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ALE ORGANIZAȚIEI NOASTRE

CHEMARE
la întrecere adresată tuturor organizațiilor

acestejudețene ale U.T.C, întregului tineret al patriei

DRAPELUL DE ONOARE muncii voluntar-patriotice pe anul 1970

(Continuare în pag. a VlI-a)
Drapelului de

D. MATALA

Dumneavoastră

cu un 
precis 
ce în

Noul complex de xileni de la 
Rafinăria Brazi. (Vedere par

țială).

GREU?

consecutiv,

GLORIOASELE TRADIȚII DE MUNCĂ
SĂ ÎMBOGĂȚIM CU NOI REALIZĂRI

ocinteia 
tineretului

ȘTIINȚĂ
• O (chifâ a viitorului geologic «I planetei.

• Cronica îpoteielor: Pășim tn ora dviliza- 
jiel submarine t

e Evitarea cavitațief.

e Deocamdatâ, parapsihologic

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

SÎMBĂTĂ 7 FEBRUARIE 1970

INTEGRAT! ACTIV IN EFORTURILE CREATOARE ALE ÎNTREGULUI POPOR •

Organizației județene Prahova 
a U. T. C, pentru a patra oară,

1967, 1968, 1969, 1970.
Sînt patru ani la rînd de cînd 

organizația județeană Prahova a 
U.T.C. cîștigă Drapelul și Diplo
ma de onoare ale C.C. al U.T.C., 
situîndu-se consecvent pe primul 
loc în întrecerea declanșată la 
fiecare început de an pentru în
deplinirea angajamentelor de 
muncă voluntar-patriotică. După 
ce, timp de trei ani consecutiv, 
eforturile organizațiilor U.T.C. 
din județ au ridicat întreaga or
ganizație județeană mereu pe 
același loc de frunte, drapelul 
a rămas definitiv la Ploiești. A- 
r um, după al patrulea an, Pra
hova a dovedit încă o dată — 
dacă mai era nevoie — că succe
sele repurtate în ceilalți ani nu 
au fost deloc întîmplătoare, ci au 
consolidat o adevărată tradiție 
a muncii patriotice, o tradiție 
care înregistrează de la un an 
la altul noi cote valorice și cali
tative.

Acestea au fost semnificațiile 
care au îmbogățit festivitatea 
desfășurată ieri, în Sala Teatru-

lui de Stat din Ploiești, cu pri
lejul decernării . ' '
Onoare al C.C. al U.T.C. Inmi- 
nînd drapelul, tovarășul ION 
ILIESCU, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, a felicitat căl
duros organizația județeană 
U.T.C., activul ei, întregul tine
ret prahovean pentru frumoasele

rezultate obținute în întrecerea 
care a marcat, prin desfășurarea 
sa, cele două mari evenimente 
ale anului trecut: Congresul , al 
X-lea al P.C.R. și sărbătorirea 
unui sfert de veac de la elibe
rarea patriei. Vorbitorul a subli
niat apoi însemnătatea pe care

Desfășurată sub semnul avîntului creator al întregului po
por, stimulat de cele două mari evenimente politice ale anu
lui 1969 — Congresul al X-lea al partidului și jubileul unui 
sfert de veac de ia Eliberarea patriei, întrecerea dintre orga
nizațiile județene ale U.T.C., la care, a participat cu un deo
sebit entuziasm întregul tineret al patriei, a marcat un nou 
pas important în dezvoltarea glorioaselor tradiții de muncă 
voluntar-patriotică ale Uniunii Tineretului Comunist.

Organizația noastră județeană, care a avut cinstea să lan
seze chemarea la întrecerea închinată acestor evenimente 
istorice din viața partidului și a poporului, raportează astăzi

(Continuare în pag. a IlI-a)
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RENAȘTE O PROFESIE :

SIIBINGINERUL

DE CE AȘA

Ascultam deunăzi îngrijorarea 
părinților unui elev din clasa a 
12-a, părinți care, cu o statistică 
improvizată de ei toamna tre
cută, socoteau ce număr de 
locuri s-ar putea scoate în con
curs anul acesta la diferite fa
cultăți. Constatau cu nedume
rire că de la an la an, concu
rează tot mai mulți candidați. 
Graficul nu reprezenta nimic 
pentru ei, cifrele nu aveau altă 
importanță decît că devenea 
pentru fiul lor o problemă ca
pitală la admiterea în facul
tate.

Ce descoperă însă aceste ci
fre, dincolo de reflexul 
direct asupra candidaților 
facilitate ? în primul rînd 
tul că numărul de locuri 
rite pentru concurs rezultă 
tr-o judicioasă și exactă 
luare a necesarului de specia
liști într-o perioadă anume. în 
al doilea rînd, ele relevă inten-

sul proces de industrializare, 
de modernizare a întregii eco
nomii naționale, care' a adus 
după sine o specializare indis
pensabilă unei industrii multi
laterale. Nu a scăzut numărul 
de locuri pe un institut cu anu
mit specific, ci a crescut numă
rul de facultăți sau secții 
profil din ce în ce mai 
care pregătesc cadre din 
ce mai specializate.

Am ținut să precizăm
lucruri ea un preambul la an
cheta efectuată la Cluj, unde s-a 
înființat în anul școlar 1969—70 
secția de subingineri din cadrul 
Politehnicii.

Iată cîteva date : în sesiunea 
din iulie 1968, 88 de candidați 
au concurat pentru 66 de locuri 
la secția de subingineri a Facul-

GAEINA BĂDULESCU

lor 
la 

fap- 
ofe- 
din- 
eva-

„Ceea ce lipsește acestor 
oameni, chiar și celor mai 
buni, își spunea Lucien, este 
neprevăzutul". Cuvintele a- 
cestea sînt luate din roma
nul neterminat, purtînd pe 
rînd mai multe titluri și tra
dus în românește sub acela 
de „Lucien Leuwen" și apar
țin eroului principal. Lucien, 
ca și Fabricio din „Mînăsti- 
rea din Parma" este eroul 
tipic stendhalian, tînărul

TINERII

STENDHAL

abia ivit din adolescență, se
tos de zări noi, fascinat în 
gradul cel mai înalt de ne
prevăzutul vieții. In alte si
tuații, purtînd alte nume, ti
nerii Iui Stendhal au un ce 
comun care-i identifică și le 
dă temeiul unei tipologii a- 
parte. Dotați sub toate as
pectele, ca și autorul lor (a- 
cesta mai puțin frumos, dar 
bazîndu-se întreaga viață pe 
ceea ce îi spusese un unchi 
și anume ■ „ești urît, nici o 
femeie n-o să-ți impute a- 
ceasta, toate însă te vor 
lăuda că ești spiritual"), fun
ciar cinstiți și setoși de 
ideal, eroii lui Stendhal, ti
nerii Iui eroi, sînt, am zice, 
bolnavi de absolut, așa cum

de GH. SUCIU

(Continuare în pag. a VlI-a)

(Continuare în pag. a lll-a)

sînteți Dan
ÎHtîmplarea face ea — din 

punct de vedere fizic — să se- 
• măn într-o oarecare măsură cu 

reputatul fotbalist giuleștean 
Dan Coe. Asemănarea mi-a fost 

— confirmată recent, în tren, de 0 un puștan cîrn și pistruiat, îm
brăcat în uniformă de elev, 
care/m-a întrebat pe neaștep- 0 tate i Nene, nu vă supărați, 
dumneavoastră sînteți Dan Coe?

Curios să-i aflu gîndurile și 
• comportarea în fața idolului 

său de pe gazon am riscat un 
răspuns afirmativ. Puștiul m-a 
capturat de îndată, zăpăcin- 

• du-mă cu cele mai năstrușnice 
întrebări, solicitîndu-mi auto
grafe, fotografii, pipăindu-mi 

• mușchii și silindu-mă să-i pro
mit tot soiul de lucruri, care 
mai de care mai imposibile.

Cînd a coborît am răsuflat 0 ușurat ; postura de idol mi s-a 
părut extrem de obositoare.

Dar reținusem — sau mai bine- 
zis îmi reconfirmasem — o idee: 
necesitatea fundamentală a ti
nerilor de a-și călăuzi viața, 
faptele, atitudinea după un mo
del pe care, la anumite vîrste, 
îl ridică pînă la rangul de i- 
dol.

Ce modele, ce „idoli" își aleg 
tinerii și, mai ales, în ce mă
sură e posibilă dirijarea acestei 
alegeri prin mijloacele care 
stau actualmente la îndemîna 
educatorilor ?

Fără a da răspunsurile ex
haustive, un chestionar pe 
care l-am adresat recent unui 
număr de 400 de elevi în cîteva 
licee din județul Olt ne-a edi
ficat într-o mare măsură asu
pra problemelor ridicate mai 
sus, oferindu-ne, în același 
timp, veritabile

Astfel, nu mai 
■ută (188) dintre

în < 
surprize, 
puțin de 47 la 
elevii chesțio-

DEBUTUL
cinematografic!

Am discutat în ultima perioadă despre debutul lite
rar. Fapt impus de existența, pe de o parte, a unor 
apariții promițătoare, vădind calități indiscutabile 

și, implicit, respect față de semnificația acestui act cul
tural dar și, pe de altă parte, de subaprecierea semnifica
ției lui generale, vădită în debuturi irelevante, tolerate cu 
prea mare îngăduință de edituri și poate chiar de critică. 
Nu mai puțin utilă este și punerea în discuție a debutu
lui cinematografic. Deci, judecind tot conform unor cri
terii mai generale și nu numai de gen, ne va interesa ca
litatea unui autor de film cel puțin în aceeași măsură ca 
și calitatea filmului însuși, operă de largă audiență pu
blică, puțind să recomande mai rapid și mai elocvent un 
autor, ori, dimpotrivă, să-1 iluzioneze cu o prezență for
mală în sala de proiecție, tn ce măsură, supunindu-se ri
gorilor genului, un autor, debutant în filmul artistic, izbu
tește să fie el însuși, să releve o structură artistică ? Pen
tru că de siguranța cu care este făcut un prim film de
pinde foarte mult cum va arăta următorul. E vorba, deci, 
în acest domeniu, de o încredere mai greu de obținut de
cît în altele, de o responsabilitate ale cărei carențe pot 
apărea mult mai viu și mult mai rapid decît, să zicem, în 
debutul literar (care, firește, nu este scutit de nici una 
clin rigorile celorlalte). Iată, de ce, semnalarea unui bun 
debut cinematografic trebuie să depășească o simplă 
citare, insistînd asupra acelor calități ce justifică și con
solidează o încredere esențială pentru valoarea creațiilor 
care vor urma debutului.

