Alecsândri, Victor 
Ion Popa și B. P. Ila.șdeu sin! nume de 
autori ale căror texte dramatice înglobează 
o tematică de mare diversitate, penpițind 
conturarea edificatoare a unei anumite rea
lități din dramaturgia românească.

Importanta fazei finale a Festivalului 
national de teatru 1969 rezidă, mai ales, în 
caracterul său de lucru : realizările teatru
lui roniâhesc actual șe dor afla, sperăm, 
intr-un rodnic schimb de experiență, util 
atît spectatorilor cit și creatorilor. Alături 
d? regizori de renume ai scenei noastre 
(Sorana Coroamă, Cojar, Cerneseu, Fcneiii- 
lescti. Dan Nasta, George Teodpreșcșt, 
Horea Popescu) vom avea prilejul să cu

noaștem și să apreciem două debuturi: 
Magda Bordeeanu la Piatra Neamț și Ni- 
coleta Toia la Timișoara. De asemenea, arta 
scenografică românească prezintă în selec
ția finală, alături de creatori consacrați, doi 
noi adepți de talent: Sorin Haber și Radu 
Borzuescu. Și, desigur, confruntarea 'actori
cească 
prilejui, 
maeștrii și ucenicii Thaliei, 
satisfacție și plăcere. Premii importante vor 
încununa, in final, succesul celui mai bun 
spectacol — marele premiu — oferit de 
C.S.C.A. creațiilor regizorale, scenografice, 
interpretărilor feminine și masculine.

Inițiativa, demnă de relevat, ni se pare 
a fi proiectarea unor dezbateri publice a- 
supra cîtorva montări și texte dramatice ; 
realizatorii se vor reîntilni cu muncitori 
dintr-o unitate industrială, cu studenți. Aș
teptăm’ cu interes roadele, acestor discuții.

Subliniem aportul televiziunii române la 
acest festival; emisiuni in direct vor trans
mite în fiecare seară fragmente din spec
tacole, discuții cu cronicari. Menționăm în 
încheiere, că festivalul se va desfășura zil
nic în trei Sjieetacole (prele 10,10; 16 ; 20), 
iii sălile Teatrului National „I. L. Ca- 

■ ragiale” : teatrele bucureștene vor juca în 
■sălile proprii.

în spectacole și recitaluri ne 
intr-o interesantă reîntîlnire 

momente

L. MOLDOVAN

Gaițele la... parastas.

ION PASAT

T. V. PENTRU REVELION

• Ln microrecital de muzică 
populară românească cu inter
preta MARIA BUTACIU ; pre
gătesc redactorul Dan Constan- 
tinescu și regizorul Aurel Cerbu.

fi, atunci cu IJan Nuțu. (11. XII, 
20,15, pr. 1)

• în fiecare .sfîrșit de an. are 
ioc în cite o mare capitală Gala 
U.N.LC.E.F. — manifestare ar
tistică de prim rang ale cărei 
■beneficii sînt oferite copiilor or
fani. Duminică vom vedea înre
gistrarea galei — ea,a avut loc 
ia 5 decembrie a.c. '— in care 
PElER USTINOV șf ORCHES
TRA NATIONAL DIN MONTE- 
CARLO vor prezenta și acom
pania o seamă de vedete, și an- 

alibiuri celebre (1. XII, 21,25, 
pr.' X)................... •

• Octavian Cotescu și Gina 
Patriciii vor apare in emisiunile 
de Anul Nou în schița lui Teodor 
Mazilii NATURA ȘI CULTURA 
regizată de Cornel Todeă și fil
mată de Boris Ciobanu.

MUZICĂ Avancronica] CONCERTE
UȘOARĂ

• Noi amănunte despre Fes
tivalul studențesc al formațiilor 
„pop" organizat de Clubul gr- 
nuccturii : el se va desfășura 
între 16—22 decembrie, la Casa 
de cultură a studenților, înche- 
indu-se cu un spectacol de gală 
la Sala Palatului, în cadrul că
ruia vor cînta formațiile pre
miate, precum și un „super- 
grup” format din cei mai buni 
instrumentiști, desemnați de ju
riu (din care vor tace parte, 
printre alții, specialiști ai mu
zicii ..pop" ca'lng. Xicolae Du
mitrescu, Morin Ursulescu, 
George Linibășanu, Bebe Teodo- 
rescu). Vor fi acordate nume
roase premii și diplome. Biletele 
se vor pune în vînzare !a arhi
tectură, iar in ziua spectacolului 
la sală- în ediția viitoare a ru
bricii noastre vă vom comunica 
programul exact pe zile. în alară 
de concurs va fi prezentă și 
„Ven.us-1" — orchestră feminină. 
Astăzi vă prezentăm, una din 
formațiile care candidează la ti
tlul de „Cel mai promițător 
grup", debutînd într-o competi
ție de o asemenea amploare : 
„Romanticii". Bazele formației 
au fost puse în .1966 de doi ..din
tre membrii actuali, Năvală și 
Datcu. debutînd sub auspiciile 
Facultății de electrotehnică, din 
politehnică. Marcel Năvală, 2.2 
ani, student an V electrotehnică 
(aparate electrice). A cîntat, pe 
rîrid. la acordeon, corn și chitară 
ritmică, din 1965 dedieîndu-se 
chitarei bass. Este, de asemenea, 
solist vocal, compozitor și con
ducătorul formației ; Radu Dat
cu : 22 ani, proaspăt inginer 
electrotehnist. Este solist vocal 
și compozitor : Andrei Balon,ty : 
21 ani. electrotehnica an IV (apa
rate elec trice). S-a raliat forma
ției în 1967 și cîntă la orgă e- 
jectronică ; Liviu Hrișcu : 19 ani, 
elev Liceul industrial energetic. 
Este bateristul grupului, cu care 
cîntă din 19-58. lot anul trecut au 
fost cooptați chitaristul-solist 
Viorel Chiriachide (24 ani, sto
matologie ii, șl solistul vocal 
Pompiliu Puticiu (21 ani, 
A.Sl.E II) — care cîntă și la chi
tară ritmică șl muzicuță.

• Tot un Festival, care va a- 
vșa loc abia în martie ; „Cerbul 
de aur". în numărul nostru tre
cut ați putut afla componența 
lotului de șase interpret! selec
ționați pentru concurs (și din 
care, pînă la urmă, vor fi reți
nuți doar doi). Fiindcă pregăti
rile au început, am sugera ca 
interpret» să nu mai fie „în
chiși", ci să se poată confrunta 
cit mai mult cu publicul ; aceasta 
ar fi foarte util si din punct de 
vedere al dispoziției, al „poftei 
de cîntat". căci repetarea timp 
ele patru luni a acelorași două 
cî -lece. vă dați seama... ; în fine, 
notăm că. pe lîngâ exercițiile 
vocale din cadr-'l ..Cursurilor 
de perfecționa'-e ale soliștilor de 
muzica ușoară". ..cei șase" fac 
de C’teva ori pe săptămână vo
calize cu un profesor de la... 
Ooerâ 1

« în filmul Blow-up, puțini 
știu, apar două celebrități .ale 
muzicii ușoare, una trecută — 
formația „Tlie Yar.dbirds", din 
e-’re mai făceau parte. Ia data 
filmărilor, cel<-br>i Jimmy Pag-e 
si Jeff Recy (această formație, 
î- rare a cîntat. eîndva și Eric 
C’a-ton. s-a destrămat, la puțin

Sfîrșitul anului aduce în Ca
pitală o precipitare' a evenimen
telor muzicale. Deși determinată 
probabil de necesitatea îndepli
nirii unor „cifre de plan". canti
tatea sporită de manifestări mu
zicale mi se pare cu atît mai lău
dabilă cu cît programele acestei 
săptămîni încearcă să depășească 
literatura romantică și neoclasi
că spre zone estetice reprezenta
tiv contemporane. Alături de sea
ra de cvartete și obișnuitele sim
fonice de vineri și sîmbătă sea
ra, Filarmonica bucureșteană a 
mai programat în această săptă- 
mînă un concert pentru studenți 
(în program Simfonia a Il-a de 
Brahms. Concertul pentru vioară

UN NOU
CENACLU

Pe lingă C.C.A. a fost consti
tuit cenaclul literar „Columna", 
care întrunește, alături de con
deie consacrate, tineri prozatori 
și poeți din rîndurile cadrelor 
militare, ostașilor, salariaților ci
vili și membrilor lor de familie 
din Capitală- Cenaclul își propu
ne să promoveze creația literară 
inspirată îndeosebi din realitățile 
vieții ostășești, să dezbată pro
bleme actuale de estetică, să or
ganizeze șezători în unități și în 
întreprinderi, să pregătească pen
tru editare plachete de proze și 
versuri etc. Din comitetul de 
conducere al cenaclului fac parte 
printre alții: Ion Grecea (pre
ședinte) • și- Ion Aramă (secretar 
bleiar),

Se împlinesc 85 de 
nașterea eminentului 
și patriot înflăcărat dr.

• După „LA RĂSCRUCE PE 
VlN'TURI", un alt mini-serial de 
5 episoade a 45 de minute in
titulat „Bilciul deșertăciunilor". 
De consemnat prezența a trei ac
tori, cp care ne-am întilnit în 
serialul .FORSYTE SAGA : Su
san Hampshire, Fanny Rowe și 
John Welesh (8.. XII. 20,15 pr. I).

• Telcteatrul ne prezină o 
piesă românească nejucată de 
mult : GAIȚELE de Alex. Kiri- 
țescu. Regizoarea Sanda Mânu, 
care semnează regia spectacolu
lui TV, ne-a spus : •

— „Gaițeto" este o piesă care 
nu a meritat soarta. Poate mo
tivul să fie acel memorabil spec
tacol al Naționalului — pe care 
l-am văzut și eu acum 20 de ani 
— în căre. Sonia Cluceru a avut 
o creațig'; de neuitat în Aneta 
Duduleanu. Era o distribuție de 
elită : Maria Filotti. Nicu Dumi- 
triu. Ion Talianu și Natașa A- 
lexandra. Am ales această piesă, 
pentru că e păcat să văduvim 
publicul de i'.na din cele mai
bune comedii satirice românești, — 
iar pe de. altă parte pentru plă- 
cerea — mai mult personală — 
de a lucra un mare rol qu o 
mare actriță care este Eugenia A 
Popovicj.j “

— Și cum vor fi Gaițele în e- 
diția '69 ?

— Rele și inconștiente. De 
fapt urile și dulci. DoriRd sg mă 
adaptez modalității teTiegcnicc.
am exclus șarja violentă atît do 'l*' 
necesară,’ uneori, în teatru. E-' 
roinele mele nu sînt „sjjeciale", 
unicate. Sînt 
oricînd posibile, 
rișoara ..

— Piesa are 
tive. Salvați pe

— Nimeni nu 
sau de salvat. Nici Margareta și 
nici Aldea. Sînt niște omuleți ce 
vor să trăiască după false tipare 
și care fug de adevăr. Ridicolul 
planează asupra tutbror.

— Ce pregătiți în continuare?
— La Teatrul „Nottara", 

CRIMA ȘI PEDEAPSĂ — dra
matizare de G. Arout după Dos- 
toievșki, eu George 
și Ștefan Iordache 
principale, iar ia 
poate LORENZACIO

• Menu muzical — diferite 
melodii de mare succes și popu
laritate, corelate cu viața șl nriș- 
cările unor animale. 
VIATA într-o montare 
cu Puiu Călinescu în 
Don Alfredo, ne oferă 
Andrei Brădeanu.

și TRĂ- 
oriuinală 
rolul lui 
regizorul

I.p.

ani de la 
om dc stat 

___ __ __ Pețj-u ;. 
Groza, personalitate marcantă a 
vieții politice românești, figură 
proeminentă de democrat, care 
și-a consacrat întreaga sa viață 
propășirii poporului român. 
Născut la 7 decembrie 1884 in 
comuna Ilăcia din județul Hu
nedoara, dr. Petru Groza s-a a- 
flat iu perniavențS tmeorat ă- 
dinc în evenimentele cruciale pe 
care le-a trăit România de-a 
lungul a mai multor decenii. în
ceputurile aceștei activități da
tează diu anii studenției, cind dr. 
Petru Groza s-a manifestat ac
tiv, alături de ceilalți intelec
tuali ardeleni, pentru eliberarea 
Transilvaniei de sub dominația 
Imperiului austro-ungar, împo
triva asupririi naționale, pentru 
egalitatea în drepturi a oameni
lor muncii, fără deosebire de 
naționalitate și pentru înfăptu
irea idealului dc desăvîrșire a 
statului național unitar român, 

în anii de după primul război 
monțlial, dr. Petru Gr.oza a par
ticipat o perioadă de timp la 
viața politică a României, dar 
datorită spiritului său lucid și 
clarviziunii politice cu care era 
înzestrat, și-a dat repede seama 
de racilele regimului burghezo- 
mosieresc, întrezărind iminenta 
prăbușire a acestuia. Căutînd o 
rezolvare a problemelor sociale 
care să corespundă intereselor 
reale ale poporului, cl s-a ală
turat forțelor înaintate ale tă
rii care, sub conducerea P.C.R., 
militau pentru apărarea intere
selor oamenilor muncii și pro
gresul social al României. Deve
nit conducătorul organizației po- 
litico-democrate a țărănimii, 
Frontul plugarilor, creată în pri
mele luni ale anului 1933, dr. 
Petru Groza are marele merit

de a fi orientat activitatea a- 
cestei organizații pe calea ară
tată de P.C.R., de strînșă alianță 

. clasa muncitoare-, înțelegînd 
că numai în felul acesta puteau 
fi înfăptuite năzuințele fierbinți 
ale țărănimii de a se smulge de 
sub asuprirea exploatatorilor.

în acord cu linia politică și 
chemările P<C*R. de unire a for-

țelor democratice din România, 
el militează activ împotriva pri
mejdiei fasciste și a înfeudării 
țării Germaniei hitleriste, pentru 
apărarea independenței și suve
ranității naționale. în anii negri 
ai dictaturii fasciste și ai răz
boiului hitlerist, Petru Grdza 
și-a adus contribuția sa de sea
mă la lupta dusă de forțele pa
triotice în frunte cu P.C.R. pen
tru eliberarea țării.

După victoria insurecției ar. 
mate din August 1944, și-au găsit 
cjmp larg de afirmare, adinca 
dragoste de patrie și popor, 
tele însușiri de uni de statjuai 
dr. Petru Groza.

Revoluția populară a făcut să 
se ridice la luptă, alături de 
clasa muncitoare, mase de mili
oane de oameni ai muncii, de la 
orașe și sate ; in jurii) Partidului 
Comunist s-a făurit un larg 
front democratic care a deter
minat, prin valul uriaș al mis, 
carii populare, aducerea la cîrma 
țării a primului guvern demo
cratic din istoria țării, in frun
tea căruia se afla, ca președinte, 
dr. Petru Groza. In înalta func
ție cu care a fost investit, dr. 
Petru Groza a stăruit neobosit 
pentru înfăptuirea politicii știin
țifice a Partidului Comunist, de 
refacere și dezvoltare a econo
miei României, de transformare 
democratică a țării și a militat 
neabătut pentru cimentarea fră
ției poporului român cu naționa
litățile conlocuitoare, pentru u- 
nitatea politică a tuturor oame
nilor muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— în jurul partidului. FI a adus 
o contribuție importantă la pre
gătirea condițiilor pentru abo
lirea monarhiei și instaurarea 
Republicii Populare Române, 
președinte al guvernului, timp 
7 ani, iar din 1952 și pînă 
moartea sa (ianuarie 1958) 
președinte al Marii Adunări Na
ționale, dr. Petru Groza a des
fășurat o bogată activitate pen
tru înfăptuirea politicii partidu
lui, de construire a socialismu
lui cu convingerea fermă gă a- 
cesta va duce la redeștețțarea 
națională și înfăptuirea celor 
mai înajte idealuri de propășire 
a României.

Ca 
de
la 
ca

GH. TUDOR

timp după terminarea filmului, 
acum aproape trei ani), și una 
actuală — actrița de origine en
gleză ’ 
chin, 
unei 
tate, 
teriă __ ,,__ .
modă. Reamintim că în urină cu 
puțin timp, Jane Birkin a fost 
lansată în muzica ușoară de că
tre cunoscutul compozitor și in
terpret francez Serge .Gains- 
bourg (pe care l-ați putut vedea 
in filmul Pașa). Discul cu 
melodia „Je faime... moi non 
plus", interpretat de ei în duet 
(și foarte controversat). s-a 
vîndut în aproape un milion de 
exemplare, ca și un disc L. P.. 
scos la scurt timp.

Jane Birkin, fost mane- 
care apare în film în rolul 
tinere dornice de publici- 
soșită împreună cu o prie- 
la celebrul fotograf ( de

Anticipări
editoriale
Am selecționat din planul edi

turilor politică, meridiane, litera
tură și științifică o serie de lu
crări programate să apară 
aceasta.

• EDITURA POLITICA

luna

de-alJ. Fest : Stăpînii celui, 
Ill-lea Reich.

M. Malița : Cronica anului _.....
L. Pătrașcanu : Un veac de fră- 

mîntări, sociale.

2 000.

Milenei ;

Scrieri

tradițio-

• EDITURA PENTRU 
LITERATURĂ

M. Proust : în căutarea timpu
lui pierdut 7—8,;

I. Teodoreanu : Turnul
A. Holban : Bunica.
M. R. Paraschivescu :

I—II.
D. Caracostea : Poezia 

nală I—II.
Mircea Eliade : Maitrey.

a EDITURA ȘTIINȚIFICĂ

J. E. Miiller : Arta modernă.
M. Jacta : Procese celebre. 
Colectiv : Dicționar de expresii 

și locuțiuni românești.
Colectiv : Almanahul civilizației.

• EDITURA MERIDIANE

I. : Renoir.
C., Focșa M. : Icoane pe

Korga
Irimic

sticlă.
* * * :
Berence Fred : Renașterea ita

liană, vol. I și II.
Arnau Frank : Arta falsificatori

lor.
Vollard Ambroise : Amintirile 

unui negustor de tablouri.
L. Blaga : Scrieri despre artă.

Chagall.

Schimb

de experiența
Formațiile artistice ale Casei de 

cultură a studenților din Craiova 
au plecat vineri în centrul uni
versitar Cluj, unde timp de două 
zile urmează să întreprindă un 
schimb de experiență pe linie 
cultural-artistică. Cu acest prilej, 
studenții craioveni vor susține în 
fața colegilor lor un spectacol cu 
piesa „O casă onorabilă" de Ho- 
ria Lovinescu, precum și un mon
taj muzical-coregrafic.

(Agerpres)

de F. Mendelssohn-Bartholdy 
Rapsodia a Il-a de Enescu) și un 
conceit pentru elevii școlilor de 
cultură generală' pe tema „Instru
mentele orchestrei simfonice", 
exemplificat de formația stu
dențească ..Academica" sub con
ducerea dirijorului Al. Șumski.

La aceste manifestări trebuie 
să mai adăugăm simfonicul de 
joi seara din studioul de concerte 
al

Și

un
de
a-

Radioteleviziunii — cu 
program echilibrat și plin 
atractivitate : piesa „Threni" 
parținînd compozitorului polonez
K. Penderecki, Concertul nr. 2 de 
P. Bentoiu (solistă pianista Sofia 
Cosma) și Simfonia a IlI-a de 
Mendelssohn-Bartholdy.

I. s.

ca toată lumea, 
în mătușa, ve-

personaje pozi- 
cineva ?
este de iertat

Constantin 
în rolurile 
televiziune 
și dacă va

Q^nema
VA PLACE BRAHMS ? rulează 

la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 2J), 
Favorit (orele 10; 13; 15.30: 18;
20,30).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează la Republica (orele 
£.4’5; 11,15. 13,45; 16;I8,45î 
Murești (ore'le : :9, 11,13; 13,3Q; 
l6;30; 18.45, 21), Melodia (orele 9ț 
11,15; 13,30; 16; 18,30, 20.45).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15), Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 1(L...18,Xăi~JlO,45L-.,Festival (o-., 
rele 8,45; îl,15; $,30;' 21),.;

BLOW-UP ■■ ruleăză la .Capflîol 
orele 9,45; 12,30; 16; 20,15), Cine
mateca Union forel£ 9,45; 12; 14).

SA TRĂIM PÎNA LUNI : rulea 
ză la Capitol (ora 18,30). .

CÎND SE AUD CLOPOTELE:
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30' £0,45).

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
la Central (orele 10; ; 14,45; 19).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Lu
mina (orele 8,45; 16,15 în conti
nuare ; 18.30 , 20,45) ; Floreasca io
vele 9: 11,15: 13.30; 16; 18,15; 20,30)

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Doina (orele 11,15; 14,15;
17,15; 20'.15). Program pentru copii 
(orele 9—10) ; Dacia (orele 8—19.45 
în continuare)

MONDO CANE : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în conti
nuare).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Feroviar (orele 9; 12; 15; 
17,45; 20,30), Exce^ior (orele 9,30; 
12; 15.30: 18: 20.39), Gloria (orele 
9,15; 12;J0vl5: 181-20.50)

P.ERU ȘL COMISARUL SAN 
ANTONIO : ruk'âză la Grivița (o- 
rele 9; 11.15; 13.30 16; 18.15; 20.30),
Giul.eștî (orele 15,30; 18; 20.30), Au
rora (orele 9.30: 11.30: 13.30; 16; 
18,15; 20 30).

SOAREI.E VAGABONZILOR : 
rulează la înfrățirea (orele 15,15: 
17,45 i 20).

TESTAMENTUL DOCTORULUI
-MABUSE ; rulează la Bucegi (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15: 20.30).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
ța Unirea (orele 15,30; 18).

NOAPTEA : rulează la Unirea 
(ora 20,15).

ANGELICA ȘI SULTANUL : ru- 
kto.ză la Ferentari (orele 15,30;
20.15) , Crîngași
20.15) .

LUPII ALBI :
(orele 15,30: 18).
18; 20,30), Moșilor (ora 15,30).

(orele 15,30;

rulează la 
Vitan (orele

18;
18;

Lira
15,30,

Noi premiere
cinematografice
SHARON TATE — TONY SCOTTI

BARBARA

»

•.v.

PARKINS, PATTY DUKE
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O producție în culori a studiourilor 20th Centuri-Fox 
dupâ romanul lui Jacqueline Susann

Regia : MARK ROBSON

Bld epi

»
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Scenariul : ALECU IVAN GHILLIA. Regia : VIRGIL CALOTESCU. 
Cu : Ștefan Ciobotărașu, llinca Tomoroveanu. Ilarion Ciobanu, 
Amza Peltea, Ioana Drăgan, Matei Alexandru, Ion Dichiseanu, 
Lucia Boga, Val Săndulescu, Alexandru Lungu, Alexandru He- 

rescu, Toma Dimitriu, Valeria Arnăutu, Comei Gîrbea

Imaginea : Costea lonescu-Tonciu 
Content. muz. ; Theodor Mitache 
Decoruri : arh. C-tin Simionescu

CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : ru
lează la Ura (ora 20,15).

RĂZBOI ȘI PACE (seriile III și 
IV): rulează la Drumul Sării (ore
le 15,30; 19).

MORȚII RĂMIN TINERI : ru
lează la Popular (orele 15.30; 18;
20.30) . .

CĂLDURA : rulează la Cotro- 
ceni (oreie 15,30. 18; 20,30).

VIKIDIANA : rulează la Buzeșt! 
(orele 15,30; 18: 20.15).

CĂSĂTORIE DIN INTERES : 
rulează la pacea (orele 15,45; 18;
20.15)

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Volga (orele 10—16 în 
continuare . .19.30).

TIGRUL : rulează la
(orele 15,30: 18).

TOTUL DE VINZARE :
la Viitorul (ora

BALTAGUL: 
(orele 9,30; 12;

OMUL CARE
DE : rulează la Munca (orele 16: 
18; 20).

MOARTE A UNUI B1P-OCRAT : 
rulezză la Cosmos (orele 15,30; 18.
20.15) .

MAI PERICULOASE DEClT 
bărbații : rulează la Tomis 
(orele 9.20—15.30 în continuare; 
18; 20.15).

STELELE DIN EGER :
la Flacăra (orele 15.30: 
greșul (orele 15.30; 19).

PĂPUȘA : rulează la
ie 10—16 în continuare

IN
ARGINT: rulează la Modern fo
tele 9; 11,15. 13,30; 16; 18.15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11.15;
20.30) .

PARIA :
(orele 15,30:

OAMENI
la Rahpva (ora 20 15).

RĂNI VECHI : rulează
lor (orele 18; 20,30).

Viitorul

rulează
20,30).
rulează la 

15,30; 18; 20,30).
VALORA MILIAR*

Miorița

rulează
19). Pro-

Arta (ore- 
; 19.30).

ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE

rulează la 
18).
ÎMPIETRIȚI

16; 18,15:

Rahova

; rulează

la Moși-

Teatrul 
(Schitu 
ora 20;
— ora

- ora 19,30; 
PĂLĂRIA

19,30; Tea- 
(B-dul Ma-
- ora 19,30;

SIMBATĂ 6 DECEMBRIE 1969

Opera Română : BĂRBIERUL 
DIN SE VILLA — ora 19,30; Tea
trul de Comedie : DISPARIȚIA 
LUI GALY GAY — ora 20; 
,,Lucia Sturdza Bulandra" 
Măgureanu): STRIGOII — 
Teatrul Mic: CARLOTA
20; Teatrul Giulești: VISUL UNEI 
NOPȚI DE IARNA - 
(la Sala Palatului): 
FLORENTINĂ — ora 
trul ,,C. I. Nottara" 
gheru): OTHELLO -
(Sala Studio): DIALOG DESPRE 
DRAGOSTE — premieră — ora 
20 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
BUCUREȘTI VARIETE — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat : UN ȘI
RAG DE PERLE — ora 20; Tea
trul „Ion Creangă": COCOȘELUL 
NEASCULTĂTOR — ora 16; Tea
trul Țăndărică (Calea Victoriei): 
PAPUCIADA — ora 17; CELE 
TREI NEVESTE ALE LUI DON 
CRISTOBAL — ora 20,30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy): CA
FEAUA CU LAPTE DE ADIO — 
ora 19,30; (Calea Victoriei): FE
MEI, FEMEI, FEMEI — ora 18; 
Ansamblul U.G.S.: ESOP, VIAȚA. 
MUZICA ȘI NOI — ora 20; Circul 
de Stat • RAPSODIA SUEDEZA 
— premieră — 19.30.

de

Teatrul ..Lucia Sturdza
(Schitu Măgureanuf:

— ora 10; VITEAZUL
STRIGOII - ora 20;

DUMINICĂ 7 DECEMBRIE 1969

Opera Română: PRINȚ ȘI CER
ȘETOR — orali; RĂPIREA DIN 
SERAI — ora 19,30; Teatrul
Comedie: DISPARIȚIA LUI GA
RY GAY — ora 20 ; NICNIC — ora 
10 si 15,30;
Bulandra" 
CANDIDA 
— ora ' 15;
(Sala Studio)- COMEDIE PE- ÎN
TUNERIC — ora 15; Teatrul 
OFIȚERUL RECRUTOR — 
10,30; CARLOTA — ora 20; 
trill Ciulești: COMEDIE CU
TENI — ora 10; PĂLĂRIA FLO
RENTINĂ — ora 19,30; Teatrul

Mic-
ora 

Tear
OL-

I. Nottara" (B-dul Magheru): 
LA CIORBA DE FOTROACE — 
ora 15,30; ECHILIBRUL FRAGIL
— ora 19,30; (Sala Studio): CIND 
LUNA E ALBASTRA — ora 10,30; 
VIZIUNI FLAMANDE — ora 20; 
Teatrul „Ion Vasilescu": BUCU
REȘTI VARIETE — ora 10 și 19,30; 
Teatrul Evreiesc d,e Stat: TRANS
FUZIA — ora 11; UN ȘIRAG DE 
PERI.E — ora 20; Teatrul „Ion 
Creangă": ADRESANTII NECU- 
NOSCUTI - ora 10: COCOȘELUL 
NEASCULTĂTOR — ora 16; Tea
trul Țăndărică (Calea Victoriei): 
AVENTURILE LUI PLUM PLUM
— ora 11; (Str. Academiei): șori
celul și păpușa — ora 11; 
Teatrul „C. Tănâse" (Sala Savoy): 
CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO
— ora 19.30: (Calea Victoriei): 
FEMEI, FEMEI, FEMEI — ora 18;

^Ansamblul U.G.S.: ESOP. VIATA, 
MUZICA ȘI NOI — ora 20; Cir
cul de Stat: RAPSODIA SUEDE
ZA — orele 10; 16 și 19,30.

SÎMBĂTA. 6 DECEMBRIE 1969

PROGRAMUL I

a 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiunea în limba germană 
4» 18,00 Lumea copiilor. Filmul de 
desene animate ..Pompierul si 
Felicitas" (episodul III) e 18.10 O 
seară la Student-Club — emisiu
ne pentru tineret. Transmisiune 
în direct de la Casa de cultură 
a studenților bucureșteni • 19,00 
Telejurnalul de seară ® 19,20 De
sene animate : „Călătorie închi
puită" a 19,30 Reflector • 19,45 
Tele-enciclopedia • 20.45 O oră cu 
Alfred Hitchcock : „Capacana" 
a 21,35 Operete... fantezii.' Emi
siune muzical-coregrafică de Ma
riană Banu șl Isac Brucăr a 22,30 
Film documentar : Imagini din 
Finlanda • 22,55 Telejurnalul de 
noapte ; Telesport • 23,10 Roman
țe și cîntece lăutărești. Ctntă 
Gică Petrescu și Ionel Budișteanu.