(în pag. a V-a Mihai Ungheanu, Nicolae 
Dragoș și Mircea Iorgulescu discută despre 
un debut regizoral promițător1 filmul lui 
Radu Gabrea: „Prea mic pentru un război 
atît de mare").

CIVILIZAȚIE
TINEREȚE ETOS (I)

Coe?

— De fapt e preferabil să fii 
tînăr? Max Weber, parafrazîn- 
du-1 pe Faust, spunea că trebuie 
să fii bătrîn, căci dracul e bă- 
trîn și ca să-l cunoști, jsă-1 în- 
frîngi, e bine să fii bătrîn — 
deși nu ca vîrstă, ci ca expe
riență, cunoaștere, prestare...

N. B. : ...Iar Faust, cu toate 
acestea nu rezistă tentației de 
a fi din nou tînăr. Cinstit 
vorbind, această tentație este 
intr-adevăr tulburătoare. Dar a 
fi tînăr nu e numai o joacă ț 
nici numai o stare de încîntare. 
Explozia vitală e și o explozie 
a spiritului. De pildă, Faust, 
ademenit de neliniștea căutări
lor și a pasiunilor. Sau tînărul 
de astăzi. Tinerețea e tocmai a- 
ceastă unică îmbinare de trăire 
intensivă, avidă, întoarsă spre 
sine — și totodată, pătrunde
rea aproape bruscă In conul "de 
lumină al lucidității. E un con
trast care tulbură, o cursă cu 
obstacole. O parcurgere de difi
cultăți.

— Cum pot fi depășite aceste 
dificultăți ?

N. B.: In nici un caz nu pot 
fi ocolite. Depășite înseamnă

parcurse, trăite, asimilate Intr-o 
experiență. Ar fi o iluzie să ne 
imaginăm că vreo epocă istori
că, oricît de departe în viitor 
am fi dispuși s-o plasăm, ar pu
tea feri noile sale generații de 
propria lor „cursă cu obstaco
le". Sau ar trebui să acceptăm,

lă. E necesară, evident, o fil
trare a realului, pe măsura di
feritelor vîrste. Dar orice exa
gerare aici produce o slabă de
prindere cu momentele de difi
cultate ale vieții reale. Ar tre
bui să optăm, de aceea, pentru 
ceea ce s-ar putea numi o edu-

Convorbire cu conf. univ. dr. NICULAE BELLU

în caz contrar, posibilitatea unui 
timp de stagnate. Finitul.

— Deci, cunoscînd și recu- 
noscînd obiectiv, lucid, acest a- 
devăr nu e normal să ne între
băm totuși dacă e ceva de în
treprins ?

N, B. : Cred că da. Admițînd 
faptul ca atare, soluția se im
pune firesc i întregul proces de 
formare al noilor generații ur- 

' mează a fi conceput din acea
stă perspectivă. Modalitățile 
educative înseși ar trebui să re
producă crîmp.ele de viață rea-

cație întemeiată pe adevărul 
vieții — bărbătească — singura 
în măsură să producă un om în 
același timp cutezător, tenace, 
rezistent la greu și urna». Com
plexul de inadaptare la situații 
neobișnuite, grele, nu e un sim
plu moft.

— Deci, nu e vorba de a crea 
o zonă de securitate imaginară?

N. B. : Nu, fiindcă ar fi o 
zonă sterilă, care i-ar face pe 
tineri inapți să corespundă pro
blemelor reale ale confruntări
lor ulterioare.

— Dar ce e întîi de toate ti
nerețea : vîrstă biologică sau 
stare de spirit ?

N. B. : Termenii nu sînt anti
nomici, ci complementari. Nu 
putem neglija nici unul. E evi
dent că în adolescență se petrec 
procese biologice cu semnificații 
capitale pentru existența omu
lui ce creează nu numai o stare 
de tulburare, dar se transmite 
întregii existențe a tînărului, 
existență care nu poate fi în
țeleasă decît global. Dar vîrstă 
tînără e totodată stare de spi
rit ; aici, cred că filozoful fran
cez Jean Piaget are 
cînd numește tinerețea 
metafizică.

— Există o stare de 
decurge din caracterul 
și contradictoriu al 
vîrste ?

N. B.: Da. Complexitatea vine 
din faptul că adolescentul, sau 
tînărul, are viața lui, dar a- 
ceasta e mai curînd o pregătire 
pentru viață s e viața lui de în
vățătură, de școală, de joacă,

nați își admiră foștii sau actualii 
profesori. învățători sau educa
tori și doresc să le urmeze 
exemplul, devenind ei înșiși e- 
ducatori ai generațiilor viitoa
re ! Este vorba. în special, de 
elevii claselor IX—X care re
prezintă circa 70% din cel ches
tionați. Deosebit de interesante 
sînt motivațiile, argumentele 
prin care elevii își justifică a- 
legerea, preferința. Dacă la 
unii dintre ei. cei mai puțini, 
aceste motivații nu depășesc 
sfera afectivului („îmi place 
profesoara de română pentru 
că e frumoasă și bună. Aș vrea 
să fiu și eu ca ea“ Dănete Eu
genia — cl. IX-a Balș) majo
ritatea leagă idealul lor perso
nal de un comandament etic 
sau social. „Mi-am admirat în
totdeauna profesorii, în special 
pe cei care au știut să se apro
pie de noi, cum a fost profesoa
ra de română. Ce poate fi oare 
mai frumos decît să-i înveți pe 
alții, să Ie transmiți știința acu
mulată de generațiile anterioa
re ? Doresc să devin profesoa
ră, precizez, o bună profesoară 
de limba română" notează Ior- 
dache Theodora (cl. IX-a, Balș). 
Iar Diaconu Maria (cl. Xl-a, 
Caracal) răspunde. „încă din 
clasa I m-a impresionat în
vățătoarea mea, ale cărei cali
tăți — cinste, bunătate, dăruire 
în muncă le-am regăsit la eroii 
din literatură. Aș vrea să de
vin o bună profesoară, să re
prezint. la rîndul meu, un mo
del demn de urmat pentru ele
vii mei".

Alți elevi admiră la modele 
căldura sufletească, inteligența 
și vastitatea culturii, forța și 
exactitatea în explicarea mate
riei și arată că. influențați de 
aceste calități ale idolilor caută 
să-și dezvolte trăsături simila
re. Iată dar cît de mult, în ce 
măsură și sub cîte aspecte pot 
influența educatorii pe elevi 
prin simpla lor prezență, atitu
dine și comportare, prin exem-

OVIDIU PĂUN

dreptate 
o vîrstă
spirit ce 
complex 

acestei

VIORICA TANASESCU
(Continuare în pag. a VlI-a)

(Continuare în pag. a VlI-a)

ÎN PAG. A 5-A:
Ecouri la ancheta :

„MUZICA ÎN SCOALĂ — A 
CINCEA ROATĂ LA CĂ
RUȚA". (interviuri cu mu
zicologul NICOLAE PA- 
ROCESCU ți cu prof. univ. 
ION SERFEZI).
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4 dintre
tinerii

laureați ai Premiului
Uniunii scriitorilor

urma depind de pe acum 
acest record. ~ 
vor trebui
Dedic premiul tuturor cititori
lor mei și minunatelor 
scrisori".

MIRCEA MARTIN (Premiul 
pentru eritică literară):

„Consider câ acest premiu 
nu mi se adresează mie în 
primul rîn.d, ci scriitorilor 
tineri despre care am scris, și, 
mai ales, acelora despre care 
n-am apucat încă să scriu, dar 
care vin puternic din urmă. 
Aceștia constituie, «u adevă
rat, o „generație".

Nu pot să nu adaug că a- 
ceastă carte ar fi fost de ne- 
oonceput fără acea atmosferă 
înaltă, febrilă, rară, din în
căperile „Amfiteatrului", în 
primii ani ai existenței sale".

de
Deci, neapărat 

să fie mai bune.