PROGRAMUL II

Seara melomanului : 
interpretate de basul 
Secăreanu. La pian :

a 20,00
Balade
Nicolae-
Nicolae Rădii.Iescu * 20,40 Mozaic
cinemâtograft'c • 21.40 Antologie 
poetică — Din lirica populară 
• 22,10 Film serial ; „Epoleții dia
volului" (IV) : Băieții domnului. 
Cristian.

DUMINICA, 7 DECEMBRIE 1969

PROGRAMUL I
• 8,45 Deschiderea emisiunii. 

Matineu duminical pentru copii și 
tineretul-școlar. Finala emisiunilor 
— concurs pentru pionieri șl șco
lari — ..La șase pași de o excursie" 
• 10,15 Ora satului • 11,15 Concert 
simfonic. Orchestra simfonică din 
Boston. Dirijor : Carles MUnch. In 
program : Simfonia în Re minor 
de Cesar Franck. Prezintă Dunț1- 
tru Bughici • 12,00 De strajă pa
triei • 12,35 Emisiune în limba 
maghiară • 13,35—15,15 Fotbal : 
Dinamo Bacău-Rapid. transmisiu
ne directă de la Bacău • 16.30
Realitatea ilustrată a 19,00 ;Tele- 

: jurnalul de seară • 19,25 Noutăți 
cinematografice e 19,45 Revista 
teatrelor de revistă * 20,15 Filmul 
cu trei 
(partea 
(Paris) 
nai de
Moscova. Aspecte 
Șuedia-Canada • 23,15 Telejurna
lul de noapte. închiderea 
nil programului i.

stele : Anna Karenina 
I) a 21.25 Gala UNICEF 
a 22.45 Turneul internațlo- 
hochei pe gheață de Ia 

din întîlnirea

PROGRAMUL II

emisiu-

muzicii 
cu va- 

montaj-

• 20,00 Capodopere ale 
universale • 20,45 Temă 
riațiuni ; Pygmalion — 
muzical-literar de Marianti Banu
și Isac Brucăr a 21,30 La răscruce 
de vînturi. Reluarea episodului 
UT: Răpirea ® 22,15 Filme docu
mentare « 22,50 închiderea emi
siunii programului II.



CERINȚE ACTUALE ÎN PREGĂTIREA ACTIVISTULUI U. T. C.

CEL CARE INVAȚA
ClND li spune altul

nu Învață pentru el“
— Dacă am înțeles bine, tova

rășe prim secretar, anul acesta 
instruirile aparatului comitetului 
dv. județean n-au avut continui
tatea pe care o cere această for
mă de pregătire a activistului. 
Adică în vreo două sau trei luni 
ele nu s-au ținut deloc. Există 
niște împrejurări, njște cauze 
care v-au împiedicat in mod se
rios.?

— Nu sînt decît cauze care, ni 
se datoresc tot nouă. Noi sîntem 
de vină în primul rînd de aceas
tă situație. Dar trebuie să mai a- 
daug. cu toată sinceritatea, că 
pierderea nu mi se pare prea 
mare.

— In orice caz, e o pierdere 
de... două instruiri intr-un an.

— Da, însă nu mai mult de
cît atît.

— Și, eventual, o pierdere a 
cunoștințelor pe care aparatul 
comitetului județean le-ar fi pu- 
bit asimila la aceste pregătiri.

• — Aici vă rog să-mi dați voie 
să nu mai fiu întrutotul de a- 
cord. Ați folosit chiar dv. cuvîn- 
tul eventual și aș vrea să profit 
de el. Pentru că activistul care 
își cunoaște b ie rostul meseriei 
nu așteaptă instruirea de la sfîr-. 
șitul lunii ca să mai învețe cîte 
ceva, iar cel care vine regulat 
la ea numai pentru că se strigă 
catalogul a și uitat în zilele ur
mătoare totul.

— Aveți ceva împotriva in
struirilor, după cum văd...

— Nu am nimic împotriva 
ideii, ci a conținutului lor, une
ori. Noțiunea însăși mi se pare 
destul de nepotrivită. Instruire 
înseamnă exact ceea ce n-ar tre
bui să fie acțiunea: adică unii 
vorbesc, iar alții stau și ascultă. 
Cu alte cuvinte, se lasă instruiți. 
Există o doză hună de pasivi
tate în acest cuvînt. Or, pregă
tirea activistului trebuie să fie 
«a proces activ, care nu așteap
tă ceea ce i se dă din afară, ci 
îți stabilește singur necesitățile 
interioare. De aceea instruirea nu 
mi se pare, de multe ori, o for
mă de pregătire, cum spuneați 
dv. mai sus, ci pur și șimplu o 
formă de... instruire.

— Sper că puteți să și argu
mentați acest punct de vedere. 
Pînă acum n-ați făcut decît să-l 
afirmați.

—Un singur exemplu. Mie mi 
se pare suficient. La fiecare in
struire, din cele fi—7 zile de... 
pregătire, se rezervă de obicei 
cîte două zile pentru „studiul 
documentelor'. Documentele de 
partid și de stat apărute între 
timp. Pe mine mă nedumerește 
foarte mult procedeul. Mai firesc 
mi se pare ca studiul să fie făcut 
de fiecare în parte mai înainte, 
atunci cînd au apărut, iar la in
struire să aibă loc numai discuții 
și dezbateri pe marginea lor. Alt
fel, se poate crea impresia că 
pregătirea individuală se face 
numai la instruiri și pentru că 
„așa se cere". Dintr-un anumit 
sentiment de obligație, nu din 
necesitate profesională. Iar acti
vistul care învață cînd îi spune 
altul, nu învață pentru el.

—- Critica unor obișnuințe, aș 
adăuga, depășite, mi se pare, 
foarte bine făcută. O întrebare 
însă: poate aveți și niște propu
neri, ce anume ar trebui pus în

Convorbire cu AUGUSTIN MATEUȚ, 
prim secretar al Comitetului județean 

Bistrița-Năsăud al U.T.C.

— Propuneri se găsesc întot
deauna. oriunde, dar nu depin
de în toate cazurile doar de cel 
care le face ca să fie și aplica
te. In cazul nostru e nevoie de 
imprimarea unei responsabilități 
a fiecărui activist. O dată ce 
pregătirea sa are un caracter per
sonal, și răspunderea trebuie să 
fie personală, ca un ecou la în
demnurile propriei conștiințe. In 
același timp e necesară o conti
nuitate reală, de efect imediat 
în muncă. Nu de la lună la lună, 
de la instruire la instruire, ci de 
la o zi la alta. Pregătirea acti
vistului este un proces perma
nent. cu prelungiri în activitatea 
cotidiană, de aceea cele 6—7 zile 
de instruire nu trebuie să însem
ne decît începutul unei alte peri
oade și, totodată, verificarea unor 
cunoștințe asimilate anterior.

Aș mai cere, de asemenea, în
ființarea unor caiete individua
le, cu anumite intenții de plan 
de studiu: titluri de cărți, con
specte din reviste și documente 
de partid, articole de ziar etc. 
Intr-un caiet și-ar găsi locul pre
gătirea ideologică, în celălalt pre
gătirea metodică. In felul acesta, 
pregătirea n-ar mai fi legată de 
prezența la instruire. Aș cere, zi
ceam, introducerea acestor caiete

spre periferia capa-

D. MATALĂ

apoi caietul de stu-

să
ce

luni, 
(Școala 
a venit 
succes: 
la Geo-

însă mă gîndesc că aș cădea în 
aceeași greșeală de a le impune 
eu activiștilor să citească, sub a- 
menințarea controlului. • Ei tre
buie să-și dea seama singuri că 
le sînt indispensabile.

— Există însă uneori argu
mentul, e drept cam ciudat, dar 
l-am întîlnit surprinzător și la 
cîțiva activiști U.T.C., că a lua 
o carte în mină este egal cu a 
adormi imediat

— Posibil. Numai că, țin să vă 
spun, un asemenea activist a- 
doarme nu numai cînd pune 
mîna pe o carte, ci și cînd se 
așează pe un scaun. Sînt apoi și 
din cei cărora le place doar să a- 
lerge. Avem și noi oameni mun
citori și săritori cînd e vorba de 
alergat de colo-colo, dar care se 
îndeamnă mai puțin spre lectură. 
Acestora aș vrea să le spun că 
am ajuns într-o etapă cînd mun
ca nu se mai măsoară doar după 
numărul kilometrilor parcurși, ci 
?:■ după ce a rămas în urma lor. 
Pentru a trece dealul de la un 
sat la altul nu ai nevoie decît 
de picioare. După aceea însă 
trebuia să apelezi și la cap.

— Dar pentru cei ce se plîng 
de „criza de timp", pentru cei 
care ar face multe lucruri însă 
n-au cînd să se ocupe de toate, 
ce aveți de zis ?

— Dv. sînteți de acord cu a- 
cest argument ? Nu înțeleg ce 
înseamnă „lipsa de timp" cînd 
este la mijloc propria ta condi
ție de existență. Așa cum nu tre
buie să aștepți pînă îți zice al
tul sq înveți nu trebuie să aștepți 
nici să-ți spună cînd. Este o pro
blemă a fiecăruia în parte și a 
nu o rezolva sub motiv că nu-ți 
ajunge timpul înseamnă a te as
cunde după deget. Un singur lu
cru trebuie să fie cît se poate de 
limpede: activistul nu mai este 
acum doar cel ce știe să mun
cească cu omul. El trebuie să 
Știe să muncească în aceeași mă
sură și cu cartea. Altfel se lasă 
singur tîrît 
citații sale.

Am văzut apoi caietul de stu
diu al primului secretar. Am par
curs în el mai multe titluri. Ceea 
ce își propunea să citească pînă 
la sfîrșitul anului: „Discursurile" 
lui Titulescu, D. D. Roșea: „E- 
xistența tragică", „Sociologia mi- 
litans", „Lupta de clasă , „Re
vista de filozofie". Apoi, pe alte 
pagini, multe din titluri deve
neau deja conspecte. Si mi-am 
zis că, dacă se abține să re
comande altora procedeul, este 
pentru că nu dorește să trans
forme într-o sugestie oarecare o 
modalitate de lucru care pentru 
sine a devenit o a doua natură.

cu cinste!
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Solemn și încărcat de e 
moții, angajamentul Tatia 
nei Bulik, elevă la Școala 
generală nr. 124 din Bucu
rești, însoțește una din cli
pele memorabile din viața 
sa — primirea în rindurile 
organizației U.T.C. Tatiana 
este cel de al treilea utecist 
din familie. Cuvintele sale 
sînt simple dar tot atît de 
semnificative. Ele exprimă 
satisfacția că din momentul 
acesta face parte din orga
nizația revoluționară a tine
retului. Fiecare din cei mai 
tineri membri ai organiza
ției U.T.C. din sectorul VI al 
Capitalei și-a exprimat bu
curia intr-un fel anume. 
Gabriel Chiriacescu (Școala 
generală Nr. 124) ne-a vor
bit de notele sale bune, Răz- 
van Niculescu de faptul 
că pentru ziua aceasta se 
pregătește de două 
Mihaela Agapie 
generală Nr. 132) i 
cu cel mai recent i 
nota 10 Ia teza de 
grafie. Acum s-a mai a- 
dăugat încă unui.

Spuse cu aceleași cu
vinte aproape, angajamen
tele au totuși ceva aparte, 
ceva din personalitatea 
fiecăruia. O sinteză a tu
turor ar suna astfel: „Vreau 
să învăț cît mai bine, 
respect prin tot ceea 
fac organizația in care ne 
vom consolida educația po
litică. pregătirea pentru 
viață".

Ieri, organizația de sec
tor număra 19.850 membru 
Astăzi a crescut cu încă 95.

L. P.

SĂ DĂM TOT CE A VEM
MAI BUN MUNCII
In cooperativa

V //
Însemnări de la adunarea de alegeri a organizației U- T. C- 

din C- A- P- - Valea Măcrișului

(Urmare din pag. I)

Din cei aproape 80 de tineri 
prezenți la adunarea de alegeri 
a organizației U.T.C. din coo
perativa agricolă de producție 
din Valea Măcrișului — nu lip
seau decît nouă din motive cu 
totul întemeiate —10 s-au înscris 
la cuvînt, 5 dintre ei au vorbit 
despre educație. Am putea fi 
ispitiți să credem conform pro
verbului că „nu iese fum fără 
foc", să deducem din preocupa
rea participanților la dezbateri 
pentru o asemenea problemă, că 
educația înțeleasă sub multiplele 
sale înfățișări reprezintă latura 
slabă a activității organizației 
tinerilor din Valea Măcrișului. 
De fapt lucrurile stau cu totul 
altfel. O înțelegi ușor pentru că 
uteciștii din cooperativa agri
colă de aici nu-și susțin punc
tul de vedere cu fraze goale, ar
gumentele lor sînt cuprinse în 
cele ' 3700 kg grîu, în cele a- 
proape 5200 kg porumb la hec
tar, cu 500 și respectiv cu 
1600 kg la hectar peste preve
derile planului de producție, iar 
contribuția pe care și-au adus-o 
ei la obținerea acestor rezultate, 
și a tuturor celorlalte, se ex
primă convingător în cantitatea 
de muncă depusă de-a lungul în
tregului an, acolo unde s-a simțit 
mai multă nevoie) Un singur 
exemplu — consiliul de condu
cere al cooperativei agricole a

stabilit un număr minim de zile, 
muncă pentru fiecare membru 
cooperator, dar nu există tînăr 
care să nu fi făcut pînă acum, 
cel puțin de două ori mai multe 
zile-muncă, și sînt mulți care 
și-au depășit norma minimă _ de 
cîte trei, patru și chiar cinci 
ori-

— Este meritul incontestabil al 
organizației U.T.C., spunea tova
rășul Sandu Dincă, secretarul 
comitetului de partid pe C.A.P., 
că prin acțiuni educative, conti
nue, permanente, s-a reușit an
trenarea întregii mase de tineri 
la muncă. In toate sectoarele e- 
conomice ale unității noastre la 
cîmp. în legumicultură, sau în 
zootehnie, mai ales, unde au fost 
recomandați să lucreze 20 din 
cei mai destoinici, mai pricepuți 
tineri, organizația U.T.C. și-a a- 
firmat din plin prezența, iniția
tiva. Toate acestea trebuie a- 
preciate ca premise ale unei ac
tivități viitoare care poate să fie 
mai bogată pentru organizația 
U.T.C., mai plină de roade.

A fost, de altfel, unghiul în 
lumina căruia s-au desfășurat 
discuțiile adunării de alegeri a 
organizației tinerilor din Valea 
Măcrișului.

— Mă știe fiecare, spunea Mi
hai Marin, lucrez la grădină de 
30 ani. Sînt acum șef de echipă, 
în legumicultură sînt mai multe

pretenții, se cere știință și mi
gală, dar și veniturile sînt de 
peste 20.000 lei la hectar. Avem 
cinci sere înmulțitor, mai con
struim trei- La anul o să fie 
grădinărie și mai multă de fă
cut. Și dacă noi am reușit să 
permanentizăm tineri îngrijitori 
de animale, n-am izbutit încă 
să formăm tineri legumicultori. 
Aici va trebui, cred eu, să in
sistăm pentru că sîntem în sta
re și de așa ceva, trebuie doar 
mai multă educație. Propun ca 
organizația noastră să ia iniția
tiva alcătuirii unei echipe de 
legumicultori, 
acest lucru în 
de activități.

i — Am săpat 
de canale — ____ _
Stan, tehnician agronom, șeful 
echipei de amenajări pentru iri
gații. Am forat 14 puțuri, deo
camdată avem condiții să iri
găm 275 de hectare. în anul ur
mător vom face amenajări pen
tru o suprafață de două ori mai 
mare. Cred că organizația noas
tră trebuie să țină seama pe 
viitor de aceste condiții noi de 
muncă. In ce fel ? îmbogățin- 
du-și formele de activitate e- 
ducativă, exp/icîndu-le tinerilor 
în ce perspective se vor situa, 
ce cunoștințe le vor fi necesare. 
Ar fi bine dacii, chiar din a- 
ceastă iarnă, comitetul organiza-

Să ne stabilim 
programul nostru
5 000 metri liniari 
arăta Gheorghe

/C
ției noastre ar interveni pentru 
crearea unui curs de pregătire a 
tinerilor care vor lucra la cul
turile irigate, dacă s-ar trece, 
de pe acum, la formarea și spe
cializarea, măcar a unei echipe 
de tineri.

— Sîntem obișnuiți să dăm tot 
ce avem mai' bun muncii în 
cooperativa agricolă. adăuga 
și Nicolae Croitoru. Fiecare din 
noi știe că acesta este singurul 
mijloc prin care putem contri
bui la consolidarea economico- 
organizatorică a unității, că de 
ceea ce întreprindem, alături de 
toți ceilalți, depind însăși viața 
și bunăstarea noastră. Cu cît o 
vom înțelege mai bine, cu atît 
ne vom valorifica mai imult po
sibilitățile și asta îndeosebi în 
perioadele de vîrf ale campanii
lor agricole.

— Trebuie să învățăm să o 
facem preluînd experiența celor 
din jur, susținea Constantin 
niță, noul secretar ales al 
mitetului organizației U.T.C. 
cooperativă. Vecinii noștri 
Gîrbovi au izbutit să ridice mai 
mult decît noi valoarea zilei- 
muncă. Ei obțin 8 milioane lei 
numai în sectorul zootehnic, de
pășirile lor la producții sînt mai 
mari ca ale noastre. Să mergem 
la ei, să-i cunoaștem mai bine. 
Noi, tinerii, sîntem partizanii 
noului. Să o și dovedim.

Io- 
co- 
din 
din

Desigur, adunarea de alegeri a A 
prilejuit, prin discuțiile sale, un 
bilanț. Dar acest bilanț a fost 
înțeles nu ca o treaptă a mul- A 
țumirii pasive ți ca o etapă W 
de trecere către rezultate mai 
bogate, ca o garanție că prin 
lărgirea preocupărilor organiza- V 
ției U.T.C., prin perfecționarea 
muncii educative, prin folosirea 
mai completă a influenței pe 
care organizația o are în rîndul 
tinerilor se poate ajunge la un 
alt bilanț, superior. Sinteză a A 
acestor concepții, programul de ” 
activități adoptat jalonează dru
mul pe care tinerii din Valea 
Măcrișului sînt hotăriți să pă- " 
șeașcă. Ei și-au stabilit să pre
gătească încă de pe acum pro- _ 
puneri proprii pentru apropia- 
tele discuții pe marginea planu
lui de producție al unității pe 
l£>70, pornind de Ia o analiză pro- A 
fundă a modului în care au con- 
tribuit ei la realizarea celui din 
anul acesta, de la evidențierea A 
rezervelor nevalorificate desco- ” 
perite de tineri. Punînd accen
tul pe activitatea concretă a gru
pelor U.T.C., programul tinerilor 
din Valea Măcrișului prevede o 
cercetare amănunțită, o dată pe 
trimestru, a modului în care ti
nerii își îndeplinesc sarcinile 
concretd încredințate. Și cîteva 
din sarcinile concrete ale. întregii 
organizații sînt amenajarea prin 
muncă patriotică a cinci hectare 
de teren pentru irigat, amena
jarea unui teren sportiv și a 
unui parc în comună etc.

— De aceea, încheia Nicolae 
Cristea, secretarul comitetului" 
comunal U.T.C., pentru că avem 
atâtea de înfăptuit, trebuie să — 
dăm o importanță și mai mare 9 
activităților politico-educative, 
trebuie să desfășurăm o muncă 
tot mai complexă de educare, de A 
formare a tinerilor din comuna v 
noastră, trebuie să facem din 
aceasta o preocupare constantă A 
a organizației și să o urmărim ” 
cu consecvență.

Am fi putut crede, conform a 

proverbului, că „nu iese fum " 
fără foc", am fi putut deduce 
din preocuparea partidipanți- _ 
lor la dezbatere pentru o. ase- 9 
menea problemă că educația, în
țeleasă sub multiplele sale în- — 
fățjșări, reprezintă latura slabă ™ 
a activității organizației tineri
lor din Valeă Măcrișului. De 
fapt, lucrurile stau cu totul alt
fel-

o-
de-

Cunoașteți vreo fabrică cu 
media de vîrstă a anga- 
jaților sub 19 ani ? Noi 

nu ! Pînă la proba contrarie, 
pe care o vom consemna 
cu plăcere în paginile zia
rului nostru, dacă ne-o 
feriți, considerăm ca
ținătoare a acestui record Fa
brica de stofe Argeșana 
Pitești, la care media de vîrs
tă 5 angajaților nu depășește 
19 ani. Faptul este cu atît mai 
seminificativ cu cît, colecti
vul de aici pare hotărît să de
monstreze prin fapte că tine
rețea fabricii și mai ales a 
lucrătorilor ei, exclude, de astă 
dată, pașii sfielnici ai începu
tului, prezentîndu-se deja cu 
un bogat palmares de realizări, 
care constituie, am spune, o 
veritabilă medalie pentru vîrs- 
ta lor și a fabricii. Faptul că 
nu s-a primit nici o reclama- 
tie de calitate, că produsele ti
nerei fabrici au deja mulți so- 

— licitanți, fiind asigurată des-

din

treaga fabrică o veritabilă 
atmosferă competițională. In 
acest context este o mîndrie 
pentru orice tânără sau tînăr 
să facă parte din organizația 
U.T.C. de la atelierul de piep
tănat, care continuă să rămîna 
lider în clasamentul 
ral al concursului, 
unei etape este o 
Posesoarea „lanternei 
rămîne organizația U.T.C. de, 
la atelierul mecanic. Carac
terul antrenant al concursu
lui este imprimat și de faptul 
că la scurte intervale de timp 
tinerii sînt informați de situ
ația momentană a „clasamen
tului . în astfel de ocazii, sînt 
discutați în fața colegilor lor, 
tinerii care au abateri de la 
disciplina de producție, în
târzieri de la lucru etc. crein- 
du-se un puternic curent de 
opinie. Concursul și-a pus am
prenta vizibilă în secții. In- 
trînd, de exemplu, în atelierul 
de carde, te întâmpină o or-

gene- 
Durata 

lună, 
roșii"

VALENȚELE

INIȚIATIVEI

MIRCEA TACCIU

Uzina de mașini.. grele- 
București. Sudor lucrînd 
în hala de fabricație a 

turboagregptelor.

în unele ocazii sînt invitat 
la ședințele comitetului de direc
ție, dar de regulă nu 1 Anul a- 
cesta am fost invitat la două în
truniri, continuă MIHAI CO
CEA, secretarul U.T.C. pe uzi
nă.

— Conducerea întreprinderii 
a fost atenționată asupra acestui 
lucru ?

— Am fost împreună cu tov. 
prim-secretar Macovei Ia condu
cere. Tovarășul ing. șef Vasile 
Brănișteanu și-a însușit punctul 
nostru de vedere. Dar a rămas 
o simplă părere.

„O scăpare din partea noastră" 
— răspunsul a sunat aproape in
variabil în cele cîteva întreprin
deri unde ne-am deplasat. „Scă
pare" care privează însă comi
tetul U.T.C., pe secretarul său, 
de contactul direct cu marile 
probleme ale întreprinderii, în 
cadrul căreia în cea mai mare 
parte lucrează tineri (la Fabrica 
de tricotaje „Moldova" de exem
plu, media de vîrstă este 23—24 
ani 1) Am vrea să spunem că 
pretutindeni se cunoaște obliga
tivitatea participării secretarului 
U.T.C. la ședințele comitetului 
de direcție. Dar în loc ca pune-

rea la curent a acestuia cu pro
blemele ce se vor discuta să de
vină o practică, s-a încetățenit 
practica de a uita să fie invi
tat la ședințele de lucru.

— Nu există nici o piedică în 
acest sens și noi vom reglementa 
problema in discuție o dată 
pentru totdeauna, ne spune to
varășul Marcel Coman de la U- 
zina metalurgică.

blemele tineretului din economie 
a Comitetului județean Iași al 
U.T.C. Mai întîi o corelare a 
programului de activități a comi
tetului U.T.C. cu măsurile stabi
lite în comitetul de direcție. Și 
legat de aceasta, un sprijin mai 
direct și consistent din partea 
conducătorilor procesului de pro
ducție a acțiunilor noastre.

Ajunși aici, ne simțim obligați

aceste semnale riscă să nu fie 
interpretate la gabaritul lor real.

Iată, de pildă, situația întâlni
tă la uzina mecanică „Nicolina“ 
Iași.

— Conducerea uzinei știe să 
ceară organizației U.T.C. dar nu 
să și ajute organizația U.T.C. De 
cînd s-a înființat comitetul de 
direcție n-am participat decît la 
o ședință și atunci întâmplător.

INTENȚIILE
Un răspuns pe care l-am dori 

pronunțat cît mai răspicat o dată 
pentru totdeauna, din partea tu
turor celor în măsură să norma
lizeze relația amintită. Rămînînd 
obligația, din partea secretarului 
U.T.C., de a-și onora în întregi
me calitatea de participant la 
dezbaterea cea mai autorizată a 
problemelor ce privesc mersul 
normal al treburilor în întreprin
dere.

— în acest fel am avea un du
blu avantaj către care tindem de 
atîta vreme, ne spune tov. ION 
STATE, șeful secției pentru pro-

să subliniem ceea ce enunțam 
ceva mai înainte : autoritatea se
cretarului, bazată pe aptitudini, 
pe calități intrinseci corespun
zătoare. Depinde de modul cum 
el reușește să imprime un curs 
favorabil lucrurilor. Pentru că 
poți invoca cu justețe lipsa de 
receptivitate a conducerii între
prinderii, a șefilor de secții, dai 
dacă comitetul U.T.C. nu reușeș
te să-și creeze autoritate prin 
propria activitate, dacă secreta
rul U.T.C. nu sa dovedește la 
înălțimea investiturii sale atunci

de asemenea 
noi, ne spu-

Șefii de secții sînt 
nereceptivi față de 
ne Mihai Grădinaru, secretarul 
comitetului U.T.C. pe uzină.

înțelegem nemulțumirea tova
rășului secretar. Dar au . acope
rire (nu în ce solicită ci în ac
tivitatea desfășurată) cele spuse ? 
Urmărim programul de activități 
pe trimestrul III al comitetului 
la capitolul „educație prin mun
că". Spunem drept că dintr-o 
formulare de genul „vom mobili
za ca toți tinerii să lupte pentru 
îndeplinirea angajamentelor" 
n-am prea înțeles mare lucru re-

facerea promptă și a produc
ției suplimentare este totodată 
și examenul de maturitate pro- 

9 fesională a tinerilor de aici, 
care certifică, de altfel, asimi- 

® larea eficientă a noii unități 
în angrenajul complex al eco- 

a nomiei naționale. Rezultate
le nu sînt întimplătoare. Ele 
sînt urmarea directă a unor 
inițiative inspirate de organi
zația U.T.C., care a știut să mo
bilizeze întreg colectivul de 
tineri pentru realizarea exem
plară a tuturor sarcinilor de 
producție. Iată despre ce e 
vorba : „La 4 august, ne in
formează ION ZARVA, se
cretarul comitetului coordo
nator al U.T.C.. s-a lansat un 
concurs între cele 6 organiza
ții U.T.C. din fabrică, fiecare 
dintre ele reprezentînd o sec
ție". Criteriile ferme și mobi
lizatoare precizează un larg 
program competițional. Mo- 
bilurile întrecerii? Calitatea 
și cantitatea producției, dis
ciplina, prezența, atitudinea 
fată de muncă și colegi, între-

lativ la activitatea comitetului. 
Așa cum nu ne-a edificat c'ituși 
de puțin nici discuția, pe care o 
doream lămuritoare, cu tovară
șul ing. Mihai Costin, responsa
bilul resortului profesional, din 
simplul motiv că interlocutorul 
nostru nu era în temă cu ceea 
ce trebuia să fi făcut. Ne-a 
edificat în schimb un „amă
nunt" : trei acțiuni programate £ 
în ziua deplasării noastre la „Ni
cotină", „organizate"'de comite
tul U.T.C., au fost ratate toate Q 
trei 1 Cuvintele tovarășului Cris- 
tofor, secretarul de partid al u- 
zmei, ni se par în acest context, 9 
pe deplin întemeiate :

— Personal nu sînt mulțumii — 
de felul cum merge activitatea W 
U.T.C. în întreprindere.

Și atunci, de ce soliciți pe al- 
tul să-ți întindă mîna cînd tu nu ™ 
ești pregătit să i-o strîngi ?

Fără îndoială că situațiile se A 
cer judecate de la caz la caz, ™ 
diferențiind aprecierile. Este ceea 
ce credem că trebuie să facă or- A 
ganele teritoriale U.T.C., în spi- 
ritul atribuțiilor pe care le au. 
Cu condiția ca măsurile impuse ® 
de realitate să nu apară la prea
mare distanță în urma condu- ținerea mașinilor etc. S-a ere
ziilor odată formulate. at, astfel, de la început, în în-

dine și curățenie exemplară. 
Hala imensă adăpostește deo
camdată 75 de ringuri care pot 
toarce în fiecare moment un 
număr de 30 780 de fire. Fire
le curg vegheate cu atenție și 
satisfacție de tinerele fete. U- 
nele se feresc să-și spună vîrs- 
ta de teamă ca nu cumva să 
apară îndoieli asupra maturi
tății lor profesionale. De data 
asta însă „am numai 17 ani" 
(Popa Floarea), nu sugerează 
îndoieli ci încredere pentru că 
adevăratul cuvînt și carte de 
vizită a colectivului sînt rea
lizările. La sfîrșitul lunii oc
tombrie, producția marfă vîn- 
dută și încasată era depășită 
cu IOV», iar productivitatea 
muncii cu 6 la sută. Depășiri
le considerabile ale indicatori
lor de plan pe luna noiembrie, 
împreună cu angajamentul 
ferm al colectivului de aici, 
de a realiza pînă la sfîrșitul 
anului o producție suplimen
tară de 27 milioane de lei, sînt 
alte argumente despre maturi
tatea profesională și etică a 
tînărului colectiv de aici.