I

RADU DUMITRU (Premiul 
pentru teatru):

„Debutul 
producă eu 
Am fost la 
chiar. în 
„Portocala" 
cam împotmolit, ca să nu mai 
vorbesc de „Vizavi", 
bucuria debutului ar 
finită. Oricum, însă, 
bucurii oricînd se găsește un 
loc liber".

ar fi trebuit să se 
trei ani în urmă, 
un pas. Mai puțin 
repetiții generale 
mea „verde" s-a

LUMINIȚA DOBRESCU VA CINTA LA BELGRAD Operei româneI IAR MIHAELA MIHAI LA BERLIN
I

TELEVIZIUNE

Gloria 
cîntă- 

bulgară 
in 

tenorul

Oaspeți străini pe scena

I
'• Atunci - 
• fi fost in- I 
ă, pentru I

• MUZICORAMA TV. pre
zintă : Clasamentul clasamen
telor — formația „Cromatic 
group 3“ din Cluj, cu două com
poziții proprii și una din re
pertoriul formației „The 
cgearn" ;

La „Uniunea Compozitori
lor" — un reportaj filmat, cu 
ocazia audiției unor noi melo
dii de muzică ușoară româ
nească, un interviu cu compo
zitorul Laurențiu Profeta și 
melodia „Jar" de N. Chircu- 
lescu în interpretarea lui Ion 
Ulmeanu; Discul de muzică 
ușoară — formația vocal in
strumentală „Sound Incorpo
rated" și Petula Clarck; Cîntă- 
rețul preferat — Luminița 
Dobrescu, cu noua melodie 
„Romanță romanță".

ze, Skolimowski a fost boxer, 
poet, scenarist și dialoghist, 
actor și realizator, iar filmul 
are la bază un poem care îi 
aparține. în „Walkover", Skoli
mowski interpretează și rolul 
principal.

ne• TELECINEMATECA 
prezintă un film cu Bette Da
vis intitulat „Minciuna", (film 
de analiză psihologică) reali
zat în anul 1942 de 
Warner Bross.

studiourile

PROGRAMUL I

• WALKOVER 
filmului pe care îl 
na în cadrul ciclului 
pentru cinefili", în regia lui 

Skolimowski. Regizor 
al școlii polone-

este titlul 
vom vizio- 

„Filme

•TEATRU TV. prezintă pre
miera Un nasture sau absolu
tul, de Radu Cosașu. Regizorul 
spectacolului, Savel Stiopul ne 
spune : „Piesa lui Cosașu este 
o comedie. O satiră, cu eroi ai 
zilelor noastre, ce investighea
ză acea zonă a universului 
psihologic a unor personaje 
alcătuite din mecanisme de 
gin dire. Pretenția, impostura, 
falsa gravitate, dramele închi
puite sînt racilele pe care ha
zardul le întruchipează prin 
căderea unui „nasture", pu- 
nînd în mișcare lungul „lanț 
al slăbiciunilor" ce leagă 
principalele personaje. Succe
sul piesei este asigurat și de o 
echipă omogenă de actori: 
Rodica Tapalagă (Camelia), 
Gina Patriciii (Atena) Draga 
Olteanu (Ionela), Mișu Fotino 
(Varacleru), Dem Rădulescu 
(Dr. Hălmăgeanu)".
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ION PASAT

SANZIANA POP (Premiul 
pentru roman) t

„Nu mă așteptam, deși mă 
așteptam cumplit, să mă bucur 
pînă la capăt de „Serenadă". 
Tot ce țin să declar, cu ocazia 
premiului pe care l-am obți
nut, este că romanele care vor

FLORICA MITROI (Premiul I 
pentru poezie) ț

„Mă bucur că am luat acest 
premiu, întrucît sper că 
turile vor accepta, în s 
să-mi tipărească cea 
doua carte".

• EDITURA TINERETULUI
Nlcolescu Otllia; „Lumea car*  

nu moare", lei 5,oo.
Popescu St. : „Michelangelo", 

lei 9,75.
• EDITURA PENTRU LITERA

TURA
M. Petroveann I „George Baco- 

vta", 1*1  10,90.
Butnaru C. I. : „Din carnetul 

unei maimuțe", 1*1  4,25.
• EDITURA ȘTIINȚIFICA

Pavel Fralsse : „Psihologia *x-  
perimentalfi", lei 8,7S.

• • • : „Laboratorul urinai de 
psihologie șl pedagogie", lei *,N.

Maximilian Jacta : „Procese ce
lebre", lei 5,50.■h

• EDITURA MILITARĂ
» * » : „Sănătatea depinde 

noi", lei 17,50.
R. M. Constantlnescu șl I. Mln- 

cu : „Sisteme de reglare automa
tă", lei 21,00.
• EDITURA MINERVA

M. Proust: „Sodoma și Como
ri", lei 10,00.
• EDITURA UNIVERS
Propp V. I. : „Morfologia bas

mului", lei 9,25.
Casanova : „Memorii", lei 17,00.

• EDITURA DIDACTICĂ ȘI PE
DAGOGICĂ

C. Marcu, M. Manuchian: „Far
macologie", lei "— ‘
verși tar).

D. Popescu „ . „_______ „
ceramicii fine", lei 17,30 (manual 
pentru școlile profesionale).

de I
I
I

19,30 (manual unl-

Haș : „Tehnologia G

I

• 17,00 Emisiune în limba germană * 18,05 Cheia orașului — 
emisiune concurs pentru tineret. Participă echipele orașelor Bra
șov șl Timișoara e 19,00 Telejurnalul de seară • 19,20 Reflector 
• 19,35 Tele-enciclopedia c 20,30 Film serial „Răzbunătorii" *
21,20 Varietăți în studio • 22,00 Telejurnalul de noapte * 22,10 
Campionatul european de patinaj artistic • 23,10 Petrecere cu 
lăutari la Piatra Neamț.

PROGRAMUL II

• 20,30 Arte frumoase. Expozițiile lunii ianuarie în București 
• 21,00 Seara melomanului. Intîînlre eu tenorul Ion Buzea * 21,30 
Film serial „Sumbra toamnă" • 21,15 Actualități literare.
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PROGRAMUL I

• 8,15 Deschiderea emisiunii — Consultații pentru elevi. Pro
bleme de matematică pentru anul I al liceelor de specialitate. 
Prezintă prof. V. Ștefănescu • 8,45 Matineu duminical pentru 
copii și tineretul școlar * 10,15 Ora satului: Comorile Bărăganului 
* 11,15 Concert simfonic — Orchestra de cameră din Mtinchen, 
dirijor H. Stadlmair o 12,00 De strajă patriei * 12,35 Emisiune 
în limba maghiară • 16,30 Film serial : „Rîul întunecat" (IV) * 
17,00 Campionatul european de patinaj artistic : proba de figuri 
libere bărbați. Transmisiune de la Leningrad • 18,00 Realitatea 
ilustrată * 19,00 Telejurnalul de seară * 19,20 Noutăți cinema
tografice • 19,40 Rapsodia română — Cine-a făcut cîntecul — 
montaj folcloric de Maria Banu șl Aurel Cerbu. Soliști ; Polina 
Manollă. Marioara Precup, Florica Bradu, Ana Toma. Petre Săbă- 
deanu și Dumitru Sopon * 20,00 Varietăți eu public • 22,15 Tele
jurnalul de noapte. Telesport: Cupa Mondială de Fotbal 1970 
(grupa a Ill-a).

PROGRAMUL H

• 20,09 Seară de teatru : Dansul morțil de Strindberg. Traduce
re de Ion Mihăileanu. Distribuția: Fory Etterle, Ileana Predescu, 
Ion Besolu, Doina Mavrodln, Regla : Iannis Veakis; scenografia 
Elena Pătrășcanu-Veakls * 21,40 De la străbuni la strănepoți ; 
Film documentar realizat de Studioul „Al. Sahia" * 22,00 Roman 
foileton „Mîndrie și prejudecată", reluarea episodului I.

Dintre emisiunile radiofonice de muzică ușoa
ră din zilele următoare am ales, pentru a vi le 
prezenta, două. Mîine, 8 februarie, ora 9,42, pe 
programul I : „Cavalcada ritmurilor" (realizată 
de Ion Barta și Vladimir Mazilu). Din cuprins i 
„Cerbul de aur" (cu un recital Luminița Do
brescu) ; Ing. Nicolae Dumitrescu îl prezintă 
pe poetul-șansonetist canadian Felix Leclerc | 
profil Angela Sirnilea ; formația „Illăs", din 
R.P Ungară, cu un nou disc L.P. ; concursul 
„Canzonissima“-1969 — tur de orizont ; un disc 
în avanpremieră cu formația engleză „Spooky 
Tooth" ; melodii și nume noi în muzica „pop". 
Cea de a doua emisiune de mare atractivitate 
este „De la 3 la 7“ — (realizată de Antoaneta Bo
tez, Ovidiu Dumitru și Alexandru Lavric) - 
sîmbătă, 14 februarie, pe programul I. Alături d*  
reîntîlniri cu binecunoscuții Jean-Claude Pascal 
Benny Goodman, Mina, Helmuth Zacharias, veți 
putea asculta rubrica „Discul pe meridiane" 
(melodii recente cu Oliver, Novi, Bee Gees, Ric
cardo del Turco, Sir Douglas Quintet, Elvis 
Presley, Jane Birkin, Gitte, Blodwyn Pig, Mi- 
chele Torr, Chambers Brothers).

După cum se știe, pentru k,Cerbul de aur“ au 
fost selecționați. Dorin Anastasiu și Angela Sl- 
milea. Ziarul nostru va începe în curînd pre 
zentarea vedetelor și concurenților de peste ho
tare (din rîndul acestora din urmă se detașează, 
pînă la confirmarea participării lui Lulu, irlan
dezul Joe Dolan, stea răsărită recent și impusă 
cu două melodii de mare succes, „Make Me In 
island" și „Teresa"). Tot în cadrul galelor „horș

concours 
susține recita
luri și vedetele 
noastre Lumini
ța Dobrescu. 
Mihaela Mihai 
și Anda Călugă- 
reanu. De alt
fel, M i h a ela 
ne-a împărtășit 
în avanpremieră 
aparițiile ei viitoare. Astfel, sîmbătă 14 februa
rie va apare într-un concert de varietăți 
televizat (pe programul I, ora 21,50), în care va 
interpreta, bineînțeles, cîteva melodii („Să nu 
uităm trandafirii", „Avec des mots d’amour", 
„Manchester et Liverpool") și va debuta ca... 
prezentatoare. Peste cîteva zile va pleca în ca
pitala R.D.G. unde va apare într-un show TV 
cu public (inedit ■■ va cînta „Va veni o clipă", în 
limba germană). Pentru recitalul de la Brașov a 
pregătit noi piese („Același tango", de Georga 
Grigoriu) șl are în proiect noi melodii de Bo- 
gardo (pe versuri de Eminescu), Mandy și Gri
goriu. Luminița Dobrescu pleacă In aceste zile 
Ia Belgrad, pentru a participa la o emisiune 
„Duplex", în colaborare cu Radiodifuziunea iu
goslavă. Din partea română vor mai ctnta Anda 
Călugăreanu și Aurelian Andreescu.

cîteva secrete referitoare la

Repertoriul lunii februarie al 
Operei Române din București 
consemnează prezența în specta
colele sale a unor cîntărețt și di
rijori de peste hotare. Astfel di
rijorul italian Tommaso Benin- 
tende Negiia, va conduce cîteva 
spectacole, printre care unul cu 
„Aida". La acest spectacol îșl va 
da concursul și soprana — 
Lind, din S.U.A. O altă 
reață — mezzosoprana 
Ana Anghelova — va apare 
„Cavaleria rusticană".
Giuseppe Todaro, va deține rolul 
lui Alfredo din „Traviata" șl pe 
cel al ducelui de Mantua din „Ri- 
goletto". Dirijorul unuia dintre a- 
ceste spectacole va fi Zeljko Stra- 
ka, un oaspete ■ iugoslav. In Rigo- 
letto va apare, de asemenea, ba
ritonul bulgar Stoian Popov. O 
reprezentație de mare clasă va fl 
cea cu „Boris Godunov", cu par
ticiparea cunoscutului bas iugo
slav Miroslav Ciangalovicl.