IUSTIN MORARII



D. H. R. BARTON ODD HASSEL
O FEMEIE, mai mult decît speriată, ar vrea să-și stingă boala sa ascunsă : prin 

releele dereglate ale creierului ei se ridică obsesii halucinante, obositoare, de absurditatea 
cărora este convinsă — dar nu le poate stăpini. I-e frică de întuneric ca și cum în el s-ar 
ascunde un dușman neînduplecat, rău și periculos. Ar vrea să scape de el — dar cum ? 
UN BĂRBAT își spală miinile mereu, in fiecare minut, ar vrea s-o facă în fiecare se
cundă. Știe că din cauza asta i-au apărut eczeme și plăgi, ar vrea să-și stăpînească mania. 
Dar cum ? O TÎNĂRĂ își blestemă viața pentru că durerea de cap o stringe ca într-un 
clește de foc. nu-i dă clipă de răgaz, o aruncă în ghearele disperării. UN COPIL cu 
ochii apatici, cu mină abătută de bătrin, se află în fața vieții dar o refuză, evită prietenia, 
evită școala, nu vrea decît să fie lăsat singur, mereu singur, cu micile lui gînduri de răz
bunare. Părinții ? Nu-1 mai interesează. A intuit vag că poate din cauza lor a ajuns aici, 
că poate ei sint pricina nevrozei sale. Pentru toți acești bolnavi există o șansă aproape 
sigură de vindecare, fără medicamente și uneori, fără bisturiu — in cabinetul psihiatrului. 
Medicul poate pătrunde atent și abil în tenebrele psihicului lor, le poate reda optimismul, 
dorința de a trăi, le ameliorează sau vindecă total suferința.

Despre aceste probleme și multe altele își propune să vă informeze ancheta noastră, 
la care au contribuit medici români și străini, participanți la a doua Conferință națională 
de psihiatrie.

ÎNTR-O FAMILIE 
BOLNAVA MORAL, 

COPIII SE MOLIPSESC REPEDE

Mediul familial, regimul de 
muncă și viață, gradul de- soli
citare în activitatea nervoasă 
superioară sînt factori de mare ' 
importanță în declanșarea me
canismului afecțiunilor psihice, 
(evident, nu este vorba de cele 
bazate pe o leziune internă a 
creierului). Nevrozele, de exem
plu. care constituie o mare par
te din maladiile psihice, întîl- 
nindu-se frecvent în cabinetele 
de consultații, au cel mai ade
sea o cauzalitate externă impli
cată de un traumatism psihic, 
o supraîncordare sau o situație 
conflictuală, stări care pot fi 
prevenite, evitate, sau înlătura
te. Spre deosebire de nevroze, 
în psihopatii (caracterizate prin 
incapacitatea de integrare ar
monioasă în ambianța cotidiană) 
rolul particularităților înnăscu
te este mult mai mare. La a- 
ceste afecțitmi ambianța fami- 
lial-socială are un rol covîrși- 
tor. Ea poate duce uneori la pa
roxisme îngrijorătoare, fie la 
diminuarea accentuată a trăsă
turilor psihopatice. Adesea, psi
hopatiile se manifestă încă din 
copilărie și adolescență (purtînd 
în acest caz numele de tulburări 
de comportament) și tot acestea 
sînt și perioadele în care prin 
măsuri psiho-pedagogice sau 
medico-sociale ele pot fi oprite 
într-un stadiu preclinic.

,,O educație greșită a copilu
lui în familie, conflictul dintre 
părinți, lipsa unuia dintre pă
rinți, alcoolismul părinților, și 
alți factori social-psihologici 
nefavorabili, joacă un mare rol 
în apariția tulburărilor de com
portament, în ivirea formelor 
individuale de neadaptare la 
viața socială a adolescenților și 
tineretului. Studierea rolului 
factorilor enumerați, în fenome
nele de neadaptare socială, este 
o sarcină complexă, care priveș
te multe discipline. In îndepli
nirea ei, alături, de psihologi, 
pedagogi, sociologi, un mare rol 
le revine psihiatrilor" — ne spu
nea prof. V. Kovaliov (U.R.S.S.).

Strict determinate de me
diul social sînt și aberațiile 
comportamentale ,,beat“ sau 
,.hippy". „Pot spune, pe baza u- 
nor constatări făcute în clinici 
și spitale — ne spunea prof. 
Eugene Zișkind din Los Angeles 
— că mulți hippy sint pe cale de 
a deveni schizofrenici, mai 
ales din cauza folosirii droguri
lor". In clinicile din America, 
Si/edia și din alte țări — așa 
cum mărturisea doctorul suedez 
Lars Lidberg — acești „hippy" 
deveniți adesea „vagabonzi in
ternaționali", ajunși la capătul 
drumului lor disperat, încearcă 
să-și recapete o sănătate ruina
tă, după ce și-au ratat tinere
țea perseverînd într-o filozofie 
de viață sortită eșecului.

TERAPEUTICA
DISCUȚIEI CU MEDICUL

o fac dintr-un motiv subiectiv : 
mi s-a părut, mai mult decît 
oricare alta, metoda care solici
tă nu numai cunoștințele profe
sionale ale medicului, ci și re
sursele sale afective, adîncul său 
umanism. Cei care au cunoscut 
profundele văgăuni ale psihis
mului, năluca bolii. Care hoho
tește uneori dezlănțuită prin ele, 
pot înțelege cu cît tact trebuie 
să se apropie medicul de nesfîr- 
șita suferință umană. Uneori în 
bezna conștiinței unui bolnav 
există o singură reprezentare 
concretă, o singură afecțiune, o 
singură speranță — medicul. 
Pentru cei copleșiți de povara 
grea a suferinței o discuție cu 
psihiatrul înseamnă descătușa
re, descoperire, fortificare. Me
dicul îl poate ajuta în felul a- 
cesta să lupte cu refulările, ob
sesiile. cu imaginile Iui terifian-

Vianu, asistent al clinicii de 
psihiatrie din București, să ne 
vorbească despre ea. „Psiho-te- 
rapia de grup se practică în ur
mătorul mod : un număr de bol
navi. în special nevrotici, cu a- 
fecțiuni psihice ușoare, de na
tură eminamente conflictuală și 
fără lezări evidente ale siste
mului nervos central, se reunesc 
la perioade regulate de timp 
sub supravegherea unui psiho- 
terapeut. Are loc o discuție li
beră asupra manifestărilor bolii 
și problemelor pe care viața le-a 
ridicat acestor bolnavi. Medi
cul trebuie să aibă drept prin
cipiu călăuzitor de a nu apare în 
discuție ca o figură paternalis- 
tă, dominatoare. Și astfel cel 
care practică psihoterapia de 
grup observă că tendințe dintre 
cele mai diverse, atitudini atin-

te,

REPORTAJ ANCHETĂ

ÎN TERITORIUL ÎNCĂ PUȚIN

CUNOSCUT AL PSIHIATRIEI

Lange — psihoterapeutul nu in
tenționează să rezolve conflictele 
pacientului ; el nu face decît 
să-l întărească și să-l dirijeze 
în așa fel îneît el însuși să și 
le soluționeze. Al doilea pas ca
re se face în psihoterapie (pri
mul fiind realizat prin psihago- 
gie) este antrenamentul auto- 
gen. care are ca scop obținerea 
autocontrolului reacțiilor vege
tative. Metoda antrenamentului 
autogen se bazează pe autosu
gestie. Repetînd în gînd anu
mite formule, se poate obține o 
absolută relaxare musculară, o 
anumită dilatație a vaselor pie
lii, cu ridicarea temperaturii ; 
de asemenea, autocontrolul a- 
supra plexului solar, asupra res
pirației, bătăilor cordului 
ș.a.md. Metoda se bazează pe 
„vorbirea cu sine însuși" și 
constă într-un adevărat antre-

tează și părinții, vinovațitează și părinții, vinovați ade
sea de nevrozele copiilor, în ca
drul unei psihoterapii de grup 
'educaționale".

VERBUL
ÎNLOCUIEȘTE ANALGEZICELE

• Pictura poate vindeca bolile de nervi ? e, in focul
. r ■- î. _• .■ ’ ■

bisturiului — hipnoza o A vorbi ,,de unul singur*? nu 
e numai un simptom de maladie psihică ci,dimpotrivă,
poate fi o metodă eficace de tratament o Ce este 

psihagogia o Medicul, fără halat 
a - . ' ’ • ■ ■- •

___  . • -,9 --.f. '1 . .

SolitudinePortret geometrizat, deformat, cu aspect 
de mască primitivă

: PLEDOARIE PENTRU
‘MULTILATERALITATE

psihoterapeutică, a 
în țara noas- V

în țara noastră există o pre
ocupare susținută, pentru pre
venirea și tratarea afecțiunilor 
psihice. Începînd cu condițiile 
de viață care asigură într-o mă
sură mereu sporită posibilitatea 
dezvoltării plenare a personali
tății umane și terminînd cu spi
talele modern utilate, totul con
tribuie la păstrarea sau obține
rea sănătății psihice. In ce pri
vește metodele de tratament ele 
sînt variate și eficace, chimio- 
terapia. electro-convulsiv-tera- 
pia (ECT), tehnicile chirurgicale 
se îmbină cu psiho-terapia, 
cuft-terapia, art-terapia, ergo- 
terapia (terapia prin muncă) etc. 
Dacă insist asupra psihoterapiei

sau chiar cu aberațiile sale 
comportamentale. într-o frază 
deopotrivă spirituală și inteli
gentă, Behterev spunea : dacă 
bolnavul nu se simte mai bine 
după ce a stat de vorbă cu un 
medic înseamnă că nu a vorbit 
cu un medic.

Psihoterapia, această influen
ță terapeutică exercitată prin 
acțiune verbală asupra bolna
vului. are. așa cum ne arăta 
prof. Erich Lange, profesor de 
psihiatrie la Academia de me
dicină din Dresda, două scopuri : 
să mărească posibilitatea de co
municare a nevroticului cu alte 
persoane, în special cu medicul, 
și să reducă tulburările ne- 
uro-vegetative de care se plîn- 
ge de cele mai multe ori bolna
vul.

O metodă nouă, impusă în ul
timul deceniu este psihoterapia 
de grup. L-am rugat pe dr. Ion

gînd nivelul pasionalului se ma
nifestă la pacienți de obicei 
foarte inhibați, foarte retrași în 
ei". în discuția cu prof. dr. 
Erich Lange, am abordat tot 
problema psihoterapiei. „Un e- 
lement de bază al acesteia, 
ne-a spus domnia sa, îl consti
tuie pșihagogica (adică pedago
gia psihologică) care are urmă
toarele scopuri : să-l ajute pe 
tînărul pacient, (căci psihologica 
se adresează mai ales tineretu
lui) să accepte normele de va
loare și judecățile de valoare 
ale societății în care trăiește, 
să-i dea siguranță în sine însuși' J- - > Săși față de ceilalți, să-l ajute 
se autocunoască". —•

AUTOCONTROLUL 
REACȚIILOR NERVOASE

..Metoda noastră fiind emina
mente activă — a continuat dr.

nament, durata fiecărei ședin
țe fiind de un minut—două, re
petate de cîteva ori pe zi.

Psihiatria socială și sociopato- 
logia au reușit să stabilească o 
serie de principii în ceea ce pri
vește dinamica unei grupe tera
peutice. In această mică colecti
vitate, fiecare pacient este dirijat 
pe nesimțite spre un anumit rol 
adecvat tratării afecțiunii sale 
nevrotice. Pentru ca dirijarea 
să fie cît mai discretă, pentru 
ca în ochii bolnavului medicul 
să fie doar o persoană din grup, 
el renunță la halatul său, semn 
distinctiv, adoptînd o vestimen
tație comună. O formă specială 
a psihoterapiei de grup este a- 
ceea cu familii întregi, atunci 
cînd conflictele psihice sint în 
familie. La copii metoda se prac
tică în cadrul unor grupe de joa
că, pentru că viața copilului este 
joaca, dar îrț același timp se tra-

O metodă 
puțin utilizată 
tră este hipnoza- După cum se 
știe ea folosește starea de inhi- — 
biție creată prin cuvînt. pentru Se 
a dirija ulterior preocupările 
bolnavului spre rezolvarea con
flictului său psihic, fiind un pro- 0 
ces analog, formării de noi ret 
flexe condiționate. L-am căutat 
pc doctorul in științe mdicale A 
Nistor Diaconescu pentru că a- 
flasem că practică cu pasiune 
și succes această metodă în tra
tarea nevrozelor. „Prin sugestie A 
se pot crea reflexe de apărare 
împotriva unor dureri, se pot 
stinge unele reacții patologice, a 
Un bărbat atins de un spasm 0 
al gîtului („toiticolis") a părăsit 
astăzi spitalul complet vindecat 
de această afecțiune, după șase @ 
ședințe de hipnoză. N-a mai 
fost nevoie să i se secționeze 
fibrele musculare sterno-cleido- A 
mastoidiene, operație care ar fi ” 
putut să ducă la o mutilare în 
sens invers. Sub hipnoză se fac 
și unele intervenții de mică chi- " 
rurgie (infiltrații cu novocain-ă 
sau xilină în regiunea cefalică) 
foarte dureroase altfel". L-am 0 
întrebat pe dr. Diaconescu dacă 
folosește hipnoza în nevrozele 
obsesivo-fobice, caracterizate A 
deci prin prezența fobiilor sau 
obsesiilor, cum ar fi de exem
plu teatna de înălțime, teama A 
de întuneric, frica de a nu fi ™ 
îngropat de viu (taferofobie) sau 
spălatul exagerat al mîinilor, 
număratul pașilor etc. „In ast- 0 
fel de cazuri indivizii nu sînt 
prea receptivi la hipnoză, dar 
prin perseverență și repetiție, A 
dacă persoanele respective reu- ” 
șese să fie hipnotizate, la ele 
se obțin cele mai bune rezul- 
tate, pentru că în locul excitației 0 
stagnante care dă starea de an
xietate obsesivă, se substituie o 
excitație de optimism, încredere. 0 
Se preconizează extinderea hip- 
nozei în obstetrică, unde se aș
teaptă să se realizeze nașterile A 
fără dureri, sau cu dureri foarte ” 
diminuate, neînregistrate de eta
jul cortical". a

EXPOZIȚIA DE PICTURĂ ® 

DE LA SPITALUL Nr. 9
„Art-terapia" utilizată la noi ® 

în țară de numai trei ani sub 
forma terapiei prin pictură, dă 
bune rezultate în maladiile psi- a 
bice, evident asociată cu alte te- W 
răpii, la sanatoriul de nevrotici 
din Predeal ca și la Spitalul nr. 
9. „Art-terapia, ne explică dr. 0 
Aure) Romila, medic psihiatru 
specialist, este un mod indirect 
și fin de dialog cu bolnavul psi- £ 
hic (în genere, mai greu abor- 
dabil). Datorită picturii, pacien
tul își dă seama că poate crea A 
ceva, că reușește să se concen- “ 
treze, să gîndească coerent, să 
finalizeze o .acțiune. S-a reali
zat prin această metodă o colec- a 
ție de 6 000 de imagini din ca- 0 
re 800 pe diapozitive. Ele se uti
lizează atît per.tru studiul știin- A 
țific cît și ca material didactic. 0 
Metoda are perspective de ex
tindere pe de o parte și de a- 
dîncire pe de altă parte". A

★ w

Am intenționat să prezentăm 
doar cîteva din aspectele tera- A 
piei psihiatrice — acest terito- ” 
riu vast în care arta se întîl- 
nește cu știința. Ca niște fasci- a 
cule de raze, metodele sale se W 
îndreaptă spre focarele bolii, re- 
alizînd „minunile" reale ale vin- — 
decarii. 0

Recent, membrii colegiului 
profesoral al Universității Ka- 
rolinska din Stockholm, juriul 
însărcinat cu aprecierea lu
crărilor propuse pentru pre
miul Nobel, au acordat cea 
mai prestigioasă distincție ști
ințifică a lumii contemporane. 
Proaspeții laureați ai premiu
lui Nobel pentru chimie pe 
anul 1969 sînt profesorii De
rek Harold, Richard Barton, 
(Anglia) și Odd Hassel (Nor
vegia). După cum se arăta în 
buletinul dat publicității, lu
crările celor doi savanți au 
fost apreciate în mod deosebit 
pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea și adîncirea cu
noștințelor despre conforma
ție în chimie.

D. H. R. Barton, este născut 
la 8 septembrie 1918, la Gra
vesend, Anglia. In prezent 
este profesor la Colegiul Im
perial din Londra. începînd 
din anul 1945 publică nume
roase lucrări asupra terpenelor 
și steroidelor, punînd primele 
baze ale analizei conformațio- 
nale în chimie. Prof. Barton a 
elaborat o teorie științifică 
care permite să se prezică di
versele structuri chimice ale 
unor compuși importanți cum 
sînt fenolii și alcaloizii. El 
este, dș asemenea, unul dintre 
pionierii studiilor asupra rela
țiilor care există între rotația 
moleculelor organice com
plexe și structura lor.

Odd Hassel, născut la 
17 mai 1897, și-a făcut stu
diile la Oslo și Berlin, deve
nind, în 1934, profesor de 
chimie-fizică.

Contribuția sa la dezvolta
rea studiilor de structură chi
mică este dintre cele mai im
portante. Din spectrele infra- 
roșii și Raman, precum și prin 
metoda difracției electronilor, 
Hassel stabilește că molecule
le ciclohexanului — hidrocar
bură ciclică cu șase atomi de 
carbon — se află, la tempe
ratura obișnuită, aproape ex- . 
clusiv într-o anumită 
spațială denumită 
scaun". Studiile sale 
structurii sistemelor 
hexaatomice și asupra sisteme
lor policiclice au permis sta
bilirea structurii multoi com
puși izolați din natură, pre
cum și sinteza unor substanțe 
fiziologic active. Numele său 
este citat în cărțile de chimie 
organică alături de savanții 
care au pus bazele acestei dis
cipline.

Studiile de structură, fun
damentate și dezvoltate pe 
baza lucrărilor, prof. Barton și 
Hassel, prezintă o deosebită

formă 
„formă 
asupra 
ciclice

Prof. dr.
N. BĂRBULESCU

vicepreședinte al C.N.C.S.
importanță pentru progresul 
chimiei contemporane. Și a- 
ceasta nu numai datorită noi
lor perspective de cunoaștere 
științifică pe care ele le des
chid, cît, mai ales, datorită 
faptului că ele reprezintă ja
loanele care au permis utili
zarea cunoștințelor teoretice 
de structură în sintezele in
dustriale. Progresele deosebite, 
dezvoltarea explozivă a indus
triei chimice contemporane 
n-ar fi fost posibile niciodată 
fără cunoașterea amănunțită a 
structurii chimice și a confor
mației diferiților compuși. 
Sinteza medicamentelor și 
hormonilor — pentru a nu 
cita decît unul din domeniile 
care au beneficiat de dezvol
tarea teoriei conformational e 
în chimie — constituie, cred, 
un exemplu elocvent.

Cercetările privind cunoaș
terea structurii chimice a di
feriților compuși se caracteri
zează — ca de altfel întreaga 
cunoaștere științifică actuală
— prin întrepătrunderea strîn- 
să a diferitelor ramuri științi
fice' și tehnice. Pentru a pă
trunde în intimitatea aranja
mentelor atomice și ale dife
ritelor forme complexe ale 
moleculei chimice, pentru a-i 
cunoaște „detaliile de arhitec
tură", cercetătorul este nevoit 
să folosească tehnici de lucru 
extrem de complexe. Uneori 
aparatura existentă nu-i poate 
satisface exigențele. Soluția
— de multe ori folosită cu re
zultate extrem de fertile — 
este utilizarea calculului ma
tematic. Sînt numeroase cazu
rile cînd structurile atomice 
sau moleculare, pozițiile rela
tive ale diferitelor „părți com
ponente" ale atomului sau ale 
moleculei au fost întîi calcu
late. Abia mai tîrziu, prin per
fecționarea aparaturii, calcule
le matematice și-au primit, în 
mod strălucit, confirmarea.

Este regretabil că Alfred 
Nobel nu a inclus și matema
tica printre domeniile cărora 
să li se atribuie aceste premii.

Cu .atît mai mult cu cît, chiar 
la srîrșitul secolului trecut, ro
lul matematicii pentru dezvol
tarea celorlalte științe se afir
mase puternic. Experiența a 
demonstrat ulterior că, în spe
cial în domeniul .fizicii și chi
miei, cuceririle matematicii au 
permis unor savanți ca Max 
Plank, Albert Einstein, Niels 
Bohr, Erwin • Schrodinger, 
P. A. M. Dirac, Enrico Fermi . - 
ș. a. să aducă contribuții în
semnate la dezvoltarea știin
ței, primind la rîndul lor pen
tru aceasta, premiul Nobel.

Colaborarea dintre cercetă
torii diferitelor domenii știin
țifice și matematicieni, elec- 
troniști, ciberneticieni consti
tuie, în condițiile revoluției 
tehnico-științifice contempo
rane, o cerinfă imperioasă, 
ceea ce impune însă, ca fie
care cercetător să cunoască 
„limbajul" celuilalt. Iată de, 
ce îi este necesară cercetăto
rului o pregătire temeinică Și 
multilaterală.

în epoca în care trăim, pen
tru a atinge performanțe mari, 
este necesar să creăm în rîn- 
durile tineretului nostru un 
curent larg de aprofundare a 
cunoștințelor din domeniile 
matematicii, fizicii, chimiei, 
biologiei etc. Concomitent cu 
aceasta se cer însușite unele 
deprinderi tehnice, prin frec
ventarea unor cercuri de elec- , 
tronică, radiofonie, calcul e- 
lectronic etc. Nu mai puțin 
însemnat 4 pentru viitorul cer
cetător este studiu] temeinic 
al limbilor străine de impor
tanță universală. Ele ne per
mit să citim și să înțelegem 
ceea ce au descoperit și ne-au 
lăsat înaintașii noștri, ceea ce 
creează astăzi contemporanii 
noștri, indiferent dacă au pri
mit sau n-au primit pentru 
cercetările lor premiul Nobel.

Rolul liceelor și facultăților 
este esențial în această direc
ție. Ele trebuie Să contribuie 
cu toată intensitatea Ia educa
rea, formarea și afirmarea a- 
devăratelor valori și să cultive 
în rîndul tineretului tendința 
de autoperfecționare prin 
muncă asiduă pentru însușirea 
cunoștințelor științifice și teh
nice.

POTOPUL

MARIA SUCIU

ANTENE
dus un laser eu impulsuri care la puterea de vîrf 
generează pînă la 10 terawati (trilioane de Watti). 
Fiecare explozie durează numai 3—10 picosecunde, 
însă e atît de intensă îneît încălzește un metal la 
20 milioane grade Fahrenheit.

MARIE Șt CALOTELE POLARE. Calotele polare 
de pe planeta Marte par a fi alcătuite din bioxid 
de caroon, iată ipoteza' emisă de un grup de cerce
tători de la Universitatea din Texas (S.U.A.) care, 
cu prilejul măsurătorilor făcute, au constatat va
riații dimensionale sezoniere. Astfel, in toamna 
marțiană, o dată cu formarea calotei de la polul 
nord al acestei planete, concentrația de bioxid de 
carbon din atmosfera planetei Marte scade la ju
mătate, în timp ce în primăvara marțiană, cînd 
calota se evaporă, concentrația de bioxid de car
bon din atmosferă crește iar.

„HAT-22" La Institutul aeronautic din Harkov a 
fost construit un minielicopter, „HAT-22", a cărui 
greutate nu depășește 220 kg. Dotat cu un moto» 
de 30 HP. el poate atinge o înălțime de 2 00(1 m șl 
o viteză de 190 km Acest aparat se utilizează 
deja pentru inspectarea liniilor de înaltă tensiune 
și detectarea bancurilor de pești în largul mării. 
Se crede că va fi util pentru numeroase cercetări, 
in primul rind pentru geologie.

LASiiR DE 10 TRILIOANE WAȚI. Oamenii de 
ftlință de la Sandia Laboratories (S.U.A.) au pro-

• PUTEM VEDEA CU URE
CHII,E ? Oamenii de știință de 
la Universitatea din Manchester 
experimentează un sistem de 
,,suplinire" a celor două siste
me senzoriale — auzul și vă
zul. Cercetările lor se bazează 
pe ipoteza că sistemul audio
vizual este ,,intereșanjabil“. 
Tntr-adevăr, un „subiect*4, aflat 
într-o cameră cu o izolație fo
nică perfectă, a putut recepțio
na informații transmise pe cale 
optică, prin intermediul unor 
pulsații luminoase de diferite 
intensități, fiind complet „izo

lată44 vizual.

A VENIT
DIN LUNA?

AMONIACUL ANTIPOLUANT. Un nou pro
cedeu de evitare a< poluării aerului de către gazele 
de ardere ale termocentralelor este în studiul unui 
grup de cercetători din R. p. Polonă. Noul proce
deu constă in Introducerea de amoniac în gazele 
reziduale. In contact cu bioxidul de sulf, existent 
în aceste gaze, șl cu oxigenul, amoniacul formează 
sulfat de amoniu care este valorificat în agricul
tură sub forma de îngrășămînt chimic. Experimen
tările făcute la cîteva termocentrale din R. P. Po
lonă au dovedit eficiența acestui procedeu în ac
țiunea largă ce se desfășoară în prezent pe plan 
mondial cu privire la denocivizarea gazelor rezi
duale.

UN DOP BINE ÎNFUNDAT. Anual mor mii de 
copii din cauza ingerării accidentale a conținutului 
sticlelor de medicamente. Cîțiva Ingineri canadieni 
au inventat de curînd o sticlă din material plas
tic care este astupată cu un dop flexibil. Pentru 
a-1 scoate trebuie să se tragă foarte tare de toar
tele care sînt ascunse în crestăturile de pe margi
nea gitului sticlei.

In cursul numeroaselor încercări numai doi copii 
dintr-o mie au reușit să destupe acest model de 
sticlă, dar aceștia depășiseră 8 ani.

ANTENE

In Cosmos există mult hi
drogen, iar rocile lunare sini 
compuse din oxigen în pro
porție de două treimi. Totuși, 
în știință a predominat mult 
timp teoria inexistenței umi
dității în Lună. In ultimul 
timp însă, mulți savanți cu re
nume mondial au 'început să 
vorbească despre existența 
sub suprafața Lunii a unor 
mari bazine de apă. După pă
rerea lor, o bună parte din 
masa Lunii o formează apa, 
care este ascunsă sub un strat 
solid.

Spre deosebire de Pămînt, 
a cărui forță gravitațională 
puternică comprimă straturile 
solide, eliminînd astfel apa 
Ia suprafață, în Lună această 
forță este mult mai slabă. Din 
această cauză, apa n-a trebuit 
să iasă la suprafață.

Oamenii de știință presu
pun că în epocile timpurii ale 
istoriei geologice a Pămîntu- 
lui n-au existat oceane, ci în
treaga suprafață a planetei 
noastre, care pe atunci era cu 
mult mai mică, reprezenta un 
supercontinent. Pe acest con
tinent erau fără îndoială mul
te ape, dar nu existau mări și 
oceane. Apa se putea menține 
numai în straturile mai adinei.

Cu prilejul unor cataclisme 
geologice, apa subterană, con
ținută în diferiți compuși sau

aflată în stare modificată, era 
eliberată cu o forță uriașă și 
ajungea în cantități fabuloa
se pînă în spațiu] cosmic. In 
aceste condiții, Pămîntul a 
fost inundat de un potop 
enorm care a început să-și 
croiască drumul și să formeze 
mări și oceane.

Asemenea cataclisme sînt 
posibile pe orice planetă, in
clusiv Luna. Așa se poate in
terpreta și „potopul biblic*. 
Oamenii de știință presupun 
că un asemenea cataclism a 
avut loc în Lună și că în urma 
lui s-a format un uriaș geizer 
de vapori de apă și gaze, care 
a străpuns suprafața Lunii în 
regiunea ei vizibilă, unde 
scoarța fusese slăbită prin ac
țiunea gravitației terestre. La 
rîndul său, Pămîntul a antre
nat prin gravitația sa acest to
rent din Lună și s-a „scăldat" 
în apele Iui.

Apa din Lună a protejat 
straturile superioare ale at
mosferei terestre și a barat ca
lea căldurii solare excesive 
Clima a devenii mai aspră 

, Suprafețe uriașe ale Pămîntu- 
lui au fost acoperite cu ghea
ță, care în unele locuri s-a 
menținut pînă în zilele noas
tre.

R. D.
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MITURILOR
s

în fiecare an, la început de 
iarnă, ritmul muncii intense 
se mută de pe ogoarele coope
rativelor pe scenele cămineloi 
culturale, bucurîndu-se de a- 
ceeași prezență autoritară a 
tineretului. Iar brigăzile de 
cîmp se reorganizează în alte 
brigăzi, artistice, care cîntă în 
versurile lor roadele unei 

toamne bogate.

g J pv MAHGiraA UNEI DISPUTE: ||

TEATRUL ISTORIC Șl ISTORIA

REAȘEZAREA
de DAN 

ZAMFIRESCU
puneam în articolul 
anterior că, pentru 
ca o piesă de tea
tru, un poem, o nu
velă sau un roman 
șă fie c u adevărat 
„isterice", să ne

ofere adică, un punct de ve
dere valabil nu numai estetic ci 
și istoric asupra trecutului în 
genere, sau asupra unor perso
nalități istorice, autorul trebuie 
să vrea și să reușească să pă
streze un acord de esență 
realitatea istorică atestată 
documente, să nu Contrazică 
datele lor fundamentale și

cu 
de 
în 

......... — v. în 
sppitul lor aceste documente. 
AsJasta este o problemă. O pro
blemă cu totul aparte este aceea 
a luminii în care ne apare o 
situație sau o personalitate, dacă 

-această lumină și imagine pe 
Scare o dă ne convine sau nu 
' în raport cu obișnuințele noas
tre, cu sentimentele ce le nu
trim față de cutare sau cutare 
personaj istoric. Nimeni nu pro
testează împotriva imaginii lui 
Lăpușnear.u din capodopera lui 
Negruzzi, deși este profund ne
dreaptă cu un domn care nu 
era nici un nebun sanguinar, 
nici un cinic, ți care a jucat un 
rol însemnat pentru cultura ță
rii sale. Nimeni nu-i reproșea
ză lui Alecsandri că a văzut în 
Despot Vodă numai aventurie
rul și nu pe întîiul domn uma
nist, pe primul care a avut 
ideca unirii tuturor românilor, 
plecînd nu de Ia necesități ime
diate ci de,la conștiința, de sur
să umanistă, a originii lor co
mune, a mîndriei lor de descen- 
denți ai romanilor. De ce ? 
Fiindcă Imaginea literară, deși 
inexactă, nedreaptă sau unilate
rală în raport cu adevărul isto
ric, nu vine în coliziune cu un 
mit, cu un simbol în care am 
^hvestit sentimentele, cunoștin
țele și aspirațiile noastre. Am 
v ăzut însă că Ștefan cel Mare 
din Apus de Soare a provocat 
reacții, unele violente. Ia oameni 
de felurite pregătiri. Ulterior 
însă Delavrancea a reușit să ri
dice propria-i viziune la rangul 
unui mit.. Stă în puterea mare
lui artist' dc a crea și a recrea 
pe baza istoriei documentare a- 
semenea simboluri, uneori mai 
adevărate în esența lor decît 
ceea ce pare pe moment a fi a- 
devărul cel mai istoric Cea mai 
profundă intuiție a personalită
ții lui Ștefan cel Mare n-o da
torăm istoricilor moderni ci lui 
Grigore Ureche și lui Mihail 
Sadoveanu, ultimul fiind autorul 
unei Vieți a lui Ștefan cel Mare 
superioară din acest punct de 
vedere monografiilor lui Ion 
Ursu și N. lorga.

Progresul științei istorice, sub 
raport documentar și interpre
tativ, poate infirma, dar uneori 
confirma surprinzător intuițiile 
unor creatori ce n-au fost isto
rici de meserie. Cea mai pro
fundă influență asupra științei 
istorice' însăși și asupra litera
turii de inspirație istorică o 
exercită însă mutațiile senti
mentului despre trecut, întîm- 
plate sub acțiunea experiențe
lor, concepțiilor, idealurilor și 
aspirațiilor contemporane Fie
care epocă mare își scrie isto
ria nu numai din perspectiva 
ei. dar și pentru ea. Acest sen
timent nou al trecutului — să 
ne gîndim la pașoptiști în ra
port cu Șincai sau cu Miron 
Costin —. care revoluționează 
imaginea tradițională a istoriei 
naționale sau universale poate 
să se manifeste insă cu mai mare 
intensitate nu în opera istorici
lor unei vremi, ci a literaților 
ei. Faptul că o generație înnoi
toare are în mijlocul ei și un 
istoric genial — Bălcescu, Haș- 
deu, lorga — deci un mare 
creator, poate da iluzia de con- 
comitență. dar nu este o regu
lă. De pildă, pentru sfettul de 
veac din urmă, noua ne-a lip
sit și ne lipsește omul care să 
scrie istoria pe care ar dori-o 
contemporanii celei mai ului
toare istorii românești, de unde 
impresia de imens decalaj între 
știința istorică — indiferent de 
realele și Uneori marile ei succe
se din alte puncte de vedere — 
și conștiința noastră actuală 
despre trecutul și prezentul pa
triei. Se întîmplă însă ca acest 
nou sentiment al istoriei națio
nale să irumpă în altă parte : 
în teatru. Poate mai mult decît 
poezia (cu excepția lui Nicolae 
Labiș), și sigur mai mult decît 
proza, teatrul istoric a reușit să 
stabilească acel contact viu, ple
nar și rodnic între epocă și crea
ție. El â reușit să ridice experi
ențele și realitățile epocii la o 
înălțime artistică și la o demni
tate ideologică prin care cel pu
țin cîteva titluri se po-t compara 
cu tot ce a dat. mai bun literatu
ra clasică. Si mai ales, a reușit 
să ne sugereze noutatea, ampli
tudinea și profunzimea senti
mentului actual al istoriei noas
tre naționale.

în 
al 

de 
_______ ... .. .. . . la 
urmă de a învinge. Optimismul 
facil din baladele lui Bolinti- 
r.eanu, tendința de a vedea în 
eroii naționali niște retori la 
curent cu ultimele noastre idei 
politice, frazeie de efect, „fra
zele" 
acest 
tate, 
unor 
țete, 
public, dar în afara istoriei li
terare. îndrăznesc să spun — și, 
cred, în cunoștință de cauză — 
că cea mai subtilă lecție de 
istorie națională pe care o avem 
astăzi la dispoziție e de căutat 
nu în tomurile mastodontice ale 
tratatelor, ci în aceste cîteva lu
mini „de artist" care se cheamă 
Veac de iarnă. Petru Rareș, 
Procesul Horia, Săptămîna pati
milor sau Viteazul.

că, dar urmărește să semene 
suflete un tonic sentiment : 
permanenței noastre, al forței 
a îndura, de a dura și pînă

în genere, sînt excluse din 
teatru de adîncă seriozi- 
rămînînd numai apanajul 
co.niecții după vechile re- 
nu lipsite de succes de

să lumineze condiția istorică. 
Formula. încercată eu rezultate 
demne de toată atenția, în 
Petru Raieș își găsește o ilu
strare și nyii pregnantă în dra
maturgia istorică a lui Paul An
ghel. Aflată în centrul unor vii 
controverse, aceasta nu este mai 
puțin o strălucită demonstrație 
a „avansului" literaților asupra 
istoricilor în intuirea dimensiu
nilor și semnificațiilor trecutu
lui nostru. Pentru a da opinii 
definitive asupra valorii ei tea
trale ar . trebui să vedem cele 
două piese regizate și jucate în 
acord cu propriul lor sens, 
ceea ce pînă acum nu s-a în- 
timplat, atît spectacolul de la 
București cu Viteazul cît și cel 
de la Cluj cu Șăptămîna pati
milor fiind total insuficiente. 
Deci, nu despre virtuțile dra
matice aie pieselor — în care 
noi persistăm să credem, aș- 
teptînd cu răbdare regizorul 
pentru Săptămina patimilor și 
actorii pentru Viteazul — este 
vorba în acest articol, ci des
pre pretinsa ..demitizare" pe 
care ar suferi-o într-însele două 
glorii naționale : Ștefan cel 
Mare și Mihai Viteazul.

Actuala înfățișare a satului contemporan oferă suficiente ele
mente pentru dovedirea metamorfozelor de structură ale colectivi
tății sale. Noua geometrie a caselor, noile spații de școlarizare, 
edificiile impunătoare ale căminelor culturale, constituie suportul 
material menit să determine o nouă realitate spirituală a lumii sa
tului. Investițiile anuale pe care statul le face pentru înzestrarea 
așezămintelor culturale, materializate în mobilier, aparate de radio 
și televiziune, instrumente muzicale, cărți etc. se cer a fi justifi
cate printr-o vie și permanentă activitate în acord cu exigențele 
fiecărei vîrste. Anul acesta, spre a da numai un exemplu, în județul 
Caraș Severin au fost date în folosință 5 noi cămine culturale, iar 
în ultimii doi ani peste 1 milion de lei au fost cheltuiți cu înzes
trarea lor materială. Sume identice
Timiș.

au fost cheltuite și în județul

răsătura comună a 
cîtorva din cele 
mai bune piese is
torice apărute în 
acest interval este 

deplasarea 
tului de pe 

sonalități (Răzvan, 
Vlaicu. Ștefan), asupra 
ției istorice" românești 
sub unghitrf unei aspre 
țați, care exclude orice

accen- 
per-

Despot, 
„condi- 
văzută 
lucidi- 
retori-

C
onștient de esența 
mesajului său, de 
faptul că scrie nu 
despre un domn, 
ci. despre condiția 
istorică a unei e- 
peci, Ion Omescu. 

în Veac dc iarnă, își creează voit 
o ..atemporalitate" convențio
nală. deși unele date isterice și 
atmosfera generală 
ne indică 
in „Domnul"
Eliberat de obligația urmăririi 
documentului și subintitulîn- 
du-și piesa „pretext istoric", au
torul poate să-și concentreze a- 
tenția, de la portretul unui 
domn, la condiția dramatică a 
unei întregi istorii, sugerîndu- 
ne că istoria noastră veche a 
cunoscut frecvent asemenea 
„veacuri de iarnă" în care Sin
gura și marea datorie era, în 
asemenea conjunctură, salvarea 
rădăcinilor acoperite de zăpada 
înghețată, pentru primăvara de 
cîndva. în fond, spre sfîrșitul 
domniei sale, nu altceva a fă
cut Ștefan cel Mare însuși. A 
ști cînd e „veac de iarnă" și 
cînd se deslănțuie primăvara, a 
nu confunda situațiile și a-ți 
face datoria potrivit imperative
lor ceasului — iată lecția pe 
care „Domnul" o dă fiului său. 
Nici Davila, nici Delavrancea, 
nici Hașdeu nu s-au gîndit la 
așa ceva, orice confuzie între 
Vlaicu și „Domnul" lui Omescu 
fiind exclusă, ca și orice în
curcare a datelor de apariție.

O formulă întrucîtva deosebi
tă adoptă Horia Lovinescu în 
Petru Rareș, fără îndoială una 
din cele mai interesante creații 
dramatice inspirate din istoria 
patriei, nu numai în literatura 
actuală Lovinescu pleacă de la 
o meditație filozofică asupra 
„puterii", piesa fiind o ilustrare 
a unei asemenea meditații. Dar 
acceptînd "să-și extragă materia
lul din realitatea românească, 
din istoria noastră, și să mate
rializeze ideea sa într-un per
sonaj istoric precis, despre care 
există documente, cronici, scri
sori emanate direct de la domn, 
dramaturgul este obligat să în
cerce a crea un om viu, în car
ne și oase, ca Vlaicu sau Ște
fan, confruntata] cu documen
tele și totodată un purtător de 
cuvînt al ideilor autorului des
pre putere și despre trecutul 
nostru Ceea ce este semnificativ 
în această piesă, care n-are nici 
forța de „tipologizare" a lui 
Apus de soare și nici intensita
tea si meșteșugul dramatic al 
lui Vlaicu Vodă, dar ilustrează 
clar un alt moment ăl drama
turgiei istorice românești, este 
faptul că. poate dincolo de in
tențiile autorului ea se înscrie 
în linia generală de evoluție a 
teatrului nostru istoric contem
poran. într-adevăr, pornind de 
la preocuparea filozofică, piesa 
devine, condusă de marmura 
realităților în care sculptează 
creatorul, o operă de filozofie 
politică, o dramă tot a „condi
ției istorice" Horia Lovinescu a 
reușit să surprindă, cu o mare 
inteligență de artist, resorturile 
istoriei naționale, „legile" dure 
care au guvernat evul mediu 
românesc și comportamentele pe 
care le-a provocat. Sînt cîteva 
scene (aceea cu „înmormînta- 
rea“ anticipată a fiului sau con
versația cu sultanul) pe care 
dramaturgii secolului trecut nu 
le-ar fi bănuit măcar Petru 
Rareș este drama unui om de 
stat, domnind peste un popor 
care trăiește între două istorii : 
aceea pe care vrea să și-o facă 
el, și aceea pe care vor să o 
facă alții cu el Cum procedează 
primii spre a smulge ultimilor 
o fărîmă de realizare a dorin
țelor și aspirațiilor ? Pînă unde 
pot merge ? în ce poate consta 
victoria și înfrîngerea ? Horia 
Lovinescu a intuit și a dezbătut, 
implicit sau explicit toate a- 
ceste probleme, și de aceea pie
sa lui va rămîne.

Portretul unui domn istori
cește determinat se clarifică și 
se sculptează deci pe fundalul 
..condiției istorice". Aceasta este 
tot așa-de importantă în defini
rea personajului istoric pe cît 
ultimul este pus să „semnifice",

a piesei 
fără greutate 
pe BrîncoVeanu.

emitizare în 
cu ce ? Cu 
mentele? Nu 
nici o piesă 
că românească mai 
scrupulos bazată 
pe documente de

cît Săptămina patimilior, și 
nimeni nu poate contesta 
istoricește imaginea lui Ștefan 
inspirată de altfel de cronici 
ccritemporane (cronica moldo- 
germană în special) și în acord 
cu celebru) portret al lui Gri- 
gore Ureche, în care umbrele și 
luminile se amestecă parcă pen
tru ca primele să facă a stră
luci și mai mult ultimele. A 
combate această piesă în nume
le adevărului istoric este un 
semn de agramatism Rămîne 
cealaltă obiecție • domnul este 
coborît de pe soclu, e prezen
tat în situații care, chiar veri
dice, nu-i sînt esențiale, nu-1 
definesc Iată o obiecție la care 
destinul lui Apus de soare ne 
face să zîmbim. Doamna Valeria 
Sadoveanu ne-a povestit că. ve
nind cineva la marele alter-ego 
modern al celui ce odihnește la 
Putna și spunîndu-i câ în 
Frații Jderi „cutare lucru nu a 
fost așa", Sadoveanu i-a răs
puns : „Nu-i nimica, de aci îna
inte ața □ să fie!" Realitatea este 
că, după Delavrancea și Sado
veanu. Paul Anghel a reușit a 
treia minune literară : de a în
via pe Ștefan cel Mare pentru 
sensibilitatea istorică și pentru 
nevoile unei epoci ; de a-l reda 
poporului său așa cum are acum 
nevoie de dînsul Și noi oame
nii acestei epoci, ai acestor ex
periențe istorice, putem 
fără grijă cuvintele pe 
loan Bogdan le-a spus 
Delavrancea, și pe care 
tea spune la fel despre 
veanu. atît de deosebit __ ,
în viziunea sa. de viziunea lui 
Delavrancea ; ,ne-a dat un Ște
fan așa cum trebuie să și-l în
chipuie și cel mai profund cu
noscător al trecutului nostru".

raport 
docu- 
există 
istori-

repeta 
care 

despre 
le pu- 
Sado- 
tntuși,

/

P
aul . Anghel, care 
are o profundă cul
tură istorică și o 
intuiție istorică 
surprinzătoare pen
tru un literat, nu 
• „deniitizează" ci 

urmărește o „reașezare a mi
turilor" în acord cu sensibilita
tea și nevoile noastre de înțele- 
gerea trecutului. Căci ce este 
Săptămîna patimilor, care este, 
dacă vreți, „mesajul" acestei 
piese? Este istoria unei victorii 
imposibile. Imposibile rațional : 
voievodul este singur, țara e 
singură, principii creștini și papa 
îi trimit vorbe în Ioc de aju
toare, în schimb turcii vin cu 
sultanul în frunte, și cu 200 000 
de oameni. Solii săi îi zvîrle 
domnului sfidarea : taie-i pe cei 
două sute de mii. „Lovitură de 
teatru" • Ștefan primește sfida
rea. Această Moldovă singură 
se va bate, nu Spectaculos, nu 
„cavalerește" ci ,.urît“. pe via
tă și pe moarte. își va da foc, 
se va face scrum si otravă în 
fața năvălitorului. îl va atrage 
în capcane, îl va hărțui. îl va 
lovi din spate și din față fără 
alegere, și-l va hăitui ca pe o 
fiară pînă ce-1 va scoate din 
hotarele sale. Va pierdAo bătă
lie la Valea Albă, dar va cîști- 
ga războiul. Căci pentru Maho
med al II-lea Cuceritorul. Valea 
Albă a>fost un Borodino, și din 

s-a retras, fără să 
picioarele calului 
pășise totuși în 

— pietrele din in- 
Nu există în toată

fața Sucevii 
fi călcat cu 
său — care 
Sfînta Sofia 
ointa cetății. .____  ...____
literatura română o evocare mai 
puternică, mai iustă istoric, mai 
puțin retorică ți mai înălțătoare 
a acestei victorii imposibile din 
1476. De ce învinge Ștefan ? 
Pentru că el este „timpul", este 
una cu țara, este un om com- 
plo*- cp măreții și umbre (nu 
„slăbiciuni", căci zimbrul nu 
are „slăbiciuni") capabil să as
culte vocea din adînc a țării și 
să primească în sine „puterea 
pămîntului". Lă 
ră. cînd este pe 
dejdii. întîlnește 
personificată de
Euxinia. și dialogul se stabileș
te imediat. Simțit astfel de țară,

fibcare cfotitu- 
pragut desnă- 
această țară, 
iobagi său de

W* Ne întrebăm dacă activitatea 
culturală desfășurată în cămine

•
 este pe măsura acestor eforturi. 
Spre bucuria noastră, am consta
tat în multe localități o perma- 
A nentizare a activităților. Seară de 
seară, tinerii din Sacu, Obreja, Gi- 
roc, Sat-Chinez sînt prezenți la 
A cămin, nu numai pentru a activa 
în vreo formație, bi și pentru a 
juca șah, tenis sau pentru a citi 

ț vreo revistă. Acest lucru demons
trează înțelegerea polivalenței 
actului de cultură manifestat nu 
numai prin conferințe, film, acti
vitate organizată. Căminul a de- 
Venit un loc unde oamenii vin să 
comunice, să schimbe opinii, a 
devenit o prezență în viața spiri- 

— tuală a satului.
" Ne întrebăm atunci cum se ex

plică faptul că în alte părți ușile

•
 căminelor culturale nu se deschid 
decît cii prilejuri festive sau în 
campaniile premergătoare con-

A cursurilor ? De obicei, justifică- 
” rile pe care le oferă activiștii cul

turali sînt stereotipe; îndărătul 
A pretențiilor de obiectivitate se as- 

cund, de fapt, conformismul și ru
tina. Ele apar pretutindeni, acolo 
unde efortul muncii atente și pa
sionante este înlocuit cu blazareir 
și ideile preconcepute. Cît sînt de 
adevărate astfel de explicații ? 
Răspunsul îl aflăm indirect, as- 
cultîndu-l pe N. Munteanu, di- 
rectorul căminului cultural din 
ccmuna Cilnic — aparținînd mu- 
nicipiului Reșița : „Tineretului de 

® astăzi nu-i place să cînte în for
mații corale, nu-i mai place mu-

•
 zică și dansul popular. Preferă 
să bată străzile". Și ca să ne con
vingem de adevărul celor spuse, ■

•
 ne atrage atenția asuora unui 
grup de tineri care stau rezemați 
de balustrada unui pod din apro-

A piere... Ne-au impresionat neplă- 
" cut opiniile despre tineri ale a- 

cestui activist cultural și pedagog 
A în același timp. Ele demonstrau 

refuzul oricărei încercări de a și-i. 
apropia și de a-i înțelege. (Văzîn- 

A du-i pe acei tineri, ne-am amintit 
de o scenă similară, întîlnită în 
satul Jdioara, județul Timiș. Aici 

£ tinerii vin pînă pe treptele cămi
nului cultural, discută, cînd ușile 
sînt deschise, intră înăuntru ca 
apoi din nou să iasă afară fiindcă 
în sală e pustiu, nu există nimic 
care să-i rețină). Ne-am apropiat

9 de acel grup despre care direc
torul se exprimase nu tocmai 

_ politicos. Tînărul Gheorghe Pa- 
9 raschiv s-a făcut purtătorul de 

cuvînt al prietenilor săi. Ascultau

artistice de amat.ori. Au fost des
tui tineri pentru o echipă de tea
tru, una de dansuri, o brigadă 
artistică. Calitatea și mai ales vîrs- 
ta piesei aparținînd începturilor 
dramatice ale lui Alecsandri, n-au 

■ satisfăcut pretențiile tinerilor. Au 
mai fost și altele, pricini obscure 
care au dus pînă la urmă la dez
membrarea formațiilor. Ca să se 
„răzbune", tovarășul N. Mun- 
teanu, în același timp și directo
rul școlii, le-a interzis tinerilor 
să mai folosească terenul de volei 
din curtea școlii, teren realizat cu 
stîlpii scoși la dispoziția domniei 
sale dintr-uu alt teren făcut de 
către tineri pe izlazul comunei. 
Nimeni nu i,-a zis nimic. Și așa 
s-a ajuns la concurarea căminului

TINERETUL

NU,
TINERII
NU PREFERĂ
£4 BA TĂ
ULIȚELE!

cu toții muzică în jurul unui apa
rat cu tranzistori „Mamaia". Din 
cînd în cînd mai schimbau cite o 
vorbă. Păreau, într-adevăr, bla
zați, puțin obosiți. Era numai o 
părere, fiindcă discuția ce a ur
mat demonstra tocmai contrariu.

— De ce nu ascultați muzică 
la cămin ? Am auzit că există 
un magnetofon.

•— îl ține tovarășul director 
dînsul.

— De ce nu-1 cereți ?
— Nu ni-1 dă.
— De ce ?
— Zice că o să-l primim 

tunci cînd o să-1 merităm.
Pînă la urmă ajungem să înțe

legem pricina discordiei. Neînțe
legerile începuseră mai de mult. 
Era în preajma pregătirii con
cursului republican al formațiilor

Și

la

a-

de către o inedită inițiativă a 
nerilor. Părinții unuia dintre 
se mutaseră într-o casă nouă, 
într-una din odăile vechii case, ti
nerii și-au amenajat propriul lor 
„cămin cultural"; o încăpere unde 
să poată asculta muzică, să dan
seze, să stea de vorbă. Pereții i-au 
tapițat cu vedete de cinema și 
sportive, cu maxime, cu fotografii 
artistice.

De curînd am trecut din nou 
prin această comună. Ni s-a spus 
că acel club a fost desființat (deși 
nu prea înțelegem cum/ și că în 
momentul respectiv se lucra la 
întocmirea unui program de acti
vități al căminului cultural pen
tru perioada de iamă.

Concluziile pe care le tragem 
din exemplul oferit mai sus pot fi 
generalizate, fiind valabile pretu-

ti- 
ei

tindeni, acolo unde rutina, absen
ța inițiativei, graba de a eticheta 
superficial și în bloc tineretul, 
veleitățile de majur, țin locul pa
siunii și perseverenței de a fi în 
permanență aproape de acei cu 
care trebuie să muncești. Pretu
tindeni, unde am întîlnit astfel de 
situații, mi se spunea în chip ine
vitabil : „Am vrut să pregătim și 
noi o echipă de teatru, una dp 
dansuri, un cor etc.“. Evident că 
o astfel de optică confundă acti- . 
vitatea căminului desfășurată în 
salturi, de cele mai multe ori for
mal, cu rezultatele de valoare. 
Adică este suficient să spui, 
atunci cînd ți se cere să dai soco
teală : „cu prilejul cutărei sărbă
tori am pregătit un program ar
tistic" (realizat pe jumătate de 
către elevi). Se pierde din vedere 
că despre rezultate reale se poate 
vorbi doar atunci cînd există con
tinuitate. în loc ca tovarășul di
rector N. Munteanu să cunoască 
cit mai îndeaproape tinerii, exi
gențele lor, să găsească echiva
lente pe măsura acestor exigențe, 
se grăbește să-i eticheteze, în 
vreme ce sala căminului rămîne 
închisă.

Cu acest prilej, ne-am interesat 
asupra modului în care organi
zația U.T.C. este chemată să 
sprijine activitatea culturală sau 
felul în care sînt materializate 
propriile inițiative în acest sens. 
Deși în comună trăiesc cîteva 
sute de tineri, organizația U.T.C. 
locală numără doar cîțiva, restul 

, fiind angajați la Reșița. Ne între
băm dacă comitetul municipal 
U.T.C. și-a întocmit un plan de 
măsuri în stare să rezolve această 
situație specială a tinerilor nave
tiști, știut fiind că în organizațiile 
din care fac parte, la locul de 
muncă, desfășoară o slabă acti
vitate.

Și dacă lucrurile continuă să 
stea așa’, nu vedem în ce măsură 
se pot substitui programele de 
activități rămase pe hîrtie, muncii 
culturale autentice și eficiente, în 
stare să justifice investițiile mate
riale făcute. Firește, fără un plan 
bine gîndit, conceput pe baza 
unei colaborări eficiente între 
toți factorii care dețin responsa
bilități pe linia activității cultu
ral-educative de masă, acțiunile 
nu pot fi decît întîmplătoare, 
lipsite de perspectivă (mai ales în 
acest moment al începutului pe
rioadei de iamă cînd, cum bine 
se știe, activitatea cultural-edu- 
cativă se află în plin „sezon"). 
Dar atîta vreme cît se socoate că 
este suficient să-ți faci un plan 
fără să cauți formele corespunză
toare aplicării lui, fără să ții 
seama de cei cu care urmează 
să-1 realizezi, rezultatele vor fi 
nesatisfăcătoare. Niciodată omul 
nu se duce acolo unde nu află 
nimic interesant. în schimb, este 
dispus să stea ceasuri întregi în- 
tr-un grup unde poate să afle 
ceva. Există, cu alte cuvinte, un 
sentiment al colectivității, izvorît 
din nevoia comunicării. Omul, și 
mai ales tînărul, merge acolo 
unde se simte că este creator, 
unde simte că resorturile sale in
terioare sînt integrate unui me
canism colectiv, sînt dirijate spre 
ceva util și frumos.

ION D. DANCEA

aceasta găsește puterea de a. se 
jertfi și chiar de a birui cînd 
domnui singur este înfrînt ți 
copleșit de halucinațiile sale fe
brile. Victoria n-o cîștigă el. ci 
țara, forța ei de a rezista și a 
zvîrli afară pe cotropitor. Dar 
este o țară pe care și-o -făcuse 
el așa. Fiindcă, să nu uităm, lui 
Rareș. cîteva decenii mai țîr- 
ziu. țara nu i-a stat alături la 
venirea lui SOliman : aventuris
mul politic al urmașului lui Ște
fan o scosese din răbdări Paul 
Anghel reușește să ne facă a 
iubi și noi pe acest Ștefan, uman 
și sublim. înduioșîndu-se în 
fața unui prunc și gîndindu-se 
înaintea modelului Putnei, că 
mîine va fi poate mort : iubind 
femeia pentru a scoate din femi
nitate nu plăcerea, ci forța cu 
care luptă pentru țara sa, și 
expediind pe Doamna Maria din 
Mangop atunci cînd aceasta vine 
să-i ceară, în numele strămoși
lor ei imperiali, să abdice de la 
ceea ce era legătura lui cu pă- 
mîntul și cu ..puterea pămîntu- 
lui". Numai o regie neinsjârată 
poate scoate pe primul plan 
„umbrele" și tăia coarnele zim
brului, înt.orcînd astfel piesa și 
personajul principal pe dos.

iteazul este expli
carea unei tragedii. 
Ștefan a biruit. 
Mihai a pierit la 
Turda. Dar trage
dia lui, care a fost 
inevitabilă, fiindcă

o chema, în condiția is
torică de atunci, caracterul e- 
rouliii, este tot atît de fecundă 
ca și victoria lui Ștefan. Capul 
tăiat va lumina viitorul destin 
al poporului său. Tipul ..Vitea
zului" fusese, de altfel, ilustrat 
cu puțin înainte de Ion Vodă în 
Moldova. Lipsind Basta și im
perialii, „condiția istorică" se 
înfăptuise altfel, și voievodul a 
murit nu decapitat ci rupt .de 
cămile. Temperamental, tipolo
gic, funcțional, cei doi „Viteji" 
seamănă ca două picături de a- 
pă, Ion Vodă fiind repetiția ge
nerală a lui Mihai. Sînt, aceș
tia, voievozi al căror destin per
sonal intersectează o clipă doar 
istoria țării, dar clipa aceea es
te hotărîtoare spre a-i urca pe 
ei în cerul gloriei și a produce 
zguduirea conștiințelor,, spre a 
face prin însăși „nebunia" lor, 
dovada că se pot infringe niș
te bicisnicii, greșit numite „re
alități" de către cei lași. Sînt 
cei ce se revoltă împotriva „con-

diției istorice , o violentează 
violentîndu-și țara, contempora
nii. înțelepciunile ; cei care pier 
prin defectele inerente proprii
lor calități. Sînt marii „haluci- 
nați", îmbrăcați în „cămașa 
morții", așa cum a spus-o des
pre sine al treilea dintre ei. Tu
dor din Vladimiri. Mihai Vitea
zul a fost așa cum îl arată Paul 
Anghel (n-are decît să citească 
cineva cronicile contemporane 
și autobiografia eroului în re
cent editata antologie de Litera
tură română veche). La fel cum 
poporul i-a zis lui Ștefan „cel 
Mare și Sfînt", iar lui Mihai nu
mai „Viteazul", autorul contem
poran scrie despre Ștefan în 
genunchi, iar pe Mihai îl con
templă cu uluire, cu fascinație 
dar și cu ochiul critic pe care 
l-au avut înșiși contemporanii ! 
Căci sfetnicii săi i-au reproșat 
voievodului graba necugetată cu 
care s-a aruncat în luptă la Mi- 
răslău, neășteptînd venirea oș
tilor lui Baba Novac și căzînd, 
prin temperament, în cursa u- 
nei provocări abile. Dar tra
gedia eroului este nu numai e- 
fectul temperamentului si a i- 
zojării sale treptate de țară 
(cumplitul lui comportament fa
ță de țărani este din păcate o

tristă realitate, feudalul fiind 
necruțător, oricît de sublim a 
fost ca erou), ei și al „condiției 
istorice". Episodul vizitei la îm
păratul și simbolul „planetariu- 
lui“ prin care marile împărății 
își rînduiau treburile și în care 
„nu era loc pentru țara vala- ■ 
hului" reprezintă o pagină de o 
bogăție de semnificații pe care 
numai o noninteligență, incul
tura poate să nu le sesizeze. Din 
nou, ceie două istorii sînt 
puse ■ față în față și Mihai, 
conștient poate de sacrificiul 
său (Tudor a fost totdeauna) 
pornește să-și împlinească 
singur un destin tragic pen-, 
tru el, dar neasemuit de 
rodnic în perspectiva secolelor, 
pentru țară. Amestecul acesta 
de spirit critic și admirație, de 
protest rațional și urmare fără 
crîcnire, transpus în replicile 
sfetnicului, este însăși starea de 
spirit pe care o provoacă Mihai, 
și n-are d^cît să urmărească ci
neva, începînd cu Cronica Bu- 
zcștilor, istoriografia românea
scă, pentru a așeza pe drama
turgul de azi intr -o galerie ilu
stră de, spirite ce au încercat 
să-și tîlcuiască această ' perpe
tuă enigmă a personalității Vi
teazului.