Pe afișul Operei bucureștene fi
gurează, în această lună, și nume
le unul alt solist de mare faimă 
■— tenorul Placido Domingo, care 
va cînta într-un spectacol cu 
„Boema".

(Agerpres)

O. URSULESCU

^^SCENA
PREMIERA la opera

La 13 februarie, Ia Opera Română are loc premiera „Mi
resei vîndute" de Bedrich Smetana, socotită capodopera școlii 
naționale cehe. De o desăvîrșită muzicalitate, folosind ele
mente folclorice prelucrate cu măiestrie, prezența acestei 
opere pe prima scenă lirică a țării constituie un eveniment ar
tistic de înaltă valoare.

Opera Română : TRUBADURUL
— ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
TARA SURlSULUI — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : OAMENI ȘI 
ȘOARECI — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : NĂPASTA — ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie : DISPARI
ȚIA LUI GALY GAY — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE — ora 15 și 20 ; (Sala Stu
dio) : PURICELE IN URECHE - 
ora 15 șl 20 : Teatrul Mic : PRI
MARUL LUNII ȘI IUBITA SA — 
ora 20 ; Teatrul Giulești : GEA
MANDURA — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
OTHELLO — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : ENIGMATICA DOAMNA 
„M“ — ora 20 ; Teatrul „Ion Va- 
silescu" : FLOARE DE CACTUS
— ora 19,30 ; Teatrul Evreiesc de
stat : TRANSFUZIA — ora
19,30 ; Studioul I.A.T.C. : CARTOFI 
PRĂJIȚI CU ORICE — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Creangă": TOATE 
PlNZELE SUS - ora 16 ; Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei) : MIU 
COBIUL — ora 17,30 ; NOCTURN

I — ora 21,30 ; (Str. Academiei) : 
BANDIȚII DIN KARDEMMOME 
— ora 17 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : VARIETĂȚI — ora 
19,30 ; (Cal. Victoriei) : NICUȚĂ 
LA... TĂNASE — ora 19,30 ; An
samblul U.G.S. : ESOP, VIATA, 
MUZICA ȘI NOI - ora 20 ; An
samblul Ciocîrlla (la Sala Pala
tului) : TE CINTAM, STRĂVECHI 
PĂMINT — ora 19,30 ; Circul de 
Stat : MIRAJUL CIRCULUI — ora 
19,30.
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Opera Română : COPPELIA — 
ora 11 ; RĂPIREA DIN SERAI — 
ora 19,3.0 ; Teatrul de Operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO — 
ora 10,30 ; VĂDUVA VESELĂ — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : HEI- 
DELBERGUL DE ALTĂDATĂ — 
ora 10,30 ;
ora 19,30 ; țoala oiuuiu: : 
EȘTI TU ? — ora 10,30 ; TRAVES
TI — ora ‘“ -----------------
ANOTIMP ___  , _______
de Comedie : NICNIC — ora 10.30 ;

COANA CHIRIȚA — 
(Sala Studio) : CINE

15,30 ; AL PATRUI.EA
— ora 19,30 ; Teatrul

DISPARIȚIA LUI GALY GAY — 
ora 15,30 ; MADRAGORA — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (Schitu Măgureanu) : li
vada CU VIȘINI — ora 10 ; 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 15 ; STRI
GOII — ora, 20 ; (Sala Studio) : 
COMEDIE PE ÎNTUNERIC — ora
10 ; PURICELE ÎN URECHE — 
ora 15 ; VIRAJ PERICULOS — ora 
20 ; Teatrul Mic : TANGO — ora
10.30 ; ÎNGRIJITORUL — ora 20 ;
Teatrul Giulești : MEȘTERUL
MANOLE — ora 10 ; NUNTA LUI 
FIGARO — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
VIJELIE IN CRENGILE DE 
SASSAFRAS — ora 10 ; CIND 
LUNA E ALBASTRA — ora 15,30 ; 
ECHILIBRUL FRAGIL — ora
19.30 ; (Sala Studio) : ENIGMATI
CA DOAMNA „M" — ora 10,30 ; 
ADELA — ora 16 ; VIZIUNI FLA
MANDE — ora 20 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : FLOARE DE CACTUS
— ora 10 și 19,30 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : MAZELTOV — 
ora 11 și 19,30 ; Studioul I.A.T.C : 
PIATRA DIN CASA — ora 15 ; 
CARTOFI PRĂJIȚI CU ORICE — 
ora 20 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
POVESTE NETERMINATA — ora 
16 ; Teatrul Țăndărică (Cal. Vic
toriei) ILEANA SÎNZIANA — ora
11 ; CABARETISSIMO — ora
19.30 : (Str. Academiei) : BANDI
ȚII din KARDEMMOME — ora 
II ; Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) r VARIETĂȚI — ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : NICUTA LA... 
TĂNASE — ora 19,30 ; ANSAM
BLUL U.G.S. : ESOP. VIATA, 
MUZICA SI NOI — ora 20 : An
samblul Ciocîrlia : (Ia Sala Pala
tului) : TE ClNTAM. STRĂVECHI 
PĂMÎNT - ora 16 și 20 ; Circul 
de Stat : MIRAJUL CIRCULUI —
— ora 10; 16 șl 19,30.

Citiți în ziarul nostru de luni
■ .W..J1» . - - «r-vr,. —-

JURNALUL

DE DOUA ORI PE SAPTAMTNA — ÎNCEP1ND DE LUNI - 
VOM PUBLICA ÎNSEMNĂRILE CASCADORULUI 

AUREL GRUSEVSKI

„Un cascador ca să fie bun 
trebuie să aibă talent, să mun
cească foarte mult, să fie cu
rajos, trebuie să fie ambițios fi 
peste toate calitățile astea trebu
ie să aibă noroc. Un noroc foar
te mare. Și-ți mai trebuie ceva 
— să ftii foarte corect Cit îți re
zistă organismul pentru că rezis
tența organismului diferă de la 
om la om. Unii știu asta intuitiv 
iar dacă nu ftii se învață foarte 
greu".

• In luminile rampei — 
concert spectacol cu formația de 
chitare „Apollo". duminică 8 
februarie, ora 17,00, la UniviSiț- 
sal club. Iși dau concursul Ma
riana Bădoiu și Petre Fiat. Pro
gramul serii mai cuprinde : mo
mente vesele și 'un interesant 
concurs distractiv intitulat „In
strumentul preferat". La ace
eași oră, Clubul elevilor, în ca
drul seratei dansante, va avea 
ca invitați pe Luigi Ionescu și 
Dan Gherasim, laureat al con
cursului „Steaua fără nume".

• Muzica modernă între me
lodia folclorică și prelucrarea 
matematică a sunetului va fi 
prezentată, marți 10 feDruarie. 
ora 20.45 la Clubul actualități
lor de la Casa de cultură a stu
denților „Grigore Preoteasa". 
In aceeași seară, Student-clu- 
bul, în ciclul „Terra, o planetă 
cunoscut 7“ organizează dezba
terea cu tema „Amazonul, o 
mare care curge".

• Microscopie electronică 
este titlul conferinței pe care 
o va susține conf. C. Bănulescu, 
miercuri 11 februarie, ora 19, 
în cadrul cursului „Electronica 
și aplicațiile ei industriale" de 
la Tehnic-club. Prelegerea va 
fi ilustrată cu un grupaj de fil
me documentare.
• Microrecitalul de poezie și 

muzică modernă — organizat de 
Student-club, pentru marți 10 
februarie, ora 20.30. va fi sus
ținut de Gabriel Gheorghiu, 
solist al Teatrului de operetă 
din București.

• Idealurile generației de ta 
1848 vor fi expuse de Vasile

. Alexandru, șeful secției de is- 
1 torie de la Ed. Academiei, la 
'Modern-club, miercuri 11 fe
bruarie. ora 18,30.

• La Casa de Cultură a stu
denților „Grigore Preoteasa", 
vineri 13 februarie, ora 20.30, 
Teatrul „C. I. Nottara" prezintă 
spectacolul cu piesa „Viziuni 
flamande" de Michel de Ghel- 
derode în regia Iui Dinu Cer- 
nescu.

• Vernisajul expoziției „Să 
nu uităm văpaia din 1907“ va 
avea loc sîmbătă 14 februarie 
ora 17, la Clubul elevilor. Ex
poziția cuprinde lucrări foto
grafice, reproduceri de picturi și 
plachete de versuri.

SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANELE CAPITALEINOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE

Cu : JADW1GA CHOJNAKA, ZDIZSLAW 
KARCZEWSKI, WIESLAWA NIEMYSKA 

regia: STANISLAW LENARTOWICZ

producție a studiourilor franceze cu : JEAN 
LEFEBVRE — FRANCIS BLANCHE — 
GEORGES GERET

regia: RAOUL ANDRE

CÎND SE ARATĂ CUCUVEAUA : 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15).

STĂPINI PE SITUAȚIE s rulea
ză la București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21) : Favorit
(orele 10; 13; 15,30; 18; 20,30).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATlT DE MARE : rulea
ză Ia Republica (orele 9,30; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,30; 20,45).

SIMPATICUL DOMN R t rulea
ză la Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

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

DRAGĂ BRIGITTE : rulează Ia 
Central (orele 9: 11,15; 13,30: 15,45: 
18,15: 20.30).

VIA MALA : rulează la Festival 
(orele 8,45; 11; 13,15; 16; 18,30; 21) 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21), Excelsior (orele 9,45; 
12,15; 14,45; 17,15; 20), Melodia (o- 
rele 9; 11,15. 13 30: 16; 18,30; 20,45)

CE S-A INTIMPLAT CU BABY 
JANE : rulează la Capitol (orele 
9,45; 12,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI î rules- 
ză la Bucegl (orele 9,30; 12; 15,30. 
18: 20.30), Gloria (orele 9; 11,15. 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (0- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30) 
Arta (orele 9—15,45 în continuare 
18,15; 20,30).

BLOW-UP: rulează la Cotroceni 
(orele 15,30: 18; 20.30).

VALEA PĂPUȘILOR: rulează 
la Volga (orele 10—15 tn conti
nuare ; 17,45; 20,15).

PROFESIONIȘTII: rulează la
Miorița (orele 10: 12.30: 17.30: 20).

O ȘANSA DINTR-O MIE : ru
lează la Grlvița (orele 10: 12: 16; 
18,15; 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 19).

URMĂRIREA : rulează Ia Mo
dern (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21), Tomts (orele 9.30: 12:
14,30; 17; 19,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18; 
20,30).

MINA CU BRILIANTE : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18).

Cu : TONY KENDALL — CORNY COL
LINS

regia: FRANK KRAMER

CĂLUGĂRITA : rulează la Ca
pitol (orele 16,15; 19,45;) Flamura 
(orele 9,30; 12,45; 16; 19,30).

LUPII ALBI : rulează la Lumi
na (orele 9,15—15.45 în continuare : 
18,15; 20,45).

TAINA LEULUI s rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,30. 
20,45), (9—10 : Program pentru co
pil), Floreasca (orele 9: 11,15: 13.30 
16; 18,15; 20,30).

TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ 
rulează la Timpuri Noi (orele 9- 
15 tn continuare : Program de fil
me documentare (orele 17—21 în 
continuare).

BERU ȘI CiOMISARUL BAN 
ANTONIO î rulează la înfrățirea 
(orele 15,15; 17,45: 20).

BĂIEȚII DIN STRADA PAL: 
rulează la Buzeștl (ora 20,30).

WINNETOU ÎN VALEA MOR- 
ȚII: rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18). Rahova (orele 15.30: 18; 
20,15).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA 
rulează la Dacia (orele 9—19 în 
continuare) Giulești (orele 15,30: 
19), Moșilor (orele 15,30; 19).

LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ : 
rulează la Lira (ora 20.20).

SAN JURO : rulează la Drumul 
Sării (orele 15; 17,30; 20).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Ferentari (orele 15,30: 19).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE • rulează la Pacea io
vele 15,45; 18; 20,15).

NEÎMBLÂNZITA ANGELICA - 
ANGELICA ȘI SULTANUL: ru
lează la Viitorul (orele 15,30; 19)

PRIENENI FĂRĂ GRAI : ru 
lează Ia Munca (orele 16, 18; 20)

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : HJ 
lează la Cosmos (orele 15.30. 18 
20,15).

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE: 
rulează la Progresul (orele 15.30 
18; 20,15).

VA PLACE BRAHMS 7 : rulea 
ză la Popular (orele 15.30; 18:
20,30).

IN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT î rulează Ia Flacăra (o- 
rele 15,30; 18; 20 30).

NU SlNT DEMN DE TINE : ru
lează la Cinemateca (Sala Union) 
(orele 10; 12: 14).
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mPELUL DE OIVOARE
(Urmare din pag. I)

o include în dimensiunile sale 
actul participării active și entu
ziaste a tineretului la efortul 
creator al întregului popor, do
vedind prin aceasta înțelegerea 
profundă a faptului că munca 
este criteriul fundamental al so
cietății noastre socialiste, că pro
ducția materială este condiția ho- 
tăritoare a progrestdui social. 
Pornind de aici, tovarășul ION 
ILIESCU a evidențiat necesi
tatea ca întregul tineret al țării 
să-și canalizeze și mai departe 
energia și capacitatea pentru în
deplinirea integrală a sarcinilor 
majore puse în fața poporului 
de Congresul al X-lea al parti
dului, pentru realizarea și de
pășirea tuturor obiectivelor pro
puse în anul 1970, încadrîndu-se, 
pe baza unor programe proprii 
de activitate și a unor acțiuni 
specifice organizațiilor U.T.C., 
în frontul larg al întrecerii ini
țiate între organizațiile județene 
de partid la începutul acestui an. 

Festivitatea de ieri după amia
ză a căpătat astfel sensurile bo
gate ale unui moment care, din
colo de caracterul său sărbăto
resc, devenea un angajament so
lemn, rostit cu spirit de răspun
dere și maturitate, a cărui che
zășie o ofereau înseși realizările 

. de pînă acum, din cei trei ani 
' de eforturi susținute și, mai ales, 

din cel de-al patrulea. Trecute în 
revistă acum, de către primul 
secretar al comitetului județean 
U.T.C., tovarășul CORIOLAN 
VOINEA, în limbajul lapidar și 
expresiv al cifrelor, aceste succe
se nu-și pierdeau cu nimic sem
nificațiile pe care le-au avut încă 
din primele clipe ale desfășură
rii fiecărei acțiuni în parte. In 
zecile de mii de tone metale 
vechi, care au luat drumul oțe
lăriilor, într-o cantitate ce depă
șea cu 18 000 tone cifra angaja
mentului inițial, se recunoșteau 
ușor și cele 35 700 tone, colec
tate numai de tinerii din muni
cipiul Ploiești, ca și cele peste 
3 000 de tone realizate de orga
nizația de la Uzina mecanică 
Poiana, ca și strădaniile perse
verente ale organizațiilor U.T.C. 
de la Uzina mecanică Plopeni, 
din comuna Sălciile sau cea a 
Liceului agricol din Mizil, care 
s-au clasat în fruntea tuturor 
organizațiilor din județ. Se recu
noșteau, de asemenea, în cadrul 
lucrărilor efectuate în agricul
tură, în cele peste 1 000 ha ame
najate pentru irigat, în cele 80 

0 ha redate circuitului agricol, sau 
în cele 164 ha nou împădurite, 
eforturile fiecărei organizații co
munale, ale fiecăruia din zecile 
de mii de tineri cooperatori și 
elevi care au răspuns cu întrea
ga lor 
rii la
trecut 
U.T.C. 
limbaj 
vingător, 
toate organizațiile județului în
sumează impresionanta cifră de 
25 milioane ore de muncă inten
să, efectuate de tineri, cu o efi
ciență economică de peste 121 
milioane lei.

Și nu numai efortul economic 
a fost urmărit prin aceste rezul
tate. Activitățile voluntar-patrio
tice au înregistrat, în același 
timp, un puternic caracter in
structiv și educativ, contribuind 
la cultivarea în rîndul tinerilor 
a sentimentelor de dragoste și 
respect față de muncă, față de 
producătorii bunurilor materiale. 
Despre acest respect și despre 
datoria de a munci cu forțe spo
rite pentru consolidarea educa
ției prin muncă și pentru muncă 
s-a vorbit apoi pe tot parcursul 
festivității, iar cei care au urcat

putere de muncă chemă- 
întrecerea lansată anul 
de organizația județeană 
Rostite acum, în același 
lapidar însă atît de con- 

acțiunile inițiate de

La început am făcut cunoș
tință cu aprecierile elogioase 
ale primului secretar al Comi
tetului județean Covasna al 
U.T.C. : „Imediat du'pă plenara 
C.C. al U.T.C. am luat o serie 
de măsuri pentru crearea 
cercurilor de dezbatere a do
cumentelor Congresului. Ast
fel, există 467 cercuri din care 
80 Ia sate, 44 în întreprinderi, 
74 în licee teoretice și școli 
profesionale etc.“ Nu lipseau 
din aceste aprecieri nici amă
nuntele. și mai elogioase, de 
genul : „La sate s-au dezbătut 
deja trei teme, iar în între
prinderi s-a încheiat recent 
dezbaterea celei de a doua 
teme". S-au semnalat, desigur, 
si cîteva deficiențe, însă fără 
prea multă pondere, ca de 
exemplu.’ faptul că numai în 
două sate, depărtate însă, la 
munte, cercurile n-au fost încă 
deschise. Altfel, impresia ge
nerală era aceea a unei activi
tăți intense, cu perspective de 
a înregistra rezultate și mai 
promițătoare, și mai ales o ac
tivitate continuă, integrată în
tr-un adevărat sistem de pre
gătire.