MUZICA
UȘOARĂ

(Urmare din pag. I)
tocmai cînd la obîrșia <le 
sorginte porniseră a se fana, 
așezarea ei în tipare autoh
tone, de nuanță folclorică, 
sau într-o prelungire a tra
diției muzicii noastre culte, 
i-au conferit particularități 
și pregnanțe de autentică o- 
riginaKtate. Vreau să spun 
că în concertul internațional 
actual, muzica ușoară ro
mânească tinde să afirme 
un timbru din ce în ce mai 
aparte. Ei bine, în această 
situație, cînd muzica ușoară 
se apropie tot mai mult de 
acele ramuri ale artei care 
sporesc cunoașterea atribu
tului nostru spiritual comun 
prin mijloace de emoționare 
estetică, de sensibilizare psi
hică, în această situație 
cînd procurind o stare de 
sentiment, muzica ușoară 
procură totodată o stare dc 
veghe activă, o stare de cu* 
noaștere a noastră de sine 
mai puțin, limpede, formu
lată ca în literatură poate, 
dar la fel de contaminantă 
și reconfortantă, la fel de 
dependentă de tradiție, ei 
bine, în această situație, 
nuanța ușor peiorativă, de
precierea genului în com
parație cu alte ramuri ale 
muzicii trebuie și va putea 
să dispară. Fiindcă de ce 
să nu recunosc adevărul: 
tot mai adesea în ultimul 
timp rămîn lingă aparatul 
de radio ascultînd vreo bu
cată de muzică ușoară cu 
sentimentul și senzația rară 
care mă țin locului pentru 
divina muzică a lui Bach și 
Hăndel. Tot mai adesea tex
tul îmi atrage luarea amin
te concurînd în cele mai 
reușite locuri ale lui adevă
rata poezie. Dar dacă tot 
sînt intrată în horă și pusă 
pe laude și pe riscuri prin
tre confrați, am să afirm că 
mai mult și mai mult, și 
absolut cu pasiune reală, ur
măresc acei solitari poeți- 
cîntăreți, grupați în forma-, 
ții sau activînd pe cont 
propriu, care pornind direct 
de la folclor, de la deseîn- 
tece și blesteme, de la co
linde ori de la balade, mult 
mai puțin preocupați de la
tura melodic-comercială a 
genului pe care îl cultivă, și 
mult mai atenți la fondul, 
Ia sensul și semnificația 
„cîntării", mult mai dornici 
a reactualiza mituri etnice 
în formule muzicale imediat 
accesibile sensibilității tine
retului și foarte corespunză
toare modului lui de a se 
reprezenta pe sine în con
textul contemporan, fac o 
lucrare de rapsozi populari 
anonimi, semnificind pînă 
la urmă o descriere a înseși 
psihologiei actuale a tinere
tului. Iată, faptul mi se 
parc excepțional ! Să por 
nești de la tradiție, de la 
mit, pentru a te putea des
crie și așeza in astăzi pe 
tine, reprezentant — cîntă- 
reț al unei stări de vîrstă și 
de gîndire, să reparcurgi 
etape sublime ale folcloru
lui nostru pentru a desco- 
peri în el ceea ce ne repre
zintă și astăzi, ceea ce re
prezintă un anume fel de 
durată exprimată în poe
zie și muzică, ceea ce poate 
prelua și reafirma generația 
tinără, ceea ce poate conti
nua, întîmplarea este mi
nunată și, de aceea, ascult 
cu desfătare profundă, cu 
pioșie și teamă cintarea 
acelor solitari poeți-truba- 
duri. Iar din punct de ve
dere civil ei sînt studenți. 
studenți sau absolvenți, în 
orice caz foarte tineri, foar
te la început. Spun asta nu 
pentru a amenda calitativ 
arta lor interpretativă, ci 
pentru a atrage atenția asu
pra unui fenomen muzical 
de excepție, față de care 
trebuie să manifestăm o a- 
țentie de excepție. Fiindcă 
iarăși și iarăși e vorba des
pre tineret.



‘[mari PERSONALITĂȚI despre 
TINERI Șl TINEREȚE

Anchetă internațională de CAROL ROMAN

...Și totuși au răspuns*
Numeroase celebrități 

contemporane și-au făcut 
timp să ne răspundă la 
ancheta, noastră internațio
nală. Există însă un mare 
număr de ilustre personali
tăți care, explicîndu-ne ex
trem de convingător de ce 
nu au putut redacta răs
punsul cerut, au ținut să ne 
trimită pe scurt cîteva gîn- 
duri despre tinerețe.

Doamna CORETT A 
S(?OTT KING, văduva e- 
minentulu: luptător de cu
loare Luther King,' a bine
voit. să ne trimită urmă
toarea scrisoare : „Vă mul
țumesc foarte mult pen
tru scrisoarea prin care 
îmi cereți o contribuție la 
ancheta internațională de
dicată tineretului. Eu port 
un interes deosebit tineri
lor, deoarece socotesc că ei 
vor juca un rol deosebit in 
lupta pentru statornicirea 
demnității umane și a fră
ției in lume ; prin per
severență lor in luptă, sînt 
convinsă că acest vis se va 
realiza cit de curînd.

în prezent, sînt ocupată 
cu realizarea unei cărți des
pre munca soțului meu și a 
vieții noastre, petrecută îm
preună. Aș fi vrut din în
treaga inimă să vă scriu, 
mi-aș fi făcut timp, însă 
înțelegerea contractuală cu 
editorii nu mă Iasă să scriu » 
articole adiționale".

Renumitul istoric englez 
ARNOLD TOYNBEE, după 
ce ne explică activitățile ce 
nu-i permit să redacteze un 
răspuns, menționează : „îmi 
pare rău că nu vă pot tri
mite articolul cerut, aceasta 
cu atît mai mult cu cit soco
tesc că destinele omenirii 
sînt strîns legate de actuala 
generație de tineret. Este o 
lume în devenire, energică 
și altfel dimensionată spi
ritual decit în trecut, ceea 
ce obligă la dirijarea ma
tură și responsabilă". Scrii
torul ANDRE MALRAUX 
consideră că „proiectul an
chetei despre tineret fondat 
pe idei generoase este foar
te interesant și de mare ac
tualitate. Realizarea ei ar 
determina poate o trezire 
a conștiințelor". Domnul 
J. ALINOT, director ad-

E. KENNEDY
junct al Institutului de o- 
ceanografie din Monte Car
lo, ne informează că renu
mitul explorator al adincu- 
rilor. căpitanul COUSTEAU 
aflat pe bordul navei de 
cercetări „Calypso", antre
nat intr-un vast program 
de cercetări, ne transmite 
adeziunea sa „la tot ceea 
ce se realizează pentru u- 
nirea tineretului în vederea 
constituirii unui front gene
ral de luptă pentru cuceri

rea naturii, intr-un spirit 
de moralitate desăvirșită".

Marele regizor american 
ELIA KAZAN, aflat în faza 
de finalizare a filmului său 
„The arrangement", ținea să 
transmită salutul său tine
rilor din întreaga lume, că
rora, „le doresc cît mai mul
tă înțelepciune, cultură și 
elan în împlinirea aspirații
lor lor majore de dreptate 
socială și de împlinirea a 
personalității lor".

Filozoful si scriitorul 
JEAN PAUL SARTRE: „Aș 
fi scris cu multă plăcere un 
text pentru interesanta dv. 
anchetă internațională ce 
mi se pare a vehicula idei 
fundamentale ale contempo
raneității. insă, din păcate, 
îmi este imposibil în acest 
moment. Mă voi revanșa în 
fața tineretului dedieîndu-i 
la proxima ocazie cîteva 
pagini care să cuprindă gîn- 
durile și opțiunile mele în- 
tr-o lume ca a noastră"

ALEXEI MARESIEV,
Erou al Uniunii Sovietice, 
ne trimite următoarele rîn-
duri : „Eu, care am luptat 
într-un război atit de greu, 
știu ce înseamnă starea de 
spirit a tineretului. Sînt a- 
lături de el, socotindu-l 
unul dintre făuritorii lumii
noi ce a apărut pe pămînt. 
Din păcate sint țintuit la 
pat, în spital, și nu vă pot 
scrie mai mult".

Am primit și o intere
santă scrisoare din partea 
artistului de cinema JEAN 
MARAIS : „Vă mulțumesc 
pentru scrisoare ca și pen
tru încrederea manifestată 
față de mine ; dar nu cred 
să fiu un caz extraordinar.
un model pe care să-l ur
meze tineretul. N-aș dori să 
se confunde rolurile mele 
cu propriul meu personaj 
real...".

Senatorul EDWARD
KENNEDY, după ce regre- 
tă faptul că nu poate tri-j™ 
mite un text mai amplu, 
remarcă : „Nu se poate în- A 
țelege lumea viitoare fără a “ 
încerca să investighezi lu
mea de azi a tineretului. A 
Iată de ce apreciez orice w 
inițiativă ce-și propune să 
stimuleze opinii și acte in 
favoarea tineretului".

PROBLEME,
CERTITUDINI

MEȘTERII DE ACUM 
SÎNT UCENICII DE ATUNCI

— Sînteți unul dintre pri
mii militanți ai presei de 
tineret de după 23 August. 
De aceea v-am ruga să ne 
evocați o filă despre acele 
vremuri...

— îndată după Eliberare, 
generația care ieșea de pe 
bănțile universităților pă
trundea eroic în zonele cele 
mai fierbinți ale actualității 
istorice românești, răspun- 
zînd mai întîi chemării na
ționale : „Totul pentru front, 
totul pentru victorie!" Ală
turi de ceilalți tineri, veniți 
din fabrici și din satele pus
tiite de război au plecat, fără 
preget, la luptă. Cînd s-au 
întors victorioși acei ■_ care 
s-au întors acasă, au intrat 
în lupta pentru reconstrucția 
țării.

In acea etapă de avînt su
fletesc și de istovire fizică, 
de simplă și deplină dăruire 
de sine, atunci cînd „duș
manul poporului" nu era o 
metaforă, ci o dură și une
ori sîngeroasă realitate, ti
neretul țării a luptat, pe 
toate fronturile. pe toate 
șantierele. Așa a început le
genda, prin realitate și ade
văr.

Era o atmosferă, un cli
mat sufletesc de forță și ne
liniști înnoitoare. în care a 
apărut în toamna anului 
1.944, „Scînteia. tineretului", 
în redacția primului ziar 
„legal" al U.T.C.-ului uceni
cii presei comuniste își dă
deau primul lor examen de 
maturitate. Aș vrea ca a- 
ceste rînduri să fie salutul 
cordial pe, care-1 trimit, după 
25 de ani. colegilor mei de 
redacție, celor ce duc mai 
departe flacăra curată aprin
să atunci și celor ce n-o mai 
pot duce decît în amintirea 
noastră neștearsă. fiindcă au 
căzut pentru patrie

Un an mai tîrziu, în no
iembrie 1945, făceam parte 
din delegația tineretului ro
mân care participa, la Lon
dra. Ia fundamentarea pri
mei organizații internaționa
le post-belice a tineretului 
democrat reprezentînd trei
zeci de milioane de tineri 
din 63 de țări libere. După 
aceea, în creșterea lor ver
tiginoasă, tot mai sus și tot 
mai departe, activitățile or-

Interviul nostru cu
MIHNEA GHEORGHIU

ganizațiilor noastre de tine
ret., conduse de partid, s-au 
identificat cu dezvpltarea 
multilaterală a societății 
și a statului român socialist. 
Meșterii de acum ■sînt uce
nicii de atunci.

„UMANITATEA 
ÎN PREGĂTIRE"

— Ce relație socotiți că e- 
xistă între tineret și viitorul 
însuși al lumii noastre?

— Fiecare generație are 
ritmul, problemele și certi
tudinile ei. AvîntuT unitar al 
poporului tiu poate face ab
stracție de ele.

In ultimii arii, agitația, spi
rituală care a cuprins cele 
mai largi categorii de tineri 

•din țările în care situația 
politică și economică a so
cietății nu era de natură să 
le satisfacă năzuințele soci
ale spre o lume mai just o- 
rînduită, a dat de gîndit nu 
numai pedagogilor și sociolo
gilor, dar și altor reprezen
tanți ai vieții publice din 
lumea întreagă, personalități 
de largă notorietate, dotați 
cu trăsături de afinitate și 
înțelegere față de „umani
tatea în pregătire", ce-i ca
lifică să-și spună părerea 
fără prejudecățile conserva
torilor.

Dar nu-i vorba de fenome
nul în sine al neliniștii unei 
anumite generații și dintr-un 
context politico-social de
terminat. Cercetările recente 
întemeiate pe o amplă și se
rioasă documentare științifi
că, statisticile și concluziile 
pe care ni le furnizează a- 
ceste cercetări multilaterale, 
nu privesc numai tineretul 
lumii de azi. ci viitorul în
suși al acestei lumi, per
spectivele ei. cărora sîntem 
obligați să le acordăm cea 
mai mare atenție, fiindcă u- 
manitatea de azi nu poate 
să-si planifice ziua de mîine 
fără acest factor fundamen
tal care e, oricînd, tinere
tul, în orice spațiu geografio 
ar acționa.

Toate bibliotecile și toate 
librăriile, din toate conti

nentele sint astăzi asaltate 
de lucrări pe această temă, 
într-adevăr arzătoare. Punc
tele de vedere nu sînt și nu 
pot fi identice, iar uneori 
sînt chiar contradictorii. 
Insă preocuparea este comu
nă și nu cunosc, din pro
pria-mi experiență de cititor, 
nici o singură carte despre 
viitorul omenirii care să nu 
recomande tineretului care-1 
va urma, principiile unei 
morale sociale menite să 
contribuie la promovarea î- 
naltelor însușiri ale omului 
verificate de-a lungul istori
ei, în vederea progresului 
societății, desființării defini
tive a exploatării omului și 
realizării păcii pe pămînt. Și 
în scopul final al dezvoltării 
folositoare și libere a perso
nalității umane. Ideile victo
rioase ale socialismului, în 
construcția și desăvîrșirea 
căruia fiecare națiune își va 
putea aduce contribuția spe
cifică, încoronează viziunea 
științifică a majorității filo
zofilor și istoricilor contem
porani, pe baza succeselor 
obținute după război de tot 
mai multe țări socialiste 
printre care și România.

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE

— Intrucît dumneavoastră 
sînteți ultimul participant 
la această tribună internați
onală a ziarului „Scînteia 
tineretului" și la care perso
nalități contemporane și-*u 
spus cuvîntul despre tineri 
și tinerețe, am dori din par
tea dv. un lei de „ultim 
cuvînt", o încheiere...

— Țelul anchetei de față 
răspunde trebuinței unor 
largi categorii de cititori in
teresați de problemele actu
alității. Este o interesantă 
anchetă internațională, la 
care au participat mari per
sonalități ale lumii ce s-au 
înscris în conștiința genera
țiilor într-un plan sau altul 
al activității umane. Anche
ta, înmănunchind narații și 
scurte eseuri politice, sociale 
și etice a adus în lumina ti
parului fapte mai puțin cu
noscute din biografii faimoa
se. uneori chiar senzaționa
le. toate avînd un carac
ter de confesiune și care ar 
putea constitui pentru tineri 
un sprijin într-un moment 
de cumpănă, ori să-i influ
ențeze oportun atunci" cînd

M. L„ elevă, județul Galati : „Vă scriu pentru 
prima dată, și de aceea vă rog foarte mult, chiar 
insistent, să-mi publicați în întregime scrisoarea. 
Desigur, că într-o scrisoare nu aș putea să vă 
destăinui cu amănuntul viața mea M-am născut la 
1 noiembrie 1952, în localitatea G. De la vîrsta de 
14 ani (probabil că de atunci mi-am dat eu seama 
ce-i viața) duc o viață foarte chinuită, cred că nu 
este zi în care să fiu fericită, să nu pling. Poate 
că vă întrebați de ce. O să aflați în mică parte 
după ce veți citi această scrisoare. Părinții mei 
sîr.t foarte aprigi cu mine și nu pot să știu această 
cauză. La început mă certa mama și, deși știam 
că nu sînt vinovată, nu dădeam prea mare im- 

■ portanță, dar, pe zi ce trecea, situația mea era mai 
grea și mă consumam foarte mult. Tata, ce să spun, 
că de cîte ori vine acasă de la servici are grijă 
să mă certe, să-mi adreseze cuvinte pe care nu ar 
fi trebuit să le aud la vîrsta mea de la părinți. Ori
ce greșeală se șăvîrșește în casă, eu sint propusă 
ca vinovată. Chiar dacă mi s-a spus de către unul 
din membrii familiei să fac un anumit lucru și îl 
fac cit se pcate de bine, sînt apreciată de ei că 
sînt o proastă și nu pet să fac nimic bun. Cît de 
bine aș face, ei spun că nu-i bine. In ziua în care 
tata a împlinit vîrsta de 36 ani, am fost obligată să 
fac eu toate pregătirile pentru onomastică, deși nu 
avea. nici un invitat. Bani mi s-au dat o sută do 
lei și. desigur, că nu ajungea pentru tot ce mi-a 
spus să fac țn această situație am mai împrumu
tat de la o prietenă de-a mamei, care ține foarte 
mult la mine, cunoscîr.du-mi situația. Tot dînsa 
nt-a ajutat să fac și pregătirile. Mama, în acea zi 
era plecată ia plimbare, la rude într-o localitate ve
cină. M-am străduit și am reușit să pregătesc un 
meniu foarte bun. Dar mama, cind a sosit, a spus 
că nu am făcut nimic bun, luînd o faianță cu pră
jituri, a aruncat-o în curte, mi-a stricat o salată 
bcuf și multe altele. Tata a venit beat noaptea cu 
alți cetățeni, de asemenea beți, printre care s-a în- 
t'mplat și un om cu suflet bun, care nu era beat, 
d vorbit destul de frumos cu mine acesta. în 
schimb, tata a început a mă certa și a-mi adresa 
de față cu acele, persoane cuvinte înjositoare ne 
care nu pot să vi le spun. Desigur că eu m-am. 
consumat foarte mult și am plîns. Ă aruncat tot 
ce a găsit prin apropiere, lovindu-mă și pe mine 
cu o farfurie. în această cumplită situație, am vrut 
sa mă sinucid, dar m-am gîndit că poate va veni si 
pentru mine fericirea. Fratele meu este mai niic 
dar și el îmi adresează cuvinte jignitoare, ba chiar 
ma și lovește. Mama și tata spun că eu le-am în
curcat viața, le-am stricat viitorul, eu sînt un duș
man al familiei. In februarie 1969,. tata m-a certat 
c“>npht și mi-a dat cîteva haine, mi-a împachetat 
cărțile fiindcă sînt elevă la liceu anul II (atunci 
eram în anul .1) și mi-a spus să plec din. casa lui, 
deoarece. el nu are nevoie de un spin în familie, 
în timpul nopții, unde puteam să plec ? Prietene 
aveam destule, dar nu puteam să mă duc la ele 
Ia acea oră. Locuința noastră fiind lîngâ linia fe
rată, mi-am lăsat bagajele lingă gard și. m-am 
așezat pe linie, zicîndu-mi în gînd că e mai bine 
să mor decît să sufăr atîta. Dar din întîmplare, tre
nul nu a circulat în noaptea respectivă din cauza 
îr.zăpezirilor și deci nu am murit. în timpul nopții 
tata ieșea afară și se uita să vadă ce fac și mai 
arunca în mine din cînd în cind cu buigărl de 
zăpadă. Spre dimineață m-am hotărît să merg la 
prietena mamei să-i cer un sfat, apoi să plec un
deva. Dar a ieșit fratele meu și m-a rugat să mă 
duc. acasă, însă nu am îndrăznit Atunci a venit o 
vecină la mine și m-a dus acasă, tremurînd de 
frig. După aceasta am stat în pat bolnavă cîteva 
zile. Părinții nici nu s-au uitat la mine, mi-au dat 
o cameră de-o parte și au spus să nu intru în ca
mera lor. Dimineața, mergeam, la școală, după-a- 
miaza învățam, iar mîr.carea mi-o aducea fratele 
meu. Mergeam mai des la prietena mamei și stă
team la masă. Dînsa vroia să locuiesc la ea. Fiind 
bolnavă de inimă nu trebuie să am prea multe 
supărări, dar eu am destule Atunci cînd mă 
simțeam rău, nu puteam să le spun părinților de
oarece mă dădeau afară. Sînt foarte, multe situații 
asemănătoare pe care nu le pot spune, intrucît nu 
am timp, am foarte mult de învățat De aceea, eu 
vă rog foarte mult pe dumneavoastră să-mi dați 
un sfat, și să publicați în întregime scrisoarea mea. 
Poate cînd vor citi, părinții mei își vor da sea
ma cît de mult sufăr și poate o să li se facă milă 
de ruine. Cel puțin trei ani. pînă ce termin liceul. 
Să se gîr.dească că am și eu o inimă, care, deși e 
bolnavă, .simte durerea „sufletească",
Dacă mi-aș da drumul după citirea scrisorii, aș fi 

minici care m-a cuprins in stare să spun că părin

sînt pe cale de a-și realiza 
un elan; o pornire a inimii.

Fiindcă au răspuns la an
chetă: Thor Heyerdhal, renu
mitul explorator despre că
lătoriile sale palpitante îri- 
fruntînd vîltorile Pacificului 
șl Atlanticului; Urho Keko- 
nen, președintele Finlandei 
despre semnificația actuală a 
anticului îndemn „Gîndește- 
pentru că poți gîndi" ț S. N. 
Budionnîi, celebrul mareșal 
sovietic, despre vremurile 
cînd conducea un detașament 
de cavalerie ; Yehudi Menu
hin, desăvîrșitul violonist a- 
merican despre avantajul pe 
care-1 oferă vîrsta de 18 ani; 
Christian Barnard, faimosul 
medic, despre pacienții săi 
cu două vieți t J C.H. Ger- 
rtsen. ilustrul .matematician 
olandez despre condamnarea 
sa la moarte, de două ori, 
de către fasciști: Indira 
Gandhi, primul ministru al 
Indiei, despre un miting 
popular transformat într-o 
bătălie; Ionel Perlea, marele 
dirijor, despre implicațiile 
unui tragic accident; Lev 
Iașin, vedetă nr. 1 a fotbalu
lui mondial despre inteli
gență și celebritate.

Cu interesante răspunsuri" 
la anchetă au mai participat 
printre alții Danilo Doici, 
Virginia Zeani, Art Btich- 
wald. Gherman S. T’tov. 
Maurice Chevallier, Miron 
Constantinescu, Henri Coan- 
dă. Mircea Malița, etc., oa
meni greu de reunit altfel 
decît așa.

Multe din capitolele îm
brățișate de acești autori 
atît de diverși mi-au atras 
curiozitatea încă de la apa
riția lor în coloanele „Scîn- 
teii tineretului", bucurîn- 
du-mă și de buna inițiativă 
a ziarului de care mă 
simt în mod atît de explica
bil legat. Am constatat cu 
plăcere că suita lor s-a re
alizat prin munca unui tînăr 
gazetar (în definitiv, toți 
sîntem tineri) preocupat mai 
de miilți ani să noteze pa
gini din viața și lupta tine
rei generații.

Ancheta de față nu a avut 
pretenția de ; a ne fi spus 
prea multe lucruri extraor
dinare Dar mi se nare că 
lucrurile simple sînt. de la 
facerea lumii, cele mai bune.

ții dumitale pregătesc, 
moralmente, o crimă. Da
că aș vedea intr-un film 
sau aș citi intr-o carte o 
scenă in care un tată a- 
runcă cu bulgări de ză
padă in propria sa fiică 
așezată de-a curmezișul pe 
linia ferată ca să se sinu
cidă, aș respinge-o ca ne
verosimilă și grotescă. Mă 
întreb și vă întreb : de 
unde vine această ură 
neomenească a părinților

împotriva dumneavoastră? 
în afară de faptul că v-ați 
născut, ce alt rău cumplit 
le-ați mai făcut ?

Dumneavoastră vreți 
să-i zguduiți cu această 
scrisoare, sperați să li se 
facă milă de dumneavoa
stră și să vă cruțe pînă 
la terminarea liceului. Ar 
fi bine fă se intîmple așa. 
Dacă nu, scrieți-ne și vom 
interveni să vi se facă un 
Ioc la un internat.

AUREL FACAIANU, București • „Sînt de profe
sie tehnician geolog. în timpul liber am făcut cî
teva sculpturi în lemn, singurul meu instrument 
fiind un briceag. Cred că am puțin talent. Mi-ar 
place să lucrez în atelierul unui artist, chiar ca 
ucenic, să-mî îngăduie să privesc, să-1 ajut stfu să 
fac și eu ceva".
Treceți intr-o zi pe la ați lucrat. Am să încerc 

redacție și arătați-mi ce să vă ajut.
PIRVU ȘTEFAN, Reșița : „Eu sînt acel tînăr 

care v-a cerut ajutorul ca să poată avea prieteni. 
Doresc să mulțumesc tuturor tinerilor care mi-au 
scris ilustrate și scrisori și care mi-au adus ali
nare în suflet".

vă dau -cuvîntul meu de onoare că asta e prima 
sciișoaj.e . pe care o primesc de la dumneavoastră 1

ALEXANDRINA, București: „Deși am trecut de 
mult de vîrsta tinereții, astăzi fiind mama a pa
tru copii destul de mari, între 18 și 11 ani, încerc 
prin a vă scrie necazurile mele și a vă ruga să le 
ăsterneți pe hîrtie spre a încerca și această ultimă 
soluție înainte de a lua hptărirea cea mare, de a 
apela la sprijinul justiției, de a face dreptate și 
a reda liniștea sufletească celor patru puișori și 
mie. Este ultimul proces de conștiință la care fac 
apel spre trezirea la realitate a soțului meu și ta
tăl copiilor care a ajur.s pe ultima treaptă a uma
nității prin viciul beției care îl stăpinește. Am în
cercat să restabilesc liniștea, apelînd la oamenii cjr 
care a lucrat ani și ani în șir, însă rezultate? 
scontate au fost negative. Totul a fost interpretat 
invers decît aș fi dorit eu și copiii. Datorită băutu
rii se coboară pînă acolo îneît ne strigă cele mai 
josnice și vulgare expresii. Eu ca soție sînt mal
tratată și insultată într-un hal fără hal. Or, o căs
nicie. cît ar fi ea de veche, dacă nu se mai înte
meiază pe dragoste sau cel puțin pe respect 
reciproc, ru mai are temei. Acest respect eu nu îl 
mai am de la soțul meu. datorită faptului că își 
pierde controlul sub influența alcoolului pe care 
îl consumă în cantități destul de mari și destul de 
des, pot spune chiar frecvent. Copiii au ajuns să 
fie influențați în rău, respectul cuvenit ea tată 
nu i-l mai atribuie datorită conduitei lui. Eu sînt

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

CADAR VIOREL, str. Tîmpei nr. 49, Brașov : „în 
urmă cu zece an; — eram elev tn clasa a IX-a — o 
boală nenorocită, paralizia, m-a lovit aproape, mor
tal. Am stat mult prin spitale. Astăzi sînt prizo
nierul unui triciclu. Sînt tare abătut și obosit. Mă 
gîndesc să încropesc o mîcă colecție de ilustrate, 
clar n-am decît cîteva. De aceea, aș apela la toți 
cititorii ziarului să-mi acorde și mie bunăvoința 
lor și să-mi trimită ilustrate. Le mulțumesc".