Acesta a fost primul pas. Ur
mătorul trebuia să fie, în mod 
obligatoriu, o confruntare a 
acestor afirmații cu realitățile 
concrete ale organizațiilor, în 
asa fel îneît în întreprinderi 
și la sate să întâlnim acțiuni 
interesante, de natură să con
firme cel puțin în parte im
presia existentă la comitetul 
județean U.T.C. Am constatat 
insă, din păcate, lucruri de 
altă natură în cele mai multe 
locuri. Multe din acțiunile or
ganizate de comitetele U.T.C. 
se desfășoară și acum, după 
mai bine de trei luni de la 
adoptarea măsurilor de îm-
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conducerii partidului și organizației noastre că toate obiecti
vele stabilite au fost îndeplinite și depășite, tineretul praho
vean aducîndu-și o însemnată contribuție Ia realizarea sar
cinilor economice în industrie și agricultură, precum și la 
întreaga activitate social-culturală a județului.

Prin muncă voluntar-patriotică tinerii muncitori, țărani 
cooperatori, elevi și studenți au executat un important vo
lum de lucrări pentru înfrumusețarea orașelor și satelor, au 
colectat și au trimis oțelăriilor patriei cantități însemnate 
de metale vechi, au participat la efectuarea lucrărilor de re
facere a fondului forestier, de irigații, la întreținerea pășuni
lor, recoltarea produselor agricole și multe alte importante 
obiective, organizațiile U.T.C., sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, constituind o prezență activă în toa
te sectoarele de activitate.

Cu prilejul decernării pentru a patra oară consecutiv a 
Drapelului de onoare al C.C. al U.T.C. de organizație jude
țeană fruntașă în acțiunile de muncă voluntar - patriotică, 
însuflețit de marile sarcini ce ne stau în față în anul 1970, 
ultimul an al actualului pian cincinal, perioadă de trecere 
la îndeplinirea obiectivelor economice stabilite de Congre
sul al X-lea al partidului pentru cincinalul și deceniul' ur
mător, activul organizației județene Prahova a U.T.C. adre
sează tuturor organizațiilor U.T.C., tineretului patriei che
marea la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea obiecti
velor muncii voluntar-patriotice stabilite pentru anul 1970.

Anaiizînd condițiile și rezervele existente în județul nos
tru și ținind seama de obiectivele cuprinse în răspunsul or
ganizației județene de partid la phemările organizațiilor ju
dețene Brașov și Timiș ale P.C.K., ne angajăm să realizăm 
următoarele :

colectarea unei cantități de 40 000 tone metale vechi 
care vor fi trimise oțelăriilor patriei;
împădurirea unei suprafețe de 120 ha în fond 
restier și comunal ;
îngrijirea suprafeței de 500 ha. arboret ; 
recoltarea a 3 000 kg. semințe forestiere și 4 000 
fructe de pădure;
redarea în circuitul agricol a unei suprafețe 
20 ha.
întreținerea suprafeței de 9 000 ha. pășuni naturale, 
colectarea cantității de 14 000 kg. plante medicinale, 
în perioada campaniilor agricole de vară și toamnă 
se vor organiza tabere de muncă voluntar-patriotică 
cu elevii și studenții în I.A.S. și C.A.P. pentru între
ținerea și recoltarea culturilor.
pentru a contribui la înfrumusețarea orașelor și sa
telor se vor planta 150 000 pomi și arbuști orna
mentali și fructiferi, 15 000 de plopi în aliniament și 
se va întreține suprafața de 2 000 000 mp. spații verzi, 
tineretul prahovean va contribui, de asemenea, prin 
muncă, la înălțarea unor importante edificii social- 
culturale cum sînt: Casa de cultură a sindicatelor, 
Institutul de petrol. Complexul sporturilor, precum 
și la construirea a 40 de săli noi de clase. 10 cămi
ne culturale, 42 parcuri, grădini, solarii și alte obiec
tive pentru care se vor organiza șantiere locale ale 
tineretului.

PENTRU REALIZAREA TUTUROR ACESTOR LU
CRĂRI VOR FI EFECTUATE 23 000 000 DE ORE MUN
CĂ PATRIOTICA ȘI SE VOR OBȚINE ECONOMII ÎN 
VALOARE DE 70 000 000 LEI DIN 
CRĂRI FINANȚATE 2 500 000 LEI.

Foto :

,Secvență" din uzina 
troputere"-C raiova:

FLORIAN ROȘOGA
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0 VALOROASĂ INIȚIATIVĂ A TINERILOR DM SECȚIA „NEGRU VODĂ"'

I A I M. *.  CHIRNOGENI PE CARE 0 RECOMANDĂM TUTUROR ORGANHAțliLOR 

U.T.C. DM ÎNTREPRINDERILE DE MECANIZARE A AGRICULTURII

Ogoarele sînt încă acoperite 
de mantia albă. De clipa cînd 
liniștea cîmpieî va fi întrerup
tă, ne mai despart decade 
întregi. Dar, la Chirnogeni, în 
sudul ", 
ideea ce polarizează în a- 
ceste 
gie

Podișului dobrogean

zile, întreaga ener- 
creatoare a colectivu

lui este PRODUCȚIA, GE
NERALIZAREA EXPERI
ENȚEI POZITIVE A TOT 
CEEA CE ESTE NOU ȘI VA
LOROS, ATINGEREA IN 1970 
A UNOR COTE CÎT MAI RI
DICATE ÎN ÎNDEPLINIREA 
TUTUROR INDICATORILOR 
DE PLAN. „1969, spunea ing. 
DUMITRU UNGUREANU, di
rectorul I.M.A. — invitat să 
participe la adunarea generală 
a uteciștilor de săptămîna tre
cută — a fost anul obținerii 
unor succese deosebite — re
ducerea sub 600 lei a cheltuie
lilor la mia de lei venituri, 
creșterea indicelui de folosire 
a mașinilor prin diversificarea 
lucrărilor, prelungirea perioa
dei de funcționare a tractoa
relor pînă la 206 zile din an ; 
contribuția noastră la obține
rea de către cooperativele a- 
gricole a unor producții medii 
la hectar mult superioare 
celor planificate. 2 450 kg grîu, 
5 421 kg porumb boabe, 2 283 
kg. floarea-soarelui.

DAR PUTEM FI MULȚU
MIȚI CU CEEA CE AM FĂ
CUT ?— iată întrebarea care 
în aceste zile mi se pare mai 
mult decit oportună. (...)“.

întrebarea a devenit baza 
unor dezbateri aprinse în ca
drul adunării generale a orga
nizației U.T.C. Discuțiile, fie că 
s-au referit la faptul că, din

„SECȚIA CU CELE MAIBUNE
cauza unor deficiențe de or
ganizare, în luna august me
canizatorii secției a Il-a Plo- 
peni n-au lucrat nici măcar 
un ceas, sau la cazuri similare 
cu cele ale lui Marin Crețu, 
Nicolae Jurcă sau Valentin O- 
prea, care, prin absențe, con
sum de alcool, plimbări cu trac
torul pe ulițele satului, între
țineri neefectuate — deci 
defecțiuni neprevăzute, au 
vut o contribuție redusă 
realizarea prevederilor 
plan, sau la dezinteresul unora 
de a se pregăti profesional, la 
atitudinea cîtorva șefi de sec
ție de a nu încredința tineri
lor mașini mai complexe, de 
a nu-i repartiza decît la lu
crări inferioare în timp ce alții 
nu puteau face față solicitări
lor, toate acestea au scos în 
evidență rezerve încă nevalo
rificate, au constituit puncte 
de reper în calculele economi
ce efectuate. Cît s-a pierdut ? 
Un răspuns clar, fără echivoc 
a fost dat pentru fiecare caz 
in parte... Orele al/sentate au 
fost transformate în... mii de 
hectare arătură normală ne
efectuată ; deplasările în gol, 
în tone de carburant și lubri- 
fianți, scăpate pe apa sîmbetei; 
nedeprinderea celei de a

REZULTATE"

Dînd glas dorinței fierbinți a tineretului 
ticipa cu elan, alături de ceilalți oameni 
deplinirea sarcinilor stabilite de partid, ne exprimăm con
vingerea că întrecerea la care chemăm organizațiile județene 
U.T.C. se va bucura și în acest an de un larg ecou în raidu
rile tineretului din orașele și satele patriei care își va stabi
li noi obiective menite să activizeze întregul potențial crea
tor de care dispun,

COMITETUL JUDEȚEAN PRAHOVA 
AL U.T.C.

la tribună au exprimat convin
gerea fermă a tuturor celor în 
numele cărora vorbeau, de a con
tinua în anul acesta și în anii 
viitori, ceea ce au mai valoros 
tradițiile organizației U.T.C., con- 
siderînd punctele cîștigate de-a 
lungul timpului tot atîtea trepte 
necesare pentru a păși mai de
parte.

In cuvîntul său, tovarășul ILIE 
C1ȘU, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Prahova al P.C.R., s-a re
ferit de asemenea la faptul că, 
prin tot ceea ce face, organiza
ția județeană U.T.C. dovedește 
că merge pe un drum bun, dru-

mul arătat de partid, că în cen
trul întregii sale activități stă 
formarea tineretului în spiritul 
înaltelor responsabilități sociale 
față de valorile materiale și spi
rituale create de popor. Tocmai 
de aceea există deplin temei ca 
și de acum încolo tineretul să se 
angajeze cu toată energia în efor
tul colectiv al oamenilor muncii 
din județ, pentru a face ca fie
care tînăr, la locul său de mun
că și de învățătură, să merite in
tr-adevăr ^titlul de fruntaș.

Este un îndemn pe care tine
retul prahovean îl va onora cu 
certitudine. O garantează fru
moasele tradiții de pînă acum.

bunătățire a activității de pre
gătire politică, greoi, fiind • 
mereu amînate sau, în cel 
mai bun caz, au loc mai cu
rînd pentru a îndeplini o for
malitate. La I.I.L. „Mobila" d.in 
Sf. Gheorghe nici nu s-a des
chis încă ciclul de dezbateri 
pe marginea documentelor, 
iar dacă lipsesc acestea, lipsesc

secția Negru Vodă, secretarul 
grupei U.T.C. de aici. „Sigur, 
diferențele dintre realizările 
secțiilor și tractoriștilor de
notă rezerve însemnate nefo
losite : înseamnă pierderi, re
colte neobținute. Limitele largi 
între care ne situăm la consu
mul de carburanți explică „e- 
conomia de gîndire" ce se mai 
face atunci cînd sînt repartiza
te tractoarele la executarea u- 
nor lucrări, cînd ne alegem 
,drumul spre cîmp sau de îna
poiere. Și tot aceste limite 
largi, îi nominalizează pe cei 
ce nu se despart de tractor 
nici cînd merg în sat să vizio
neze un film și nici cînd mă- 
nîncă. Cifrele înscrise la 
rubrica venituri pe tractor, 
cum se ’ spunea aici 
Petre Ionescu — 140.000
iar Valentin Oprea 37 000 
Gheorghe Vlad 140 000 lei 
Constantin Stanciu 74 000 
Nicolae Bălăceanu 155 000
iar Nicolae Jurcă 94.000 lei — 
redau, în același timp, hărni
cia unora și dezinteresul al
tora. Noi, la I.M.A. Chirnogeni 
sîntem aproape 60 de uteciști, 
adică fiecare al treilea salariat 
este în evidența organizației. 
Iată de ce, în ideea creșterii 
răspunderii fiecărui tînăr în 
producție, a îndeplinirii și 
depășirii tuturor indicatorilor 
de plan, cei 14 uteciști din sec
ția de mecanizare nr. 6 Nc- 
gru-Vodă chemăm la întrecere 
pe tinerii din toate celelalte 
secții. Ca obiective de îndepli
nit propunem :

meserii, în zeci de mii de lei 
pierderi ca urmare a imposi
bilității de a onora solicitările 
venite de la terți beneficiari; 
lucrările recepționate cu cali
ficative inferioare, în vagoane 
de grîu, porumb, floarea-soa
relui, carne și lapte neobținu
te. Cifrele, însumate, au dat 
un rezultat ce ar putea fi tre
cut ca bilanț numai în contul 
lenei și neglijenței — nereali- 
zări de aproape 1 milion de 
lei la capitolul venituri.

Tinerii din întreprinderea 
pentru mecanizarea agricul
turii Chirnogeni au privit re
zultatele muncii lor de un an 
printr-o prismă ce nu defor
mează cifrele aflate dincolo 
de „medii*  și au găsit destul 
de multe spații libere pe care 
și-au propus ca în 1970 să 
le încarce 
desprins 
sănătoasă 
multora: j 
colae Botez, 
pescu, 
colae 
amintim doar cîțiva ; propu
nerile, cuvîntul dat prin an
gajamentele proprii au deve
nit astfel cea dintîi garanție 
că la sfîrșitul acestui ultim an 
al prezentului cincinal bilan
țul încheiat de către cei de la 
I.M.A. Chirnogeni va înma
gazina și elanul tineresc, stră
dania lor de a se autodepăși; 
va reflecta condițiile bune 
create.

La cuvînt s-a înscris și 
MARIN PENCEA, tractorist la

1. Mobilizarea tuturor tinerilor la întrecere sub deviza : 
Secția cu cele maii bune rezultate.

2. Realizarea unui venit minim de 120 000 lei pe tractor.
3. Reducerea cu 30 de lei, față de plan, a cheltuielilor Ia 

1 000 lei venituri, deci menținerea acestora la nivelul reali
zărilor din 1969.

4. Sporirea Ia cel puțin 2 300 a numărului de ore de folo
sire efectivă într-un an a tractoarelor.

5. Contribuția, prin executarea unor lucrări de foarte 
bună calitate și Ia timp, la depășirea de către cooperativele 
agricole cu 10 la sută a producțiilor medii planificate de 
grîu, porumb și floarea-soarelui-

6. îmbunătățirea condițiilor materiale din secțiile de me
canizare prin :

• asigurarea minimului de condiții pentru efectuarea de 
revizii și reparații la utilajele din cadrul secției 
najarea unui atelier dotat cu bancuri de lucru, 
sudură, scule etc.

• amenajarea drumurilor de acces ;
• amenajarea incintei prin pavaje a pistelor

a rampelor de spălare etc.;
• asigurarea condițiilor de ridicare a nivelului cunoștin

țelor profesionale și de cultură generală prin amenajarea 
unei săli de club dotată cu planșe, bibliotecă, grafice etc.

7. îndrumarea tinerilor către cursurile de policalificare, 
astfel incit la sfîrșitul anului fiecare să cunoască și una 
din următoarele meserii: rutierist, fierar, tîmplar, tinichi
giu, sudor, electrician.

8. Să nu se înregistreze în cursul anului nici o absentă 
nemotivată sau întârziere de Ia program ; să nu se constate 
nici o abatere de la normele de protecția muncii și de Ia 
regulamentul de ordine interioară a întreprinderii.
...120 000 lei venituri anuale 

pe tractor, deci un angajament 
a cărui înfăptuire asigura o 
depășire cu 20 la sută a pla
nului de venituri anuale ale 
întreprinderii... Cheltuieli sub 
șase sute de lei la fiecare 
1 000 lei cheltuiți, deci un be
neficiu net suplimentar de a- 
proape o jumătate milion lei... 
Prin diversificarea lucrărilor 
și policalificarea oamenilor, o 
prelungire de funcționare a 
tractoarelor de circa o lună 
comparativ cu ultimii ani... 
Condiții mai bune de lucru 
prin gospodărirea secției... 
lată ideile asupra cărora s-a 
stăruit mai mult — în final 
grupate sub chemarea : SEC
ȚIA CU CELE MAI BUNE 
REZULTATE — ce au fost a- 
doptate în unanimitate ca o- 
biective ale întrecerii cu e- 
tape distincte pentru fiecare 
campanie agricolă în parte.

• Referindu-se la obiectivele 
chemării la întrecere lansată 
către secțiile I.M.A. Chirno-

• geni de tinerii mecanizatori 
din secția Negru Vodă, jude
țul Constanța, tovarășul

• VIOREL VIZUREANU — șe
ful sectorului probleme so
ciale și profesionale ale ti-

• neretului sătesc din cadrul 
C.C. al U.T.C. aprecia : „Ideea 
declanșării întrecerii socialis
te între tinerii secțiilor uneia 
dintre cele mai apreciate în
treprinderi pentru mecaniza
rea agriculturii din țară a iz- 9 vorît din însăși preocupările 
zilnice ale uteciștilor de a a- 
duce la îndeplinire în mod e-

Și 
a- 
la 
de

doua

nu știe nimic în legătură 
dezbaterile ce se vor iniția, 
aproape că nu știa mai

că 
cu 
Și 
mult nici Antal Kovacs, acti
vist al comitetului orășenesc 
U.T.C., care răspunde de a- 
ceastă organizație. De informat 
s-a informat însă peste tot. 
La comitetul orășenesc U.T.C. 
se știa că aici s-au ținut deja

care se impun sînt de natură 
să dea de gîndit ■ comitetului 
orășenesc U.T.C., care își ne
glijează îndatoririle pe care 
le are nu numai pe linia con
trolului efectiv, ci și a îndru
mării directe a organizațiilor, 
pentru sprijinirea'lor în reali
zarea unor acțiuni care să în
registreze cu adevărat conti-

plu : în comuna Malnaș, cea 
mai mare organizație U.T.C., 
cea din satul Micfalău. In
structorul . comitetului j udețean 
U.T.C..' Ion Bartalos, a încer
cat, fără succes, să se substi
tuie secretarului comitetului 
comunal ..U.T.C. și sil justifice 
intr-un fel absența activității 
prin lipsa lectorilor, a biblio-

O DA TOR IE Șl O NECESITATE •

W

PREGĂTIREA POLITICO IDEOLOGICA
și celelalte acțiuni care ar pu
tea suplini, măcar în parte, 
inactivitatea greu explicabilă 
a comitetului U.T.C. în acest 
domeniu. Și ar fi avut destule 
posibilități Ia îndemînă: in
formările politice curente sau 
întîlnirile cu activiști de partid 
și de stat, sau vizite la muzee 
și locuri istorice. Din discu
țiile purtate cu tinerii din în
treprindere a reieșit faptul că 
nu au participat de aproape 
trei luni la nici o acțiune or
ganizată de comitetul U.T.C. 
al întreprinderii. Secretara or
ganizației U.T.C. de la secția 
scaune, Elena Timar, spunea

două teme, însă nu s-a mai 
obosit nimeni să și controleze 
în ce măsură informările aces
tea sînt și adevărate. Iar si
tuația se repetă în mod iden
tic și la alte organizații din 
oraș, la Fabrica de țigarete, 
de pildă, dar nu numai aici. 
Faptul că la Uzinele textile 
„Oltul" am întîlnit o altă sta
re de lucruri, mai multă răs
pundere pentru organizarea a- 
cestor activități și un interes 
vizibil pentru încadrarea lor 
într-un sistem închegat, cu 
continuitate de la o acțiune la 
alta, nu infirmă observațiile 
făcute de noi. Constatările

nuitatea atît de necesară acti
vității de pregătire politică. 
Caracterul întâmplător al mul
tor manifestări, dăunează e- 
ficienței pe care o presupune 
pregătirea politică și scopului 
major pe care și-l propune șa.