RADULESCU NICOLAE, student, Institutul agro- 
nomic^București : Dumneavoastră pretindeți că, în 
urma studierii mai multor tratate de medicină, ați 
descoperit secretul vindecării cancerului. Dumne
zeule ! Și de ce tăceți ? De ce nu-1 spuneți între
gii omeniri ? Sau dacă nu vreți să-1 spuneți omeni
rii, spuneți-mi-1 mie, și a doua zi vă fac celebru.

COLECTIVUL CLASEI A VllI-a, Școala genera
lă Glăvănești, jud Bacău : „Toți elevii din școala 
noastră au înțeles , care le este datoria de a veni 
zi de zi la școală și de a se pregăti temeinic. Unul 
singur din clasa noastră nu a reușit să înțeleagă 
acest lucru. Eî a fugit de-acasă, nu se știe unde. 
L-au căutat și părinții și școala, dar pînă acuma 
nu î s-a oat de urme. Ajutați-ne să-J găsim cît mai 
repede. El se numește Chicior Lucian, are vîrsta 
de 16 ani, este înalt, bine legat, voinic, are un mers 
semeț, are păru! roșietic, ochii căprui, blond la
față, pistruiat puternic, v
Deși redacția nu dispu

ne de un corp de detec
tivi calificați, vom încer
ca să punem mina pe 
ștrengarul de Chicior Lu- 
ciaij și să vi-1 aducem 
plocon înapoi. Ne vor a- 
juta enorm semnalmente-

orbește peltic".

le (foarte precise pe care 
ni le dați. Problema care 
acum se pune, este urmă
toarea : veți avea voi gri
jă ca fugarul (ținind cont 
că e bine legat la trup) 
să n-o ia din nou Ia să
nătoasa ?

CIIIȚIMIA, București : Scuză-mă, dar glumele du- 
mitale sînt pur și simplu tîmpite. Caricaturile și 
mai și.

M. ANGELESCU, Sinaia : Sînteți extrem de su
părat pe mine că nu v-am răspuns pînă acum. Dar

(Urmate din pag. 1)

lelor care se boltesc deasupra oamenilor și 
utilajelor între care pătrundem. Camerele 
salinelor au fost comparate cu amfiteatrele 
și cu catedralele, au fost considerate do
muri ale penitentei și ocnașii, într-adevăr, 
se scufundau în întunericul lor încredințați 
că destinul lor, în ambianta apăsătoare a 
acestor grote artificiale, stagnează într-o 
nefericire desăvirșită, pentru totdeauna. 
Dar, iată, trăim un timp în care rosturile 
umane ale salinelor se cer evaluate prin- 
tr-o prismă fundamental deosebită, adică 
reevaluate și, înainte de a reevalua destinul 
sării, ne simțim tentați să reevaluăm pei
sajul în a cărui temelie se constituie sarea.

Asfaltat, drumul de altădată al ocnașiloi 
urcă spre Slănic-Prahova într-o pantă do- 
moală, printre dealuri cu vegetația mai 
mult decît ruginită, de-a lungul unui rîu 
acum aproape secat, care, însă, în primă
vară, după toate semnele, a rupt din ma
lurile joase cu o violență puțin obișnuită. 
De pe terasa noului complex turistic din 
localitate, peste clădirile și instalațiile de 
suprafață ale salinei, întrezărim fruntea roză

un om suferind care lupt cu toată puterea de re
zistență spre a face față și muncii mele Ca sala
riată și obligațiilor de mamă și gospodină. Nu mai 
pot rezista, am ajuns să merg ca un bolid pe 
stradă, iar cînd mă apropii de casă tremur la gîn- 
dul că pcate iar va fi scandal, iar va fi beat. Copiii 
de asemenea trăiesc veșnic o tensiune nervo;^ă, 
doi dintre ei. cei mici, au nevoie de multă căhlN 
ră sufletească și de multă liniște, intrucît în aiw 
1967—1968 și apoi 1968—1969 pînă în luna iunie i-am 
avut internați în sanatoriul T.B.C. Valea lașului, 
fiind bolnavi.' Imaginați-vă tensiunea la care' sînt 
obligați să ia parte alături de mine. Au ajuns irasci- * . 
bili, firi sensibile și receptivi la toate.maltratările la “ 
care sînt obligați să ia parte prin prezența lor. 
Sîr.t hotărîță ca după 1 ianuarie 1970 să deschid ac
țiune de divorț cu orice risc material, fără, bine
înțeles, să fac dijmă din sufletele nevinovate ale 
copiilor. De ei nu mă va despărți decît moartea, 
ei sînt rodul suferințelor mele si fizice și 'psihice. 
Pentru ei am suferit aproape toată viața' mojiciile 
șj viciile acestui om care se cheamă tată. Nu mă 
simt vinovată față de el cu nimic, decît cu încă
pățânarea de care am dat dovadă chinuindu-mă 
să-1 transform și să-1 rup de colectivele de bețivi 
în care s-a complăcut și se complace, deși are 50 
de ani. Am sperat ca trecerea anilor să-1 trezească 
Ia realitate, făcîndu-1 să se rușineze că au crescut 
copiii și ne îi vor respecta. Totul a rămas zadar
nic. Este omul cu două fețe : față de colectivul de 
muncă este corect, însă în viața de familie este un 
tiran. Șl consider că.este totuși puțin spus tiran. 
Dxipa publicarea scrisorii, dacă credeți că va fi po
sibil s-o faceți, am să. vă scriu din nou. comuni- 
cir.du-va efectul _ constatat de noi, adică de mine 
si copii. Apoi vă voi da și adresa și numele de 
familie spre a cere o anchetă spci'aiă pentru a- 
pararea drepturilor unor copii chinuiți și a unei 
femei chinuite".

PENTRU TOȚI CITI
TORII CARE NE-AU 
SCRIS PE MARGINEA 
CAZULUI TINEREI 
N.V.C. : Am primit scri
sorile voastre prin care 
vă oferiți ajutorul și sim
patia pentru tinăra N.V.C. 
(Antim Julien din județul

Vrșncea declară chiar ca 
a început să o iubească 
din clipa cind i-a citit 
scrisoarea) și vă anunț 
că nu am încă adresa ei. 
Cînd mi-o va trimite, ii 
voi expedia toate scriso
rile voastre.

în masivul cristalin din adîncul Pămîntului. 
Iar anul 1689, „cîndu au fost acum în zi
lele Mării Sale Domnului noastru Io Con- 
standin Voevod", s-a vrut anul întîielor 
descinderi în subteran...

...Insă azi, în bezna liftului albit de sare, 
trecutele imagini ale timpului se estompea
ză, gîndul încercînd să-și asume înțelege
rea unor altfel de fapte.

BOLTINDU-SE ÎN SINE, SAREA...

...ne închide toate orizonturile, ne spriji
nă mersul și ne oferă privirilor un cer 
translucid și. încă o dată, ne amintim că 
aceste cavități săpate de oameni în adîn
cul ei au fost comparate cu catedralele. In 
fapt, dincolo de o anume stînjeneală a res
pirației, asemănătoare poate celei care ne 
încearcă după o furtună, sentimentul care 
ne copleșește este cel al descinderii într-o 
noapte cu stele puține, de-a lungul unui 
bulevard iluminat cu discreție și mai larg 
decît altele. Lipsesc automobilele, dar avem 
vagonetele care alunecă în paralel cu noi, 
sau autocamioanele și tractoarele care ma-

MUNTELE DE
a unui munte din piatră nobilă, din care 
exploziile dinamitei desfac falii lungi, des
tinate șantierelor de construcții. Or, din 
poalele acestui munte și pînă sub picioa
rele noastre — într-un timp în care liber
tatea, atîta cită se putea concepe într-o 
medievalitate tîrzie, se putea cumpăra nu
mai printr-o clacă asiduă — se întindeau 
pămînturile unor oameni cu adevărat li
beri : Dragul Călugărul cu nepoții, Vlad 
Ceauș, Stan Mocanul ot Slănic etc. etc. Și 
acum un reper temporal: 20 aprilie 1685, 
cînd Dragul Călugărul cu nepoții săi, Vlad 
Ceauș, Stan Mocanul și ceilalți, cum s-or 
mai fi numind „o am vîndut Dumnealui de 
a noastră bună voie fără nici o silă, cu 
știrea tuturor rubedeniilor noastre și cu a 
moșteanilor din sus și din jos“.

Și iată că, după aproape trei secole de 
la data la care spătarul Mihai Cantacuzino, 
fratele domnitorului Șerban Cantacuzino, 
i-a dezmoștenit pe moșnenii Slănicului, ne 
vedem nevoiți să reevaluăm un peisaj geo
logic printr-o imagine a timpului, deoarece 
o dată anume este, orice s-ar spune, o 
imagine încifrată a timpului. $i ce dată 
poate fi mai revelatoare pentru un peisaj 
decît aceea în care oamenii lui, aceiași care, 
prin însăși prezenta lor, l-au înnobilat de-a 
lungul secolelor, în virtutea unui simplu act 
de vînzare-cumpărare, se mută subit sub 
pămînt? Pentru că aici, de la 20 aprilie 
1685 n-au mai arat toate plugurile, ci s-au 
montat crivace și nu s-au mai săpat toate 
grădinile, ci, în parte, drenaje. Pentru că 
Baia Verde, Baia Baciului, Valea Turbure, 
Lacul Miresei și, mai deosebită ca rezo
nantă, Sistematica reprezintă tot atîtea pu
țuri prin care țăranii, părăsindu-și îndelet
nicirile ancestrale și adăugîndu-și la toate 
celelalte dijme și dijma de sare, au coborît

nevrează dezinvolt pe o faleză îndepărtată. 
Lipsesc arborii, însă darul lor de a limpezi 
aerul îl suplinesc ventilatoarele. Lipsesc, 
de asemenea, de nimic suplinite, păsările.

Am descins, cu alte cuvinte, în salina 
Slănic, care, de mai mulți ani, furnizează 
cea mai substanțială cantitate de sare din 
întreaga producție a tării și încercarea de 
a ne imagina temeritatea muncii strămo
șilor acestor oameni care ne surîd din 
penumbră, a măglașilor și a ciocănașilor de 
altădată, eșuează. Locul se aseamănă, în 
parte, unui vast șantier, în care formele își 
caută profilul final în funcție de un plan 
elaborat în cele mai insignifiante detalii 
și aflăm, astfel, că o salină de acest gen, 
dincolo de faptul că produce zeci de mii 
de tone de sare, se zidește într-una pe sine, 
își caută în permanentă arcuirea cea mai 
propice securității oamenilor și a utilajeloi 
care o populează. De aici, impresia preg
nantă de dom, de boltă premeditat elabo
rată, pe care nu izbutesc s-o clintească nici 
măcar exploziile violente ale dinamitei și 
care, la înălțimea de 55 de metri deasupra 
capetelor noastre, pare să sfideze orice re
gulă acceptată a echilibrului.

Privind din cînd în cînd această boltă 
gigantică ne rotim \în jurul pilierului cen
tral, calculat să ajungă la o înălțime de 60 
de metri și depozitele cretacico-paleogene 
și mio-pliogene, care alcătuiesc masivul sa- 
lifer de la Slănic, ni se dezvăluie în toată 
amploarea lor. Călcăm poate pe una dintre 
terasele golfului miocen al Mării Sarmati- 
ce, localizat de geologul Ludovic Mrazec 
chiar pe aceste meleaguri și tînărul hava- 
tor Cristian Iliescu, însoțindu-ne, ne 
călăuzește pașii spre locurile de muncă ale 
colegilor săi, nu mai puțin tineri: Mihai 
Ispas și Ștefan Leescu, mecanici la mașina 
de extracție, Radu Stuparu, ajutor de ha-

vator, Constantin Vîlsan, debitor miner și 
Constantin Veverițoiu, lăcătuș mecanic. A- 
ceștia, împreună cu ceilalți 700 de munci
tori, tehnicieni și ingineri care lucrează în 
salină, realizează lunar o producție de peste 
40 000 tone de sare brută, aceeași sare pe 
care, deasupra capetelor noastre, alte uti
laje decît Cele de sub pămînt o macinăi 
o împachetează, o încarcă în vagoane și 
o dirijează spre întreprinderile chimice din 
ce în ce mai numeroase ale tării, spre sol
nițele tuturor meselor noastre sau peste 
hotare, în locuri în care sarea, indispensa
bilă vieții, reprezintă încă un lucru de preț. 
Și dezinvoltura cu care toți acești oameni 
se mișcă în „seara cu stele puține", la 200 
ele metri sub scoarța pămîntului, printre 
șirurile de vagonete tractate electric și in 
sunetul amplu reverberat al exploziilor car
tușelor de dinamită, impune respect.

Șt, încă o dată, în bezna liftului albit de 
sare, în timp ce -revenim către lumina to
nică a soarelui care scaldă Slănicul, ne a- 
mințim că exploatarea celor 15 camere cu 
profil trapezoidal, al căror ansamblu, pe

SARE
vremuri, se numea „Unirea", a început în 
februarie 1938. Exploatarea fusese calcula
tă de inginerul M. Stamatiu pentru o pe
rioadă de o jumătate de secol, în care urma 
să debiteze 100000 tone de sare pe an, 
ceea ce în mod firesc i-ar fi prelungit via
ța pînă cel mult în anul 1890. Ne aflăm 
însă în anul 1969 și existența salinei, după 
informațiile pe care ni le furnizează tînă
rul inginer Constantin Marinescu, secretarul 
organizației U.T.C. din complex, urmează, 
foarte curînd, să se încheie. Calculele ingi
nerului M. Stamatiu, evident, nu luaseră în 
considerație și faptul că, în virtutea înnoi
rilor tehnologice determinate de socialism, 
și aici, ca și în alte saline ale țării, produc
ția de sare a urmat o'curbă net ascenden
tă, ajungînd să atingă, în ultimul deceniu, 
aproape 500 000 tone anual.

Părăsim Slănicul printr-o trecere lentă 
prin locurile în care se va edifica o 
nouă catedrală subterană. Pămîntul de sub 
picioarele noastre mustește de sare, de va
luri cristaline asediind qu arcuirea lor cris
talină întreaga curbură a Carpaților româ
nești. Mentalitatea turistului, pe aceste me
leaguri, rezidă în a admira ceea ce ghidu- 
rile, într-un exces de grandilocvență, au nu
mit „muntele de sgre“. Mentalitatea oame
nilor acestui colț de țară, fundamental re
structurată în ultimul sfert de veac, rezidă 
în a fi conștienți de valoarea incontestabi
lă din punct de vedere economic a masi
vului cristalin care le veghează din adînc 
existența și, implicit, în a-și întemeia exis
tenta pe virtutea străveche de a exploata 
cît mai eficient abundența lui minerală. 
O contradicție, întrutotul firească, dar care, 
mai devreme sau mai tîrziu, sfîrșește prin 
a incita curiozitatea vizitatorilor oca
zionali și prin a le reconcilia mentalitatea 
cu aceea a oamenilor locului.



CRONICA
U.T.C

O VINERI DUP.s AMIAZA 
s-a întors de la Roma tov. 

Nicolae Uristache, membru 
supleant al C,C. al U.T.C., 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C., care a par
ticipat la Congresul Uniunii 
tnternaționaîe a Tineretului 

'•.socialist (I.U.S.Y).-

• VINERI DIMINEAȚA a 
părăsit Capitala indreptîn- 
du-se spre Sofia tov. Sorin 
Ionescu, secretar al Consiliu
lui U.A.S R. care va partici
pa la festivitățile consacrate 
Zilei naționale a studenților 
bulgari.

La aeroport reprezentantul 
U.A S.R. a fost condus de 
tov. Mihail Stoica, vicepreșe
dinte al Consiliului L’.A.S.R.

Tovarășii NICOLAE CEAUIȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și ION GHEORGHE 
MAUREK, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au primit din partea tovarășilor 
L. BREJNEV, N. PODGORNÎI, și A. KOSiGHIN următoarea 
telegramă :

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist, al 
Uniunii Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem și Con
siliului de Miniștri ale U.R.S.S. și al întregului popor sovietic 
rtiulțurnim Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân. Consiliului ce Stat și Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România, tuturor oamenilor, muncii români 
pentru felicitările și cele mai bune urări adresate cu prileiul

celei de-a 52-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

R.C.U.S. și guvernul sovietic sînt convinși că întărirea și 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală 
dintre Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România, ; 
dintre partidele din ambele țări, bazate pe principiile mar- 
xism-leninismului și ale internaționalismului proletar, cores
pund in întregime intereselor popoarelor noastre, unității 
comunității socialiste, a mișcării 
internaționale.

Vă urăm dv. și întregului popor 
construcția socialismului, 
păcii, și socialismului.

comuniste și muncitorești

(Urmare din pag. I)

în 
o-

are î'n 
cauzei

român succese în continu- 
în lupta pentru întărirea

seara, UniversitateaLuni
populară București a inaugu
rat ciclul de conferințe consa
crat centenarului nașterii lui 
Vladimir Ilici Lenin. în cadrul 
acestui ciclu, care se va des
fășura timp, de aproape -5 luni, 
vor fi prezentate viața, opera, 
activitatea politică, contribuția 
lui Lenin la dezvoltarea crea
toare a ideologiei clasei mun
citoare. răspindirea ideilor le-

niniste în România, aplicarea' 
creatoare de către P.C.R. a în
vățăturii leniniste.

Prima conferință, desfășura-1 
tă în sala din str. Kiseleff nr. 
3 din Capitală, a av-ut ca temă 
..Ideile leniniste în gîndirea fi
lozofică contemporană ‘. în fața 
unui numeros public a vorbit, 
prof. univ. Tudor Bugnariu,5 
membru corespondent al Aca
demiei

FAȚA... MICROFONULUIVEDETELE ARENEI IN

K. VIOREL
MARICA KILIUS HANS- 

JURGEN BĂUMLER

Cîteva din marile stele ale arenei cochetează — 
și nu fără.succes — cu microfonul șl studioul de 
înregistrare. Lucru nicidecum nou. Printre pre
cursorii „genului", ni-1 amintim pe campionul de 
box profesionist al greilor, Max Schmeling. O fir
mă de plăci de gramofon, prin 1930. care a mizat 
mai mult pe popularitatea neobișnuită a lui Schme- 
ling decît pe calitățile sale vocale, a dovedit — 
prin,' ciștig — că și-a făcut bine socotelile. Nu- 
mer se alte vedete s-au lansat apoi rapid in fața 
pubhwului grație aceluiași criteriu al popularității 
de campion dublat de tehnica de regie și electro
nică Hans-Jurgem Baumler, fostul campion mon
dial la patinaj artistic in proba de perechi, deține 

.. recordul „sportivilor muzicali" în materie de 
piscuri vîndute : o jumătate de milion. în urma 
i două prime încercări, care au trecut ca și neob
servate, realizate chiar eu partenera sa de patinaj, 
Marika Kilius, el a lansat singur șlagărul „Lună 
de miere la Saint Tropez" cu care s-a consacrat. 
Dar „gheața" a suferit, rapid (... se putea I) con
curența sportului rege. Franz.i Beckenbauer, cunos
cutul fotbalist de la Bayer Milncheji s-a consacrat 
(și) microfonului încă de la eclițiâ engleză a lui

FRANZ BECKENBAUER

MART'N LAUER

PETAR RADENKOVIC

UNIVEPSITHfA CRMflVA

In ultima zi a Conferinței 
talcanice de fotbal, desfășura
tă la Atena, 
grupele și s-au 1 
meciurile ..Cupei 
pentru echipe 
ediția 1969—1970. Din grupa I 
fac parte formațiile P.A.O.K. 
Salonic, Beroe Stara Zagora 
(Bulgaria) și Eskisehir (Tur
cia). Majoritatea meciurilor 
din această grupă vor fi con
duse de arbitri români. în 
grupa a II-a au fost reparti
zate echipele Universitatea 
Craiova, precum și formații 
din Albania și Iugoslavia, al 
căror nume urmează să fie 
comunicat pînă la 15 decem
brie. Potrivit' tragerii Ja sorți. 
Universitatea Craiova va sus
ține primele două jocuri în 
deplasare. Datele de disputa
re a jocurilor vor fi stabilite 
de comun acord între echipe
le interesate.

au fost stabilite 
tras la sorți 

i balcanice11 
de cluburi —

World-Cup. Un prim bilanț : 200 000 de discuri.
Gerd MilUer, d.e la aceeași echipă, la scurt timp 
după alegerea sa ca „fotbalistul anului" a semnat și 
el contractul cu o casă de discuri. Dar pupitrul de 
regie și electronica n-au putut face chiar nimic, 
firma a recunoscut că „s-a grăbit", iar Miiller... a 
abandonat microfonul. Iată deci că numai renu- 
mele singur nu a fost suficient, ca pe vremea lui 
Schmeling. Iugoslavul Radenkovic, portarul forma
ției Miinchen 1860, un sportiv deosebit de simpatizat 
de către bavarezi, a găsit rapid pentru ultimul său 
disc, 200 000 de admiratori. Alergătorul de garduri 
Martin Laurer, care pentru a-și păstra statutul de 
amator uza de pseudonimul Dick Martin, are un 
palmares sportivo-muzical demn de invidiat : re
cord mondial în proba de 110 m.g., victorie olim
pică cu ștafeta de 4x100 m plat și 300 000 de 
discuri vîndute cu o melodie înregistrată de el. 
Gurile rele spun că ,,Lauer cîntă astfel îneît fie
care poate fredona, fără multă bătaie de cap, a- 
celași cîntec în cada de baie"...

parte nu pot fi în nici un cai 
considerate ca semn al unei „în
târzieri față de epocă" !

P.A. : au, ci tocmai expresia 
' înțelegerii, ei; a noutății ei șt a 

perspectivelor pe care le poar
tă in sine. Ca'pâcitâtea. dl’ a 
vibra față de tot ce este uman, 
lață de soarta comunității na
ționale nu e în fond altceva de
cît capacitatea de a înțelege cu 
o autentică luciditate că desti
nul nostru, al fiecăruia, nu se 
poate detașa de soarta colecti
vității naționale și umane. A- 
ceastă rezonanță față de uma
nitate, această sensibilitate și 
pasiunea ce se naște din parti- 

’ ciparea totală la condiția uma
nă modelează o nouă sensibili
tate.

— Care nu mai poate fi opu
să ca pînă acum lucidității ?

P.A. : Nu, fiindcă se naște din 
luciditate și dă naștere la un 
spor de luciditate. Generozita
te nu înseamnă renunțarea la 
interese personale durabile, ci 
tocmai realizarea acestor inte
rese cu adevărat în mediul lor 
propriu, acela al colectivității, 
al umanității Ceea ce nu e semn 
de slăbiciune, ci de mare și trai
nică tărie personală. Numai o- 
mul slab, neputincios, meschin 
e incapabil să depășească inte
resele lui de moment, să sacrifi
ce de dragul acestor _ interese 
chiar șansa de a se realiza vreo
dată plenar.

— Aceasta ar fi deci „sensibi
litatea lucidității" moderne. Dar 
cum arată sensibilitatea însăși 
a epocii ?

P.A. : în primul rînd ferită de 
formele retorice, teatrale, de 
bîlci, ale afectivității i-omanti- 
ce, fără a renunța însă la ceea 
ce este nobil In romantism, adi
că nemulțumirea creatoare, do
rința de a realiza ceva nou, pa
siunea de a participa, dorința 
de a depăși limitele individuali
tății și de a fraterniza.

— Romantismul avînd printre 
altele meritul de a descoperi va
loarea gestului unic, excepțio
nal.

P.A. : Dar și capacitatea de a 
descoperi semnificații emoționa
le acolo unde 
șiu, irelevant, 
tica poezie a

— Credeți 
contemporane 
unei culturi anume, a unei edu
cații proprii ?

P.A. : Dacă devenim conști
ent! de necesitatea de a îmbina 
cultura intelectuală cu ceea ce 
aș numi o cultură a sensibilității, 
dacă educația își propune o for
mare în același timp intelectua
lă și emoțională a omului, a- 
tunci nașterea acestei noi sensi
bilități, a sensibilității cerute 
de societatea comunistă a erei 
cibernetice va fi mult ușurată.

— Civilizația modernă în
seamnă pentru unii minte ascu
țită și inimă înghețată : orice 
altă conduită e disprețuită ade
sea ca fiind grevată de slăbiciu
ne și, deci, în discordanță cu fer
mitatea cerută de epocă.

P.A. : Spre deosebire de multi 
campioni ai falsei lucidități eu 
n-aș reproșa contemporanilor 
mei si mai ales celor tineri că 
sînt prea slabi fiindcă nu se pot 
sustrage nevoii de a trăi și emo
țional condiția umană : dacă 
poate f! iusfifjcat un reproș, el 
este acela că nu au destulă fer
mitate și. destul curaj să-și des
fășoare toate potentele sensibili
tății ne care le poartă.

— Sensibilitatea autentică nu 
este insă uneori compromisă ?

P.A. : Ba da. Aici, mai ales 
în ceea ce nrivește tineretul, 
cred că familia, școala, societa
tea trebuie să dea totdeauna do
vadă de tact. Nimic nu poate 
compromite mai mult desfășu
rarea sensibilității autentice de
cît sentimentalismul ieftin, su
perficialitatea în trăirea emoțij- 
lpr. exteriorizarea lor. lipsită de 
adevăr si simț al răspunderii. 

, Sau. încercarea de a opune ,,lp- 
' gira sentimentelor” ori râțiiinea 
inimii, cum spunea Pascal. In
fimii gîndirii. cunoașterii, rațiu
nii pur și simplu, fără epitet. ț

oameni mai buni". Tinerii con
temporani care-și asumă exclu
siv luciditatea, pragmatismul 
sînt realmente așa, sau de fapt 
afișează o poză ?

P.A. : Discuțiile mele cu stu
denții mi-au relevat faptul că 
tinerii au, în marea lor majori
tate, exigențe morale ridicate 
Dar adesea ei nu îndrăznesc să 
le manifeste, căci li se pare că a 
recunoaște că ții la -anumite va
lori ca cinste, echitate, genero
zitate este un senin de naivita
te, de lipsă de maturitate, de 
întârziere lață de epocă. Or. în 
condițiile societății moderne, cu 
complexitatea relațiilor sociale, 
și cu atît mai mult ir. societatea 
socialistă a cărei civilizație o 
clădim, ponderea, calităților mo
rale în aprecierea oamenilor 
nu descrește, ci crește în mod 
inimaginabil față de trecut.

— Implicind obligații ce revin 
strict, direct, tinerei generații ?

P.A. : Fără îndoială. Societa
tea noastră socialistă dis
pune de forțe a căror fo
losire cere o mare răspundere 
pentru destinul colectivității ; 
tînăra generație, care va intra 
in activitatea socială și în con
ducerea ei. nu va putea înde
plini nici o muncă fără con-

mijloacelor de comunicare 
masă : cinematograful ne-a 
bișnuit să vedem altfel lumea, 
oamenii ; radiou] ne-a mărit a- 
cuitatea auditivă, ne-a ajutat să 
percepem frumuseți sonore noi, 
apoi, separînd voce» umană de 
purtătorul ei ne-a dezvoltat ca
pacitatea de abstractizare ; te
leviziunea ne-a facilitat contac
tul zilnic cu arta, creîndu-ne 
chiar necesitatea cotidiană de 
consum artistic.

— Dar credeți că ajutorul a- 
cesta al tehnicii este bine în
țeles și îndeajuns folosit >n edu
cația și formarea omului ?

P. A. : Nu. deocamdată, nu. 
Aceste mijloace tehnice au luat 
societatea prin surprindere ; de 
aceea nu sîntem încă pregătiți 
să le folosim, păstrîndu-ne tot
odată integritatea personalită
ții. Adică, nu ne-am obișnuit să 
dominăm tehnica. Vreau să a- 
trag atenția asupra acestui cîmo 
larg de educație existent într-o 
societate cu mijloace de coipu- 
nicare în masă omniprezente 
De pildă, aceste mijloace de co
municare in masă pot oferi tine
retului modele de comportament 
proprii generațiilor formate în 
alte condiții, modele care nu 
dau nici un fel de soluții tine
rilor ce au de înfruntat proble
me și condiții radical diferite.

— Credeți că de aici pot pi<>- 
veni inconsecvențe in înțelege
rea practică a lucidității sau a 
sensibilității ?

P. A. : In mare parte, da. Ace
lași tînăr, pentru care a deve
nit o necesitate vitală să asculte 
zilnic cîteva ore ‘de muzică, deci 
să trăiască emoțional, intens, a- 
celași tînăr deci, în planul activi
tății lui se consideră cu adevărat - 
lucid numai dacă elimină tot ce 
i se pare emoțional din criterii
le pe care le admite.. Apare ast
fel o pseudo-luciditate, o con
fundare a controlului intelec
tual. a înțelegerii raționale cu 
o mentalitate pseudo-rațională.

— Dar în intuiția sentimen
tului, a emoției, există — spune» 
Rousseau — o lumină inai pură, 
mai strălucitoare decît a rațiu
nii. Secolul nostru, prin adeziu
nea la primatul științei și teh
nicii. obligă oare la imobilitate 
spirituală, la uscăciune și nepar- 
ticipare afectivă ?

P.A. : Nu. de ce ? Secolul 
n-are nici un amestec. Unii — 
și t'nerii nu fac totdeauna ex
cepție — cred că participarea 
afectivă îi angajează mai puter
nic decît indiferența emoționa
lă. Cu alte cuvinte cred că se 
cruță prin indiferență. Greșit : 
nu participarea afectivă e de 
vină pentru eventualele suferin
țe date de consecințele unei fap
te ; fapte în sine ne angajează 
într-un sistem de acțiuni socia
le. indiferent dacă este săvîrși- 
tă cu sau fără participare emo
țională

— Dar utilitarismul? Nu cre
deți că uneori concluziile lui se 
strecoară chiar în fruntea dezi
deratelor de viață?

P. A. : Da. concluziile cnre a- 
due însă soluțiile cele mai ouțin 
rezistente la timp. Mentalitatea 
individualistă, goana dună be
neficii materiale- rapide obți
nute cu efort minim, acordă sa
tisfacții minore și de moment. 
Satisfacții departe de b”curia 
majoră de a te sti nrețuit de 
semeni si mai ales de către cei 
mai buni Do altfel, dialectica 
vieții cotidiene oferă zeci de 
exemple de prăbușire a cariere
lor bazate, pe aranjamente. Com
binațiile pe termen scurt sînt 
eficace ne termen scurt, pentru 
'■sieur.area adevăratului succes 
în viață fiind totdeauna fali
mentare.

— Tovarășe profesor, un filo
zof antic spunea că „tinerii nu 
tin la bani fiindcă nu le cunosc 
încă întrebuințarea, că sint plini 
de speranțe fiindcă n-au pier
dut nici una, că sint mindri fi
indcă n-au fost incă umiliți, că 
sînt iertători fiindcă-i cred pe

a
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Davis-cupmanul ION Ș 
ȚIRIAC nu renunță, nici 
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în fața fileului de tenis, 
Ia o veche dragoste : ho
cheiul. Cu o lună în ur
mă, reputata noastră ra
chetă și-a îngăduit, pen
tru cîteva schimburi 
demonstrative de mingi, 
divertismentul de a juca 
tenis pe gheață, pe pista 
patinoarului descoperii 
din Denver — Colorado 
(S.U.A.). Micul ghem alb 
a zburat, în aceste cu
rioase condiții, cu viteze 
formidabile. Cu siguran
ță, dacă vreodată tenisul 
— atît de frămîntat de 
turnee open, de opțiuni 
pentru terenuri cu zgură 
sau iarbă — va recurge 
la... gheață, Țiri se va 
putea mindri că a fost 
cindva

știința acestei răspunderi și fără 
calitățile morale proprii socialis
mului, ce oferă garanție socie
tății că poate încredința acestei 
tinere generații dreptul de a 
decide și de a folosi toate mij
loacele noastre tehnice materi
ale, spirituale.

— în afară de aceste serioase 
datorii etice, credeți că senti
mentele puternice, reala sensi
bilitate, gestul romantic chiar, 
au decăzut ca autentice valori 
morale ale secolului XX ? Tipul 
modern e astăzi genul dur ?

P.A. : Tinerii socotesc uneori 
că omul modern trebuie dezbă
rat de „slăbiciuni" și preferă 
tipul omului dur, indiferent la 
ceea ce se întîmplă cu semenii. 
Insensibilitatea ridicată la ran
gul de virtute ! Eu mă întreb 
dacă asemenea duri nu sînt în 
fond niște dereglați psihic : ex
periența lor. chiar cînd au a- 
juns conducători de state, cum 
s-a întîmplat în fascism, s-a în
cheiat totdeauna catastrofal. 
Ceea ce dovedește că această 
duritate, care nici pe departe 
nu are nimic comun cu fermi
tatea, este în fond o decădere 
din condiția umană.

— Dar generozitatea, solidari
tatea umană ? Sînt ele anulate 
în complexitatea societății mo
derne ?

P.A. : Dimpotrivă : complexi
tatea vieții - sociale are ca ur
mare creșterea dependenței re
ciproce a oamenilor. Nu există 
nici o acțiune din viața noastră 
pe care s-o putem săvîrși de 
unul singur, fără a beneficia de 
ajutorul celorlalți.

— Dar nu credeți că uneori 
ne lipsește înțelegerea și trans
punerea în activitatea zilnică a 
conștiinței dependentei recipro
ce, a răspunderii reciproce pen- 
tr” tot crpa re fxcem ?

P. A. : 13a da. fiindcă nu ne-am 
adaptat corespunzător acestei e- 
poci în care valorle morti’e și 
solidaritatea umană nu sînt te
mă de discurs ci dacă evem țn 
vedere consecințele dezvoltării 

. științei și tehnicii, devin de fapt 
condiții neapărat necesare chiar 
pentru supraviețuirea șoeciel u- 
mane Ș! cu atît mai mult, nen- 
tru progresul ei. întru liber
tate «• demnitate

— Deci, deschiderea față de 
alții, sentimentul de solidaritate 
cu comunitatea din care facem

totul părea eenu- 
dezvăluind auten- 
cotidianului.
că sensibilității 
îi revine sarcina

I
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MERIDIAN

Program
cbmpetitional

început la 
’internațio-

disputat 
de box

E- 
anuntat 
această

• LA MANILA s-a anunțat că 
federația de box din Iugoslavia a

solicitat primirea sa ca membră 
in Consiliul mondial al boxului, 
organizație care coordonează ac
tivitatea pugilismului profesionist. . 
Consiliul a transmis cererea foru
lui iugoslav Uniunii europene de 
box (E.B.U.).

precursor.
V. R.

• TURNEUL internațional de 
hochei pe gheată de Ia Moscova 
a programat partida derbi dintre 
selecționatele U.R.S.S. și Canadei.

2. Suedia — 4 puncte (2
3. Cehoslovacia — 4

1—3
, , 5. Finlanda 0 

meciuri) ; 6. R. D. Ger-

de

(Urmare din pag. I)

• CAMERA de Comerț din 
Ciudad de Mexico a anunțat oficial 
că pentru turneul final al cam
pionatului mondial de fotbal și-au 
anunțat vizita peste 30 000 de. tu
riști din diferite țări europene și 
alte continente. Directorul Came
rei de Comerț mexicane, dl. Al
fredo Santos, a comunicat că fie
care turist va beneficia de un 
tichet în care sînt incluse bonuri 
de hotel, restaurant, transporturi 
și intrare la meciuri.

• IN CADRUL unui interviu a- 
cordat presei mexicane, cunoscu
tul antrenor al echipei de fotbal 
a R. F. a Germaniei, Helmut 
Schon, a declarat că selecționa
ta Braziliei are cele mai mari 
șanse de a intra în posesia titlu
lui mondial. Schdn a spus că ,.e- 
chipa Braziliei practică un joc 
remarcabil, un adevărat și origi
nal fotbal". Tehnicianul vest-ger- 
man a mai enumerat printre e- 
chipeie favorite Anglia. Uruguay 
și Mexicul. El a arătat că pe te
ren propriu fotbaliștii mexicani 
vor fi greu de înfrînt.

La capătul unui meci spectaculos, 
Urmărit de peste 14 000 de spec
tatori, cele două echipe au termi
nat la egalitate : 2—2 (1—1, 1—0, 
0—1). Intr-un alt joc, reprezenta
tiva Cehoslovaciei a întrecut cu 
scorul de 10—2 (3—0, 5—0, 2—2) 
formația R. D. Germâne.

în urma acestor rezultate, cla
samentul competiției este urmă
torul : 1. U.R.S.S. — 5 puncte (din 
3 jocuri) ; 
meciuri) ; <>. -
puncte (3 jocuri) ; 4. Canada 
puncte (3 jocuri) ; •
puncte (3 Înecau, 1) , o. n. u. 
mană — 0 puncte (3 jocuri).

• LA GLASGOW s-a disputat 
Intîlnirea internațională de box 
dintre selecționatele Scoției și Ro
mâniei. Victoria a revenit pugiliș- 
tilor români cu scorul de 16—4. O 
comportare remarcabilă au avut 
Gheorghe Chivăr (cat. mijlocie) șl 
Ion Monea (categ. semigrea), care

au cîștigat prin KO în repriza a 
doua meciurile susținute cu 
Barbour și, respectiv, Scott.

Iată celelalte rezultate înregis
trate : categ. semlmuscă : Aurel 
Mihai dispune la puncte de Watt ; 
categ. muscă : McHugh învinge 
la puncte pe C. Ciucă 
pană : N. Giju înving- ._ 
pe McNair ; categ. cocoș : 
întrece la puncte pp A. 
trescu ; categ. mijlocie 
Covaci învinge 
Crickatt ; categ. 
Zilberman cîștigă la puncte 
Joyce ; categ. semiusoară : 
Dobrescu întrece la ouncte 
Melrose : categ. ușoară 
dispune la puncte

iucă ; categ. 
îge la puncte 

Parvin 
Dumi- 
mică : 

la puncte pe 
semimijiocie : 

Ia 
p.
pe 

: C. Cutov 
McKenzie.

• VINERI seara a 
Budapesta competiția 
nală de hochei pe gheață dotată 
cu „Cupa Dunării". în primul joc, 
s-au inlilnit echipele orașelor So
fia și București. Meciul a fost în
trerupt din cauza ninsorii abun
dente la scorul de 1—0, realizat 
în prima repriză în favoarea ho- 
cheiștilor bulgari. Meciul se va 
continua probabil luni. La tur
neu Șnai p'articipă două selecțio
nate ale orașului Budapesta, 
chipa Dinamo Kiev a 
că nu va participa la 
ediție.

• LA CONAKRY s-a 
intîlnirea internațională 
dintre reprezentativele Guineii și 
R. D. Germane. Pugiliștii 
R D. Germană au terminat 
vingători cu scorul de 4—3.

Î) HALTERE. Cea de-a doua zi 
tima) a „Cupei balcanice" 

programează la sala Floreas- 
ca. astăzi dimineață de la ore
le 19, întrecerile categoriilor 
semimijiocie și mijlocie ; după- 
amiază. începînd de la orele 
17, categoriile semigrea și 
grea. La start — halterofili re
prezentând Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și România.

• FOTBAL. Duminică, în Ca
pitală, pe stadionul Dinamo, in- 
cepind de la orele 13,30, va a- 
vea loc partida Dinamo Bucu
rești — A.S.A. Tg. Mureș, din 
cadrul ultimei etape a turului 
diviziei A. In deschidere, în
cepînd de la orele 11,45 se vor 
intîlni formațiile de tineret — 
rezerve.

• POPICE. Competiția inter
națională „Cupa orașului 
București" la care iau parte 
popicari din Cehoslovacia, 
R.D.G., Ungaria și România 
continuă la arena Voința (ca
pătul tramvaiului 5). Sîmbătă. 
de la orele 8,30 si 16, probele 
de junioare, senioare, seniori 
și veterani ; duminică, de la 
orele 8,30 — proba de perechi.

• BASCHțT. Divizionarele
A vor evolua după următorul 
program : Simbâtă — Sala_ Di
namo. ----” - — — -
Voința Brașov (fem.) ; orele 
18.15: 
(mase.), 
nica 
(mase.). 
18: Rapid 
(fem.). f

orele 17 : I.E.F.S.

Dinamo — Î.C.H.F. 
orele 19,30 : Politeh- 

Voința București 
Sala Giulești, orele 

„LI — A.S.A. cluj 
Sala Progresul, orele 

18.30 : Progresul — Constructo
rul (fem.). Duminică — Sala 
Giulești, orele 10,30 : Politeh
nica — Mureșul Tg. Mureș 
(fem.) ; orele 11.45 : 'Steaua — 
Comerțul Tg. Mureș (mase.).

• VOLEI. Duminică dimi
neața, începînd de la orele 9. 
sînt programate la sala Flo- 
reasca două atractive partide 
din cadrul campionatului : 
I.E.F.S. — Rapid (A. fem.) ȘL 
in continuare, Rapid — Steaua 
(A. mase.) de la orele 10.30.

PRONOSPORT

1. Dinamo Bacău-Rapid X
2. „U“ Craiova-F.C. Argeș 1
3. Crișul-Steaua 2
4. Petrolul-Steagul roșu 1
5. „U“ Cluj-Jiul 1
fi. U.T.A.-Polit. Iași I
7. Farul-C.F.R. Cluj 1
8. Cagliari-Bologna 1
9. Fiorentina-Inter X

10. Lanerossi -Roma X
11. Lazio-Napoli 2
12. Milan-Juventus 1
13. Palermo-Sampdoria 1

niciodată. De la anumite nive
le în sus, răul este și mai ine
vitabil Un profesionist inca
pabil (șef de serviciu, șef de 
secție, director de întreprinde
re sau de instituție) este preo
cupat mai mult de apărarea pro
priei sale poziții, decît de des
fășurarea profesiei. îneît nu su
feră în jurul lui decît tot inca
pabili. Așa cum oamenii capa
bili creează structuri sociale 
active, dinamice și eficiente, pro- 
movînd toate valorile, cei inca
pabili sterilizează totul în preaj
ma lor, împiedică pe cei capa
bili să se realizeze și distrug'ast
fel cantități enorme de energie 
umană creatoare. Bineînțeles, 
niciodată și nicăieri nu se pe
trec lucrurile sub forma aceasta 
universală. îneît este vorba nu
mai de o ipoteză demonstrativă.

— .N'e-ați putea da to
tuși unele exemple con
crete ?

— Firește. In 
tarilor pe care 
în industriile 
tîlnit destule cazuri care 
ilustra părerile înfățișate.

Dacă ne referim la activită
țile curente, se pot da exemple 
grăitoare. Pentru lucrările de 
înălțime (construcții, sonde etc.) 
condiția ................... ,
este ca lucrătorii să nu 
amețeli, dar nimeni nu-i supu
ne la vreo probă prealabilă de 
acest gen. Am găsit printre po
darii de sondă chiar epileptici. 
In locurile periculoase, o con
diție esențială de evitare a De- 
ricolelor este sîngele rece, lin
sa de emotivitate, dar nici în 
acest domeniu nu este supus ni
meni la vreo probă de selecție. 
Ea tablourile de comandă se cere 
o mare putere de atenție și re
zistență la monotonie, la plic
tiseați. deci din nou nevoia u- 
nor nrobc corespunzătoare de a- 
legere. Fiecare profesie cere, 
pentru îndeplinirea ei satisfă
cătoare. unele însușiri de bază, 
inteligentă, atentîe. rezistentă, 
cplm ș.a.m.d, deci nu există 
altă cale de a le ocupa cum tre
buie, decît pe bază de selecție 
profesională

— Ce deosebire faceți 
între orientare si selec
ție profesională ?

— Diferența este doar de ners- 
pSctivă. Orientarea profesiona
lă privește pe cel care-și alege 
sau trebuie să-si aleagă profe
sia care i se potrivește, pentru

a-1 ajuta să elimine, pe cît 
sibil,. erorile. Ea trebuie să 
ceapă încă în faza școlară, 
momentul in care se încheie 
învățămîntul obligatoriu și deci 
elevii se îndreaptă spre o spe
cializare oarecare. Selecția pro
fesională privește școlile, între
prinderile și instituțiile, în ca
drul operațiilor de înscriere, an
gajare. promovare, pentru a a- 

. lege dintre solicitanți sau can- 
ditațî pe cei mai corespunzători. 
Psihologia din zilele noastre 
pune la dispoziția celor intere
sați metode și tehnici suficient 
de sigure pentru a da atît ori
entării, cît și selecției o bază 
științifică. Procedeele nu sînt 
simple și nici ușor de mînuit.

. dăr esențial; este că .există și 
sînt la îndemîna specialiștilor.

— Cum se prezintă în

reșpunzător. Pentru cadrele me
dii (psihometricieni, laboranți 
etc.) problema este mai;simplă. 
Ele.ar putea fi pregătite în școli 
de 1-2 ani, pe bază de bacalau
reat. Nu există încă asemenea 
școli, dar ar putea fi înființate 
cu destulă ușurință. Problema 
este mai complicată dacă ne re
ferim la psihologii propriu ziși, 
la specialiștii în orientare și 
selecție profesională Secțiile 
noastre de psihologie din învă
țămîntul superior nu au fost 
organizate- în vederea acestui 
scop din cauza aceasta nu dis
pun de numărul necesar de ca
dre didactice capabile să for
meze pe viitorii „selecționatori" 
și nici de laboratoare moderne, 
utilate cu aparate și teste ve
rificate. Din fericire există la 
noi cîțiva specialiști de talie în

• •••••
turtle de acest gen sînt retri
buite la un nivel care nu per
mite recrutarea titraților univer
sitari. A lăsa selecția profesio
nală în seama unor servicii atît 
de nepregătite ca serviciile 
noastre actuale de personal, 
este evident o deficiență foarte 
mare. Np pun la îndoială bună
voința acestor servicii, dar bu
năvoința nu ține loc nici de 
competență, nici de eficiență. 
Iată deci o direcție în care este 
foarte mult de făcut Poate este 
necesar să precizez că orienta
rea și selecția profesională sînt 
expresii foarte mult simplificate 
în raport cu necesitățile și ope
rațiile pe care le discutăm sub 
eticheta lor. Orientarea profe
sională nu se poate face cu sufi
cientă precizie și niciodată pen
tru totdeauna, mai ales cînd este

dini. în energii creatoare decît 
pe baza cultivării lor, pe baza 
unor procese lungi și anevo
ioase de educare sau formare. 
De aceea orientarea și selecția 
trebuie întregite totdeauna, prin 
calificarea profesională și expe
riența profesională. Numai pe 
calea aceasta, adică prin pregă
tire și prin muncă, prin exer
citarea efectivă a profesiei, se 
structurează și se dezvoltă ap
titudinile profesionale.

Un profesionist bine selecțio
nat și bine format nu este o 
ființă izolată, care își exercită 
profesia de sine stătător. El se 
încadrează în diferite colective 
de muncă, în anumite întreprin
deri sau instituții, în anumite 
condiții materiale ți spirituale. 
Performanței" profesionale sînt 
determinate într-o mare mă-

ii

decursul cerce- 
le întreprindem 
noastre, am în- 

pot

strict indispensabilă 
aibă

SELECȚIA PROFESIONALA
momentul de față la noi 
orientarea și selecția pro
fesională ?

— Deocamdată, practic nu se 
face aproape nimic. Există une
le cercetări, unele organizări, 
unele realizări și multe progra
me, recomadări și discuții. In 
transporturi (aviație, C.F.R., a- 
uto), lucrurile merg 
tor, pentru că există cîteva la
boratoare foarte bune, cu rezul
tate practice tot atît de bune. 
In orientarea profesională de ni
vel școlar, se fac eforturi foar
te mari, dar rezultatele de pînă 
acum sînt cu totul neînsemnate, 
iar întreprinderile industriale 
cu laboratoare de psihologie pot 
fi numărate pe degete, 
principală este lipsa de 
specializate. Orientarea 
lecția profesională sînt 
tăți de mare răspundere 
lă șî morală, pentru ‘că este vor
ba de dezvoltarea optimă a țării 
și de destinul oamenilor. deci 
nii poate fi făcută de oricine si 
nici oricum. O improvizație în 
acest domeniu este tot atît de 
vătămătoare, ca și linsa oricărei 
măsuri. .Prima cerință este să 
se pregătească fără înt.îrziere 
cadrele necesare intr-un nu
măr suficient și intr-un mod co-

satisfăcă-

Cauza 
cadre 

și se- 
activi- 
socia-

domeniul orientării și selecției 
profesionale, care ar putea fi 
convocați în cadrul unei insti
tuții de învățămînt superior 
sau postuniversitar și puși să 
facă tot ceea ce este de făcut. 
Altfel batem pasul pe loc și nu 
vom ajunge niciodată acolo unde 
dorim cu toții să ajungem. Nu 
este suficient să declarăm nece
sitatea orientării și selecției pro
fesionale, chiar dacă o facem cu 
cele mai bune intenții din lu
me, esențial este să trecem la 
pregătirea condițiilor necesare 
pentru realizarea lor în viața 
practică, apoi la realizarea pro
priu zisă..

— în ipoteza că vor e- 
xista cadrele necesare de 
psihologi, cum vedeți 
desfășurarea ulterioară a 
lucrurilor ?

— Atunci, dar numai atunci, 
se va putea trece la organizare. 
Orientarea profesională pentru 
vîrștele școlare ar fi bine să fie 
pieluată de organele de învăță
mînt. iar selecția profesională 
de serviciile de personal. In ță
rile industriale dezvoltate. în 
fruntea serviciilor de personal 
se găsesc psihologi, bine înțeles 
anume pregătiți și avînd o expe
riență îndelungată. La noi pos-

vorba de oameni tineri, încă 
nematurizați. Desele schimbări 
în diferitele profesii impun la 
rîndul lor operații frecvente de 
reorientare și reciclaj. La rîn
dul ei selecția este necesară și 
pentru promovările ulterioare, 
incit ea trebuie exercitată de 
fiecare dată cînd se ivesc schim
bări de grad in cariera profe
sională a cuiva. De aceea ni se 
pare greșită concepția unor psi
hologi care susțin că se poate 
reduce totul la orientarea profe
sională școlară și la selecția din 
momentul angajării.

Re de altă parte, mi se pare și 
mal greșită concepția după care 
orientarea și selecția ar fi capa
bile să rezolve singure probleme 
social-umane atît de complexe 
și de importante ca cele discu
tate în legătură cu ele. Ideea că 
psihologi» poate determina apti
tudinile umane cu certitudine 
practic foarte mare, pentru că 
ele sînt ereditare și deci imua
bile, este de-a dreptul o absur
ditate. Desigur, zestrea naturală, 
înnăscută, a oamenilor, nu este 
de neglijat, ea are un rol impor
tant în desfășurarea ulterioară 
a vieții, dar înclinațiile, predis
pozițiile. talentele și chiar ge
niul nu se transformă în aptitu

sură, pe lîngă selecție și califi
care, de factorii aceștia. In do
meniul industrial, de exemplu, 
apare problema raporturilor 
dintre om și mașină, care, nu se 
poate rezolva numai prin adap
tarea oamenilor la mașini, (neît 
este nevoie și de acțiunea in
versă. de adaptarea mașinilor 
la oameni, preluată pe plan 
științific de psihologia ingine
rească. încadrai ea oamenilor în 
colective ridică probleme de re
lații umane, probleme de coor
donare, de conducere, etc., de 
care se ocupă psihologia socială. 
Structurile și funcțiile sociale, 
sistemul de organizare, mediul 
socio-cultural, condițiile de trai, 
ietc. determină la rîndul 
tivitatea profesională, 
pot fi nici ele pierdute din ve
dere. Ele revin spre cercetare 
sociologiei.

Fac aceste precizări, pentru 
că eu nu cred că se procedează 
bine cînd se caută o soluționare 
a problemelor umane în între
prinderi și instituții, adică a 
problemelor profesionale, nu
mai pe calea orientării și selec
ției. Sînt tot atît de necesare 
calificarea profesională, adapta
rea instalațiilor si proceselor de 
producție la. posibilitățile oanie-

nilor, organizarea colectivelnj-, 
a întreprinderilor și instituții
lor, a condițiilor de muncă Ji 
de trai. Colectivul de psiholo
gie socială din Institutul de Psi
hologie al Academiei preconj- 
zează, pentru marile întreprin
deri economice și pentru centra
lele industriale nu numai labo
ratoare de selecție profesionala, 
ci și laboratoare de psihologie 
inginerească, de psihologie so
cială industrială de sociologfe 
uzinală și de pedagogie profesia- 
nală, încadrate intr-un singjr 
serviciu (de științe social-uma- 
nistice uzinale). Se experimen
tează. în prezent la Combinatul 
Chimic Făgăraș un astfel de ser
viciu. Este prematur să comij- 
nic rezultatele, dar sînt convins 
că numai pe această cale se vâr 
putea obține rezolvări temeinirj» 
ale problemelor care ne frămi:î- 
tă. Firește, astfel de realizări 
nu se pot obține fără sprijindl 
ministerului de resort, al orga
nelor locale de conducere (ăl 
comitetului uzinal de partid, al 
comitetului uzinal de direcție) 
dar din fericire, la Făgăra^ 
le-am avut fără nici o rezervă 
Dacă experimentul nostru va « 
concludent, firește, vom pro
pune generalizarea serviciului a- 
mintit la scară națională Deo
camdată nu se poate face mâi 
mult.

lor ac- 
încît nu

— Ce rol acordați orga
nizațiilor U.T.C în pro
blemele de orientări, 
selecție, calificare și in
tegrare profesională ?

>acă analizăm problema mâi 
de aproape, rolul U T.C.-ului »r 
putea fi foarte mare. Toate pro
blemele amintite privesc în 
primul rind tineretul. O îndru
mare a tineretului spre partici
parea activă la rezolvarea pro
blemelor de orientare, selecții, 
calificare și integrare profesio
nală, ar fi un aport dintre cefe 
mai prețioase.. Asemenea proble
me nu pot fi rezolvate numai 
de laboratoarele sau serviciile 
de specialitate, oricit de bur® 
ar fi ele. ci cer in aceeași mă
sură. concursul larg și compre
hensiv al celor interesați Vira
tele mai înaintate nu mai pot îi 
nici selecționate, nici formațfe 
pe baze științifice, ele își vor 
desfășura profesiunile așa cum 
au apucat prin mijloace empț- 
rice mai mult sau mai puțin 
eficiente, pe cînd virstele tineijs 
pot fi mobilizate și însuflețite 
în serviciu] unor idei și practici 
noi, elaborate și realizate p« 
baze științifice.

D;
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R. 0. Vietnam

condamnă acțiunile 
forțelor S.U.A 

în zona demilitarizată
HANOI — Un purtător de cu- 

,yjnt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam a con
damnat acțiunile întreprinse de 
forțele S.U.A. în zona demilita
rizată. La 1 decembrie, baterii 
americane de artilerie, amplasa
te în partea de sud a zonei de
militarizate, au bombardat loca
litatea Vinh Son din regiunea 
Vjnh Linh. provocînd pierderi 
populației locale. Purtătorul de 
cuvînt a cerut ca S.U.A. să în
ceteze toate actele care încalcă 
suveranitatea și securitatea 
R. D. Vietnam.

Audieri 
privind 
masacrul

(

REFUZUL TINERILOR
SUD-COREENI

R.D. GERMANĂ. Șantierele de construcții navale „Volkswerft" 
din Stralsund

□ a

de la ORIENTUL APROPIAT

SEUL 5 (AgerpreS). — 
Peste 6 200 de tineri sud-co- 
reeni din provincia Daidjeun 
și 4 300 din provincia Lu 
Kankwen au refuzat să se în
roleze în armată. Cu toate 
riscurile pe care le prezintă 
un asemenea refuz, numărul 
tinerilor sud-coreeni care nu 
vor să devină instrumente în 
mina autorităților de la Seul 
crește continuu. Acest lucru 
a fost făcut ca aparatul poli
țienesc al lui Pak Cijen Hi să 
treacă la un nou val de re
presalii împotriva celor care 
opun rezistență.

Song My
IN COMISIA SPECIALA1 A MI

NISTERULUI APĂRĂRII ALS.U.A.

• R.A.U. A INIȚIAT 
ACȚIUNI DE MEDIERE 
IN CONFLICTUL DIN
TRE ARABIA SAUDITA 
ȘI YEMENUL DE SUD.

guvernul 
clarișarea 
Wadiah.

sud-vemenit 
ostilităților

de de- 
în zona

APELUL SOLDAȚILOR
AMERICANI

Timp de șase ore, în fața co- 
misiei a compărut căpitanul Er
nest Medina, comandantul com
paniei de infanterie care, la 16 
martie 1968, a atacat satul Song 
My. Oficial, căpitanul Medina a 
trebuit să explice în fața comi
siei de anchetă de ce știrile pri
vind acest masacru nu au fost 
comunicate Washingtonului timp 
de peste un an. Conținutul de
clarațiilor sale va -
puțin deocamdată, 
'țntrucît lucrările . 
desfășoară cu ușile închise.

într-una din pauzele audieri
lor, căpitanul Medina a răspuns 
totuși la unele întrebări ce i-au 
fost puse de ziariști. în ciuda 
dovezilor incontestabile, a rela
tărilor martorilor ocuiari, a fo
tografiilor și filmelor prezen
tate de ministrul apărării al 
S.U.A., Medina a negat comite
rea acestui masacru. Căpitanul 
a pretins că la Song My „nu a 
avut loc nici un masacru și nu 
â fost dat nici un ordin de ma
sacrare a populației civile". La 
insistența unui ziarist, el s-a vă- 

. zut totuși silit să recunoască fap
tul că a ucis cu două focuri de 
revolver o femeie sud-vietna- 
meză, despre care, după cum 
singur s-a exprimat, i s-ar fi ra
portat că ar fi un om înarmat al

rămîne, cel 
necunoscut, 

comisiei se

CAIRO — Republica Arabă 
Unită a inițiat acțiuni de me
diere în conflictul armat care 
opune în prezent Arabia Saudi
tă și Yemenul de Sud — infor
mează ziarul „AL AHRAM". 
Efortul guvernului egiptean, 
care se desfășoară pe mai multe 
planuri, a început prin întreve
deri separate avute de ministrul 
de externe Mahmud Riad cu 
reprezentantul saudit la Liga 
Arabă și ambasadorul sud-ye- 
menit la Cairo. Oficiosul egip
tean indică, totdată, că minis
trul economiei al R.A.U., Hassan 
Abbas Zaki, aflat actualmente 
în Arabia Saudită, a primit 'sar
cina de a co‘»>2ri cu regele Fei- 
sal asupra aspectelor șl impli
cațiilor ciocnirilor armate din
tre cele două țări arabe.

• LIBIA A CERUT 
LIGII ARABE SA IN
TERVINĂ PENTRU A SE 
PUNE CAPAT CONFLIC
TULUI.

SIRIA ȘI 
ELIBERAT

ISRAEL 
CETA-AU

TENT REȚINUȚI PE TE
RII ORIILE LOR

DAMASC — Autoritățile si
riene i-au eliberat vineri pe cei 
doi cetățeni israelieni reținuți 
la Damasc, după ce un comando 
palestinian a deturnat, la 22 
august a.c., spre capitala Siriei, 
un avion al companiei aeriene 
T.W.A., care urma să aterizeze 
la Tel Aviv.

TEL AVIV. — In urma elibe
rării celor doi pasageri israe
lieni ai avionului deturnat la 
Damasc de un comando pa
lestinian, oficialitățile din Tel 
Aviv au anunțat la rîndul lor, 
eliberarea a 13 cetățeni sirieni, 
printre care și cei doi piloți 
care, din greșeală, aterizaseră 
într7o regiune siriană controla
tă în prezent, de Israel.

e „Noi ne pronunțăm cu 
hotărîre pentru pace în Viet
nam și retragerea cît mai 
grabnică a trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud" 
— se spune într-o scrisoare 
semnată de 3Ț de soldați din- 
tr-o divizie de desant, care 
participă efectiv la operațiu
nile militare din Vietnamul 
de sud. Scrisoarea a fost in
trodusă, la inițiativa senato
rului McGovern, în stenogra
ma oficială a Congresului a- 
merican. Autorii scrisorii 
adresează un apel Congre
sului de a asculta opinia sol- 
daților americani care par
ticipă la lupte în Vietnamul 
de sud. Soldații scriu : 
„Ne-am săturat de atîta văr
sare de sînge. Am obosit nu- 
mărînd răniții.și morții, as- 
cultînd promisiunile goale 
privind încetarea războiului. 
Vrem pace și o cerem acum. 
America trebuie să plece din 
Vietnam".

portat ca ar 1. 
Vietcongului.

Pe de altă 
Charles Robb, 
președinte al 
Johnson, a declarat joi că nu 
are cunoștință despre faptul că 
militarii abați în subordinea sa 
au asasinat civili sud-vietna- 
mezi. El a încercat să dezmintă 
astfel acuzațiile aduse de ziaris
tul Anthony Trigona care a pe
trecut trei zile în compania pe 
care Robb a comandat-o în Viet
namul de sud și care a relatat că 
infanteriștii marini americani au 
asasinat civili în această țară.

maiorulparte,
ginerele fostului 
S.U.A., Lyndon

TRIPOLI — Guvernul Libiei 
a cerut Ligii Arabe să intervină 
de urgență pentru a se pune ca
păt actualului conflict armat 
dintre Arabia Saudită și Repu
blica Populară a Yeme’nului de 
Sud. Libia a cerut Ligii Arabe 
să trimită o delegație în capita
lele celor două țări pentru a 
studia la fața locului posibili
tățile de reglementare pe cale 
pașnică a diferendului dintre 
cele două țări.

RIAD. — Arabia Saudită a a- 
dresat tuturor statelor arabe o 
notă în legătură cu recentele in
cidente care au avut loc intre 
unități saudite și cele ale Re
publicii- Populare a Yemenului 
de Sud. Nota, care a fost dată 
publicității de ambasada din 
Beirut a Arabiei Saudite, acuză

„StCRHELE" DI l/l SORBI
• UN OFIȚER LIMBUT Șl UN REPORTER CURIOS • MERCENARII 
SE ANTRENEAZĂ • ARMAMENT MODERN Șl INSTRUCTORI 

SUD-AFRICAN1
Izolată în regiunea mun- 

... toasă Teixeira de Sousa 
din Angola, mica tabără 
militară portugheză Sorda 
n-a făcut niciodată pînă 

• - acum să se vorbească de 
, ea. Tăcerea a fost însă 

ruptă de curînd.

Totul a început în urmă cu 
cîteva săptămîni în barul unui 
hotel din capitala angoleză. 
Reporterul ziarului mexican 
DIARIO DE MEXICO, Duarte, 
s-a întîlnit acolo cu un ofițer 
superior portughez pe care-l 
cunoscuse bine în timpul unei 
vizite făcute la Lisabona. Ofi
țerul (al cărui nume, din motive 
ușor sesizabile, rămîne în um
bră) i-a spus interlocutorului 
său, printre alte schimburi de 
noutăți într-o discuție amicală, 
ceva în genul următor :

— Amice, nu-ți mai pierde 
vremea pe aici. Bagă-ți coada 
pe la Sorda și o să dai o lovi
tură pe cinste...

Reporterul era gata să uite 
indiscreția ofițerului. Atunci, 
însă, cînd, a doua zi, și-a arun
cat privirile pe agenda lui de 
lucru, a constatat că regiunea 
Teixeira de Sousa (unde se află 
situată tabăra Sorda) figurează 
printre zonele unde ziariștii au 
acces numai pe baza unei au
torizații speciale. A cerut ime
diat o asemenea autorizație, 
însă a primit un refuz politicos 
dar categoric. Curiozitatea 
fiindu-i ațîțată, Duarte a decis 
să plece în întîmpinarea „ma
rii lovituri". Folosind mijloace 
pe care el însuși le denumește 
ironic „relativ subtile" (cunoștin
țe în rîndul ofițerilor portughez^, 
din regiunea respectivă, plus 
..gratificați! în natură" — co
niac francez), reporterul de la 
Diario de Mexi,Diario de Mexico „și-a băgat 
coada" la Sorda. Și, orice s-ar 
spune, deplasarea a meritat 
osteneala.

„Din primul moment — no-

i

tează Duarte — am sesizat că 
mă aflu într-o tabără specială 
și nu într-un obișnuit post mi
litar portughez. In forfota gra
daților și soldaților nu auzi de
loc portugheza. Predomină dia
lecte congoleze, engleza și 
franceza... Cele trei clădiri de 
cărămidă, probabil amplasa
mentul inițial al postului sînt în
conjurate de optsprezece barăci 
foarte bine amenajate, cu insta
lații sanitare și de ventilație". 
Aflăm, astfel, despre existența 
unei tabere bine organizate de 
pregătire a unor noi detașa
mente de mercenari. Reporterul 
mexican ne furnizează date : la 
Sorda se află actualmente cir
ca 1 300 de oameni dintre care 
cam 800 de foști jandarmi ka- 
tanghezi. Majoritatea mercena
rilor albi ca și cvasitotalitatea 
corpului de comandă provin 
din Republica Sud-Africană sau 
din „cadrele vechii legiuni străi
ne". Comandantul taberei este 
un fost colonel sud-african. 
Corpul de parașutiști e antre
nat pe un mic aeroport spe
cial amenajat de un mercenar 
de origine vest-europeană. „Ar
mamentul — scrie reporterul 
mexican — este modern, înce- 
pînd cu puști automate de pro
veniență sud-africană și trecînd 
la mașini blindate și tunuri de 
calibru mijlociu".

Cine a organizat această ta
bără ? Reporterul lui DIARIO 
DE MEXICO nu încearcă să 
răspundă la o asemenea între
bare. El constată doar că la 
Sorda se instruiește o „veritabi
lă legiune străină".

Regiunea unde e situată Sor
da poartă denumirea africană 
Beihura, adică, în traducere, 
„locul viselor". E, orice s-ar 
spune, un nume potrivit, predes
tinat celor care nutresc iluziile 
unei noi „runde a mercenari
lor".

E. R.

„O bază militară în plus 
șj Charlstonul se va scu
funda în Atlantic". Buta
da, care a stîrnit rîsete la 
Washington, nu-i prea de
parte de adevăr. Orașul- 
port Charlston, circum
scripție electorală ce l-a 
ales timp de aproape trei 
decenii pe Lucius Mendel 
Rivers, in Camera Repre
zentanților, cunoaște un 
boom fără precedent. Un 
boom militar bineînțeles, 
declanșat în urmă cu cinci 
ani, cînd Rivers a devenit 
președintele influentei Co
misii a forțelor armate. In 
prezent, fostul port sudist 
posedă o listă de baze și 
tabere militare prea lungă 

. pentru a fi expusă în amă
nunt : o sumedenie de de
pozite ale armatei, mari 
șantiere navale, un poli
gon de experimentări pen
tru noi arme, centrul de 
antrenament al echipajelor 
de pe submarinele înzes
trate cu rachete Polaris, 
principala bază aeriană a 
corpului de pușcași-marini, 
și nu mai puțin tabăra de 
antrenament de la Parris 
Island. Împrejurimile sînt 
dominate de numeroase 
uzine care lucrează pentru 
Pentagon, uzine ce se în
tind spre litoral aidoma 
unui evantai. Circa 2 000 
milioane de dolari sînt 
plătiți anual furnizorilor 
Pentagonului din regiune. 
Rivers solicită fonduri 
pentru Pentagon, iar la 
rîndul lor generalii Penta
gonului' își manifestă sim
patia față de Rivers, trans
mit înd comenzi grase la

Charlston. Vn exemplu 
concludent al legăturii de 
interese ce alcătuiesc re
numitul (de trist renume 
„complex militar-induș- 
trial") ce-și pune puternic 
amprenta asupra întregii 
vieți economico-sociale a 
Americii contemporane.

Dar ceea ce a atras re
cent critici vehemente la 
adresa Pentagonului,
referă la pregătirile și mo
dul de acțiune al instruiți- 
lor din „taberele de pre
gătire specială". In același 
moment cu izbucnirea

se

o!t □
0. N. U.: încheierea dezbaterilor 

privind folosirea in scopuri pașnice
a teritoriilor submarine

NEW YORK. — în Comitetul 
Politic ăl Adunării Generale a 
O.N.U. s-au încheiat dezbaterile 
asupra punctului privind : „A-
fectarea în scopuri exclusiv paș
nice a teritoriilor submarine și 
a subsolului lor, situate în ma
rea liberă, în afara limitelor ju
risdicției naționale actuale, și a 
exploatării resurselor acestora în 
interesul umanității". Dezbateri
le au evidențiat dorința majori
tății statelor de a se preveni pe
ricolul transformării zonelor sub
marine în teatre de competiție 
militară. Totodată a fost subli
niată ideea că activitatea state
lor privind teritoriile submari
ne, situate în afara limitelor ju
risdicției lor naționale, trebuie să 
fie exercitată în conformitate cu 
principiile unanim recunoscute 
ale dreptului internațional.

I . . '

Dezbaterile asupra acestui 
punct au luat sfîrșit prin adop
tarea mai multor rezoluții. Prin
cipala rezoluție, care se referă 
la prelungirea mandatului co
mitetului celor 42 de state îm
puternicite să studieze mijloa
cele de promovare a colaborării 
internaționale în acest domeniu, 
a întrunit majoritatea voturilor 
statelor membre.

HELSINKI. = Vineri, la] 
Helsinki au continuat convor
birile preliminare sovieto-a- 
mericane în problema limitării 
cursei înarmărilor Strategice. 
Noua întilnire dintre reprezen
tanții U.R.S.S. și S.U.A. a avut 
loc la Ambasada arneridană 
din capitala finlandeză.

Sesiunea 
Consiliului Ministerial

al N.A.T.0
Vineri seara, după o prelun

gire de mai multe ore peste pro
gramul inițial, s-a încheiat la 
Bruxelles sesiunea de iarnă a 
Consiliului Ministerial _ al 
N.A.T.O. Timp de două zile, 
minștrii de externe și alți mem
bri ai guvernelor celor 15 țări 
membre ale alianței atlantice 
au dezbătut diverse probleme 
politice și militare. Dezbaterile 
au scos în evaență punctele de 
vedere divergente ale partici- 
panților asupra unora dintre 

• problemele dezbătute.
In cele dîn urmă, miniștrii au 

adoptat un comunicat comun și 
o Declarație cu privire la pro
blemele europene. Comunicatul 
arată că participanții la sesiune 
s-au pronunțat pentru „men
ținerea unei puteri militare și 
a unei solidarități politice su
ficiente".și promovarea unei po
litici întemeiate pe „dublul con
cept al apărării și destinderii".

In declarația cu privire la 
problemele europene se spune, 
printre altele, că participanții 
la sesiune „au procedat la un 
studiu detaliat al diverselor pro

bleme care ar putea’să facă o- 
biectul cercetărilor exploratorii 
și al eventualelor negocieri cu 
Uniunea Sovietică și alte țări 
din Europa răsăriteană-1. Se a- 
firmă că membrii alianței „ră- 
mîn receptivi" față de propune
rea statelor est-europene de a 
discuta măsuri pentru reduce
rea încordării și promovarea co
operării în Euroțja și de a lua 
măsuri constructive în acest 
scop. Ei au căzut de acord — se 
spune în declarație ■— „să con
sidere că perspectiva unor re
zultate concrete este esențială 
pentru ca ei să accepte propu
nerea privind convocarea unei 
conferințe în problema ’ securi
tății europene". Declarația a- 
preciază că „convorbirile bilate
rale și multilaterale asupra pro
blemelor de bază ale securită
ții europene, care se desfășoară 
în prezent sau care vor avea loa 
în curînd, vor aduce o contri
buție importantă la îmbunătăți
rea atmosferei politice și vor 1 
facilita convocarea ulterioară a 
conferinței".• •• •••••

fășurate în umbra „trupe
lor speciale". Deocamdată, 
în tifara retragerii medalii
lor atribuite principalilor 
acuzați nici o altă măsură 
n-a fost anunțată...

Nici nu apucase să se 
stingă ecoul unor aseme
nea „operații" puse la 
punct de oamenii Penta
gonului cînd o dezvăluire 
a „zdruncinat conștiința A- 
mericii" (A.F.P.). Amănun- 
-tele despre masacrul de lu 
Song My. în care sute de 
civili, în cea mai mare 
parte fentei, copii și bă-

Parris. După ce sînt rași 
în cap și primesc primele 
instrucțiuni, ce-i asigură 
că la terminarea cursurilor 
vor deveni „pușcași-ma- 
rini" ■— o armă de elită 
—• încep pregătirile, ce se 
întind pe durata de 11 ore 
zilnic. 11 ore de infern. 
Marșuri forțate, hărțuiți de 
ordine și contraordine, in
jurii, ridiculizați de in
structori, dezumanizați, 
transformați în adevărate 
marionete devin instrujți, 
„soldați buni pentru Viet
nam". Pentru a ilustra

cadru închis. Răul trebuie 
smuls din rădăcină, 
rădăcinile au crescut 
dinei, alimentate de 
1 000 de miliarde de 
lari atacați Pentagonului în 
ultimul sfert de secol, de 
activitate a 122 000 de fir
me ce lucrează pentru 
,. complexul militar-indus- 
trial", de existența unor 
cercuri vital interesate în 
menținerea unei atmosfere 
saturate de spiritul războ
iului. Taberele speciale de 
genul celor de la Parris 
Island sau Pendleton sînt 
preludii la actele inumane 
săvîrșite în Vietnam.

Dar 
a- 

cele 
do-

Haga: Bilanț 
neconcludent

Conferința la nivel înalt de la Haga s-a încheiat cu hoțăiîri. 
neconcludente, altele, la fel de greu de adoptat, rămînîr 
în continuare pe agenda discuțiilor miniștrilor de externe ăî’ 
„celor șase", care se întilnesc zilele acestea din nou la Bruxelles, 
cu ocazia participării la sesiunea de iarnă a Consiliului Minis
terial al Blocului Atlantic.

O caracterizare succintă a desfășurării lucrărilor conferinței la 
nivel înalt a făcut-o Willy Brandt în fața Bundestagului imediat 
după încheierea ei, relevînd că numai anumite concesii de ultim 
moment din partea Franței au făcut ca această întilnire „să nu 
eșueze" și să se evite „o nouă criză". EI a completat ideea sa 
prin afirmația făcută în cadrul interviului acordat unui post de 
radio vest-german : „S-a ajuns practic la un acord in problema 
negocierilor cu Anglia". In ce constau concesiile făcute de Fran
ța ? A fost nevoie de o a doua intervenție a președintelui 
Pompidou în aceeași zi, în termeni categorici care să semnifice 
renunțarea Franței la veto-ul ei de opt ani împotriva aderării 
Marii Britanii la C.E.E. : „Franța este favorabilă lărgirii comu
nității... Dorim ca convorbirile pentru punerea la punct a nego
cierilor cu candidații care vor să-și dea adeziunea să fie duse 
în modul cel mai rapid, cel mai activ și cel mai pozitiv — doresc 
să conchid prin acest cuvînt „pozitiv". Ceea ce lipsește nu numai 
acestei declarații de bunăvoință dar și mult controversatelor 
propuneri franceze privind „consolidarea" C.E.E. (întruniri regu
late de două ori pe an ale miniștrilor finanțelor, crearea unui 
fond de sprijin pe termen scurt anvizajînd o politică unitară 
comunitară, construirea unui mare ordinator „european", folo
sirea mai rațională a fondului social „european", armonizarea 
politicii externe a „celor șase") sînt termenii preciși de reali
zare a lor. Pentru că, atît aceste propuneri cît și comunicatul 
final redactat într-o atmosferă neliniștită, bîntuită de nemulțu
miri dezvăluie limitele fragile ale consensului realizat. Satisfacția 
manifestată în anumite cercuri politice ale „celor șase" se re
duce la remarca „C.E.E. nu s-a dezmembrat", fără să încerce 
ceva mai mult. Nu a fost de fapt nevoie ca timpul să descopere 
punctele nevralgice ale acestui rezultat modest, ele și-au luat 
startul din însuși cadru! conferinței : Belgia, manifestă rezerve 
serioase față de partea politică a propunerilor franceze și Italia, 
față de crearea așa-zisuiui „secretariat lejer" care să însoțească 
organizarea întrunirilor periodice ale miniștrilor finanțelor și 
problemelor economice (ca un fel de organism suprastatal). De 
fapt, la capitolul concesii ar fi inexact de apreciat că FraAta a 
fost nevoită să le facă pentru că nu avea încotro. Mai 5? act 
spus s-a ajuns la un compromis, Franța obținînd exact &.<ce 
dorea : apărarea intereselor esențiale ale agriculturii sale (finan
țarea agricolă definitivă uimează sa fie hotărîtă pînă Ia sfîrșitul 
anului ; contribuțiile statelor membre la casa comună vor fi 
înlocuite treptat cu resursele comunitare pentru ca cheltuielile, 
celor șase să fie acoperite în viitor din fonduri comune și nu* 
naționale). Franța a mai obținut pe de altă parte ca negocierile 
să se desfășoare între comunitate ca atare și statele candidate 
șl nu între statele candidate și „cei șase", luat fiecare in parte 
și individual. Aceasta pentru ca opțiunile luate în domeniul 
agrar să fie acceptate de viitorii membri ai C.E.E. In acest sens, 
Maurice Schumann declara într-o conferință de presă că ar putea 
rezuma cele trei laturi ale tripticului astfel : 1) desăvirșiiea : noi 
am obținut satisfacție : 2) întărirea : comunicatul reia esențialul 
propunerilor formulate la 2 decembrie de Pompidou ; 3; lărgirea : 
comunicatul nu menționează data deschiderii tratativelor cu 
Anglia, însă reia chiar termenii folosiți de Pompidou pentru a 
situa _ deschiderea acestor negocieri. Deci, în esență, un com
promis realizat se pare între punctele de vedere francez și vest- 
german, privind rezolvarea problemelor agrare ale comunității 
pornindu-se de la ideea lărgirii C.E.E. Este mai dificil de pre
văzut cum se vor realiza ele practic, pentru că ceea ce s-a 
obținut Ia Haga a rămas în domeniul intențiilor, în condițiile în 
care ceilalți parteneri, mai ales Italia, Olanda și Belgia, ca și 
candidații. nu se arată dispuși să traducă în fapt comunitatea 
industrială și mai ales cea politică propusă de Pompidou cu 
sprijinul probabil al lui Willy Brandt.

In Marea Britanie, rezultatele conferinței la nivel înalt au 
fost primite cu prudență -. „Agricultura, declara Michael Stewart 
înainte de a pleca la Bruxelles, va fi una dintre problemele 
cele mai greu de rezolvat, dar negocierea există tocmai pentru 
rezolvarea problemelor". Se apreciază totuși, în cercurile politice 
apropiate celor șase că pînă în 1972, Marea Britanie, Danemap, 
Norvegia și Irlanda ar putea deveni membre ale comunllw 
dacă negocierile vor începe în iunie anul viitor și condițiile 
de admitere vor fi depășite. Impresia generală manifestată de 
observatorii politici din aceste țări, după încheierea conferinței 
la nivel înalt de la Haga, este că Franța și Germania Federală 
s-au erijat încă din timpul desfășurării lucrărilor in inițiatori 
și conducători de facto ai destinelor acestui organism. Prin 
admiterea Marii Britanii vor fi oare trei conducători ?
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de presă relevă că

de
Națională Africană 

. își vor disputa cu 
cele 158 de locuri

Pușcaș-marin acționînd în 
Vietnamul de sud. Un 
exemplu de aplicare a 
metodelor însușite 

Parris Island...

scandalului „beretelor ver
zi" acuzate de asasinarea 
unui ofițer saigonez, Penta
gonul a fost criticat în le
gătură cu unele 'probleme 
în care autoritatea genera
lilor săi era pusă în cau
ză. Era vorba de o așa-nu- 
mită „mafie în kaki" or
ganizată cu largul sprijin 
al generalului Harold 
Johnson, fostul șef al sta
tului major al U.S. Army 
și al generalului maior 
Carl C. Turner, comandan
tul puternicei poliții mili
tare. Acuzații grave de 
contrabandă cu arme și 
băuturi alcoolice, cu je
epuri sustrase din înzestra
rea armatei, atacuri des-

trîni au fost uciși. Foarte 
mulți americani se întrea
bă cum a fost posibil un 
asemenea asasinat în ma
să. Mulți din cei intero- 
gați în legătură cu masa
crul s-au referit, însă, la 
„pregătirile speciale" pe 
care le parcurg soldații a- 
mericani în anumite tabe
re. Una din aceste tabe
re se află la Parris Is
land, instalată în aceeași 
circumscripție electorală, a 
aceluiași Lucius Mendel 
Rivers... ■

In fiecare săptămînă, 
950 de tineri, între 18 și 
19 ani, străbat centrul o- 
rașului Charlston îndrep- 
tîndu-se spre mica insulă

„spiritul" în care se face 
această instruire, revista 
citată arată că recent o 
curte marțială a condam
nat un soldat din „tabăra 
specială" Parris la 15 ani 
muncă forțată pentru că 
pur și simplu a refuzat 
să înceteze să cînte, 
atunci cînd i s-a cerut 
de un subofițer, mai puțin 
meloman. Dar pentru re
fuzul de a ucide „la ordin" 
oameni nevinovați, paș
nici ?

...O dezumanizare care 
creează terenul pentru a- 
trocități.

Răspunderea pentru fap
te ca cele de la Song My 
nu trebuie căutate într-un

In Kenya urmează să aibă 
loc astăzi alegeri generale, pri
mele din anul 1963 cînd a fost 
proclamată independența țării. 
61.0 candidați, toți membri ai 
partidului de guvernămînt, 
Uniunea 
din Kenya 
acest prilej 
din Senat.

Agențiile 
alegerile generale din Kenya 
se vor desfășura în climatul 
unor serioase incidente tri- 
balo-poli'tice, agravate în urma 
asasinării fostului ministru al 
economiei, Tom M’Boya, unul 
dintre cei mai influenți oameni 
politici ai țării.

• ■ AMBASADORUL extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în Ja
ponia, Iosif Gheorghiu, și-a pre
zentat vineri scrisorile de acre
ditare împăratului Japoniei, Hi
rohito

La ceremonie au fost de față 
Kiichi Aichi, ministrul afaceri
lor externe, și demnitari ai Casei 
Imperiale. Au fost prezenți, de 
asemenea, membri ai Ambasadei 
române la Tokio.

Cu acest prilej, împăratul Ja
poniei a avut o convorbire cu 
ambasadorul român.

într-o declarație făcută zia
riștilor în legătură cu discuțiile 
pe care le-a avut cu ministrul 
finanțelor al Marii. Britanii, Roy 
Jenkins, ministrul francez a 
relevat că a putut constata, cu 
această ocazie, că restabilirea‘e- 
conomică a Angliei se află pe 
calea cea'bună și că aceasta’va 
continua și în anul‘1970.

S-A IZOLAT UN VIRUS 
AL CANCERULUI UMAN

împotriva celulelor canceroase. 
După însămințarea în cultură 
a celulelor de sarcom și după 
filtrarea culturii, rezultatul a 
fost inoculat unor culturi de ce
lule sănătoase. Transformarea 
acestora în celule canceroase a 
permis celor doi savanți să 
conchidă că prezența anticorpi
lor nu poate fi datorată decit 
unui virus, pe care ulterior l-au 
și identificat cu ajutorul micro
scopului electronic.

•REPREZENTANTUL perma
nent al Siriei la O.N.U., George 
Tomeh, a declarat în cadrul u- 
nei conferințe de presă că se
diul misiunii siriene la O.N.U. 
a fost miercuri ținta unui atac 
la care au participat 40 de per
soane. Timp de două ore, repre
zentanța a fost ocupată de a- 
ceste persoane necunoscute.

35 400 de persoane și-au dat 
adeziunea la P.S.I. pentru pri
ma oară.

• FRANCOIS MARCANTONI, 
acuzat de complicitate în „afa-

cerea Marcovici" și aflat în de
tențiune la închisoarea Saint 
Pierre din Versailles, a fost 
pus în libertate în baza unei 
cauțiuni de 60 000 de franci.

PREMIUL ACADEMIEI 
NAȚIONALE DE MEDICINĂ' 

DIN PARIS

Crima de la Los Angeles ■

• MINISTRUL economiei și 
finanțelor al Franței, . Valery 
Giscard d’Estaing. care, a făcut 
o vizită oficială în Marea Bri
tanie, s-a reîntors' la Paris, 
înainte de a pleca spre capitala 
Franței, Giscard d’Estaing a fost 

. primit de primul ministru bri
tanic, Harold Wilson, căruia i-a . 

; făcut cunoscute rezultatele re
centei, conferințe la nivel înalt 
a „celor șase", precum și pozi
ția Franței față de eventuala 
lărgire a Pieței comune.

• PENTRU PRIMA OARA, 
în lume, oamenii de ști
ință au reușit să izoleze un vi
rus al cancerului uman. Joi, în 
cadrul unor cursuri organizate 
de Uniunea internațională 
luptă împotriva cancerului, 
Institutul de cancerologie și i- 
munologie din Paris, savanții a- 
niericani Frederic Eilbert și Llo
yd Old au făcut demonstrația 
descoperirii lor. La baza desco
peririi stă identificarea, în serul 
bolnavilor suferinzi de sarcom 
(o formă de cancer care afectea
ză țesutul conjunctiv) a anumi
tor anticorpi care acționează

de 
la

• LA THEATRE DE FRANCE 
din Paris a avut loc joi seară 
sDectacoIul de gală anual oferit 
de U.N.I.C.E.F. (Frontul Națiu
nilor Unite pentru copii) jn be
neficiul copiilor lumii. La spec
tacol, devenit o tradiție, au par
ticipat membri ai guvernului 
francez și numeroase personali
tăți pariziene

Concertul internațional a fost 
susținut de ansambluri artistice 
din mai multe țări, printre care 
si corul Madrigal din București. 
Programul oferit de corul Ma
drigal s-a bucurat de un frumos 
succes.

• ACADEMIA NAȚIONALA 
de medicină din Paris a acor
dat premiul său anual „Henry 
Puignet" doctorului Vlad Cu- 
nescu din București pentru lu
crările sale in domeniul cardio
logiei.

doar o răzbunare ?
• Procurorul districtual din 

Los Angeles, Aaron Stovitz, a 
anunțat că Charles Mason, deți
nut în prezent pentru o serie de 
furturi, la închisoarea din Inde
pendence (California), a compă- 
F11!’* împreună cu alți șase meni- 
ori ai „comunei?' de hippies care 

r. T- ’a -j——. ?e autonumea „Familia Mason",Italian. Anahzind actuala situa- m fața unei Camere de punere
ție> politică din Italia, pârtiei- sub acuzație în legătură cu

ipanții la conferință au-scos îrix • c—_
relief sporirea influenței P.S.I , triței de cinema 
în țară, realizarea ț pentru pri- 
ma oară după, mulți ani — a . 
unei strînse unități in jurul 
conducerii. între altele. s-a
menționat că 82 410 militanți 
care au părăsit partidul, cu
prilejul sciziunii, au cerut reîn- 
scrierea în rîndurile P.S.I., iar

• LA ROMA a luat sfîrșit 
conferința secretarilor de fede
rații ale Partidului Socialist

. - - -------------- — VZ puncii;

sub acuzație în legătură cu 
complicitatea la asasinarea ac-. 

' “,'tT Sharon Tate
și a altor patru persoane aflate 
în vila acesteia de la Bel Air.

Joi, „părintele" familiei de 
hippies, Charles Mason, a asistat 
impasibil la primul interogato
riu care i s-a luat la închisoarea

din Independence. El a vorbit 
despre legăturile sale cu un anu- 
me Marty Melcher, producător 
de cinema, care locuise în vila 
Bel Air înainte ca aceasta să 
fie cumpărată de Sharon Tate și 
de soțul ei, regizorul Roman 
Polansky. Melcher l-a primit pe 
Mason in vila Bel Air, unde a- 
vesta venise pentru a-i propune 
difuzarea unei melodii pe care o 
compusese. Dar Melcher nu s-a 
ținut de promisiune. Anchetato
rii se întreabă dacă asasinatul 
comis la 9 august nu ar putea 
fi o răzbunare pusă la cale 'Iile 
Mason contra lui Melcher și că
ruia i-au căzut victimă noii lo
catari ai vilei.
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