Contradicția în termeni con
tinuă însă cu insistență și 
atunci cîn<Ț_ trecem de la co
mitetul orășenesc U.T.C. la cel 
județean. Și aici se dovedește, 
în cele din urmă, că această 
acțiune este privită cu prea 
multă ușurință și apreciată 
mai curînd din unele infor
mări ocolite, decit din eficien
ța sa reală. Un singur exem-

grafiei etc. Și astfel, pregăti
rea politică a tinerilor a ră-- 
mas cam la voia întîmplării, 
organizîndu-se doar din cînd 
In cînd, cu mari întîrzieri, cîte 
o informare politică. Altceva 
nimic. Deci nici vorbă de cele 
trei expuneri despre care la 
județ se știa că s-au ținut, ca 
peste tot, de altfel. Iar la Bo- 
doc, unde am găsit într-adevăr 
argumente în favoarea 
trei dezbateri" n-am 
găsi în schimb altele, 
ritoare la acțiunile
să întregească eforturile 
tr-un ansamblu unitar 
să-i imprime caracterul

„celor 
putut 
refe- 

menite 
în-

Și 
rit-

mic. Ca să nu mai vorbim des- ® 
pre cercurile de studiere a 
Statutului U.T.C., pe care 
hoitărirea plenarei le prevede xb? 
pentru tinerii abia pășiți în 
organizație sau pentru cei ce 
se pregătesc..să facă acest pas Qy 
și'care nu pot fi găsite nicăieri 
în județ, în afară de școli. La 
uzinele „Oltul", de pildă, nu 
mai puțin de 45 de tineri au 
fost primiți de curînd în 
U.T.C., dar nu s-a gîndit ni
meni pînă acum la ei, iar pri
mul secretar al comitetului ju
dețean încearcă să explice si
tuația, argumentând că aceste 
cercuri nu au un caracter 
obligatoriu. Evident. Dar cine 
poate stabili, în ultimă instan
ță, obligativitatea organizării 
unor astfel de cercuri, dacă nu 
cerințele imediate ale tineri
lor în cauză, dacă nu nevoile 
lor firești de a aprofunda isto
ricul organizației noastre, le
gile ei de bază cuprinse în 
statut ?

După cum se vede, situațiile 
nu îndreptățesc de loc punctul 
de vedere atît de roz existent 
la Comitetul județean Covas- 
na al U.T.C. Din seria lungă a 
acțiunilor, prezentată aici, nu 
rămîn în picioare decît prea 
puține. Un adevărat pro
gram de pregătire politică, 
dacă vrea, într-adevăr, să se 
mențină ca un sistem bine 
închegat, ca o activitate con
vingătoare, trebuie să inclu
dă elementele necesare care 
să-1 permanentizeze în timp, 
să-i asigure eficiența practică. 
Ar fi cazul ca în această pri
vință Comitetul județean 
U.T.C. să adopte un punct de 
vedere mai realist și mai ales 
un mod de acțiune mai con
cret.

în
; cu realizări. S-a 

această atitudine 
din intervențiile 

Petre Ionescu, 
Constantin 

Marin Stamatov, 
Bălăceanu — ca

Ni- 
Po- 
Ni- 
să

iei 
lei, 
iar 
lei,
lei

prin ame- 
aparte de

de utilaje,

xemplar sarcinile reieșite din 
documentele ultimei plenare a 
Comitetului Central al Parti
dului. Obiectivele precise și 
nu dintre cele mai ușor de în
deplinit îi dau o ridicată va
loare economică; prin sfera 
largă de cuprindere, prin re
ferințele la activitatea unui an 
întreg și din toate punctele de 
lucru ale mecanizatorilor — 
cîmp, ateliere, transporturi 
etc., chemarea la întrecere ce 
se dorește concentrată intr-o 
inițiativă : SECȚIA CU CELE 
MAI BUNE REZULTATE, va 
contribui din plin la dezvolta
rea spiritului gospodăresc al 
tinerilor, întărește răspunderea 
personală a fiecărui mecaniza
tor pentru ridicarea cunoștin
țelor profesionale, executarea 
lucrărilor agricole la un înalt 
nivel calitativ și la un preț 
de cost redus. De aceea, reco
mandăm această inițiativă tu
turor comitetelor județene 
U.T.C., organizațiilor de tine
ret din întreprinderile de me
canizarea agriculturii și I.A.S., 
în ideea transformării ei în- 
tr-o mare acțiune de antrena
re a tinerilor mecanizatori la 
îndeplinirea exemplară a pla
nului de producție din acest 
an. la realizarea unor lucrări 
agricole de cea mai bună ca
litate și cu cheltuieli minime.

Valoarea incontestabilă a a- 
cestei inițiative a determinat 
secția economică a C.C. al 
U.T.C. să o includă în planul 
său dc acțiune pe anul 1970.

GH. FECIORU

0 nouă variantă de tractor - U-650 M
De Ia uzina din Brașov a 

fost expediat către beneficiari 9 primul Iot de tractoare din 
noua variantă U-650 M. Noul 

_ tractor realizat de specialiștii 9 brașoveni este dotat cu ridică
tor hidraulic perfecționat cu 

~ alternator în Ioc de dinam 9 Tractorul dispune de o cabină 
încălzită, rezistentă la răstur- 

• nare. Pentru a răspunde cerin
țelor beneficiarilor, colectivul 
uzinei brașovene va introduce 

• în fabricația de serie, din acest
an, 13 tipuri de tractoare în

mai multe variante, iar pro
ducția va crește față de anul 
trecut cu peste 5 000 de trac
toare. Unul dintre noile tipuri 
recent asimilat în fabricația de 
serie, este U-651 M. în compa
rație cu tractorul universal 
de 65 C.P., noul tip este pre
văzut cu dublă tracțiune, este 
dotat cu un regulator de ten
siune — în locul releului regu
lator, iar generatorul de curent 
continuu a fost înlocuit cu un 
alternator trifazat.
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O SCHIȚA A VIITORULUI

FLOTEI
în următoarele două miliarde 

de ani, Pămîntul nu va avea de 
înfruntat — cred oamenii de 
știință — catastrofe cosmice na
turale, deși ta această perioadă 
bătrîna noastră planetă va fi su
pusă, ta ansamblul, „laboratoru
lui cosmic" unei întregi 
de prefaceri...

★
— Pentru a emite cîteva 

teze în legătură cu viitorul 
rei, vă propun să ne referim, 
pentru început, la perioada ac
tuală. Deși se vorbește de era 
cosmică, ne aflăm în cea... cua- 
ternară.

— Exact. Ultimei glaciațiuni. 
încheiate acum circa 15 000 de 
ani, i-a urmat, conform unor ri
gori ciclice, o perioadă de inter- 
glaciațiune. In momentul de față 
ne îndreptăm, dacă se poate spu
ne așa, către punctul de mijloc 
al interglaciațiunii și, pînă în 
momentul în care acesta va fi 
atins — peste circa 10 000—15 000 
ani — temperatura planetei va 
înregistra o creștere simțitoare : 
mediile anuale vor fi din ce în 
ce mai ridicate, limita ghețurilor 
se va retrage. Din punct de ve
dere climateric, deci, atît pre
santul, cît și viitorul... apropiat, 
se prezintă sub „auspicii" lipsite 
de violență sau efecte surprinză
toare, periculoase.

— Totuși ați vorbit despre o 
tendință de încălzire progresivă. 
Intr-o recentă emisiune de tele
viziune se punea problema im
plicațiilor grave pe care le-ar 
putea avea topirea ghețarilor, a 
unor mari volume din calotele 
polare. Care este părerea dv. în 
această privință ?

— Este drept că o mare parte 
din ghețuri sînt... expuse topirii. 
In cazul în care toți ghețarii ai 
suferi această metamorfoză, nive
lul oceanelor, evident, ar crește. 
Cu cît însă ? Răspunsul este for
mulat uneori greșit. Se apreciază 
creșterea la peste 60 cm, cifră 
care ar fi valabilă, doar în cazul, 
(nereal), ta care malurile ar fi ver
ticale, perpendiculare pe fund. 
Cum fosă ele stat oblice... înclina
te, creșterea nu poate fi mai 
mare de 30—35 cm. Și apoi nu 
trebuie uitat faptul că ridicarea 
nivelului oceanelor este un pro
ces extrem de lent : 3—5*  cm pe 
»ecol, deci incapabil să genereze 
catastrofe.

•— Spuneți-ne, dată fiind ridi
carea temperaturii, ce cli
mă ar putea să existe, în vii
tor, pe teritoriul țării noastre, in 
dreptul paralelei 45, în general ?

— Pe teritoriul țării noastre at 
Îiuțea ajunge să crească mirtul, 
aurul, citricele. Ar urma să fie 

deci o climă subtropicală, asemă
nătoare cu cea a Greciei de as
tăzi. Iernile carpatice ar deveni 
desigur excepții sau amintiri.

— Pentru a furniza cîteva lă
muriri în legătură cu viitorul 
geologic al planetei, v-aș sugera 
să porniți de la lanțul Balcano- 
Carpato-Himalaian.

— După studii efectuate la 
noi ta țară, rezultă că ritmul de 
înălțare al Carpaților este de cir-

serii

ca 4—5 mm/an. Cercetările unor 
specialiști sovietici, privitoare la 
zone muntoase din același mare 
lanț, indică un ritm de creștere 
de 8 mm/an. Se poate afirma că 
în Carpați ritmul de ridicare este 
superior celui de eroziune, ca 
atare înălțimile vor spori simți
tor. Acesta este și „viitorul" An- 
zilor, al munților Stîncoși sau al 
celor din Peninsula Kamciatka.

— Paralel cu fenomenul înăl
țării de noi. munți se produce șl 
cel invers, de scufundare al unor 
teritorii. Ce ne puteți spune ta 
această privință ?

— în viitorul geologic... apro-
piat o serie de teritorii se vor scu
funda. Specialiștii le-au detectat, 
și, în măsura în care 
zintă însemnătate de 
de la cea economică pînă la ce» 
turistică — se pot 
măsuri pentru salvgardarea lor. 
Numai că, nu întotdeauna, 
menea măsuri au șanse de 
tă. Procesul prin care o 
riscă să se transforme, din

acestea pre- 
vreun fel —

întreprinde

ase- 
reuși- 
Deltă 
cauza

Dialog cu

*

I
I

prafeței de uscat. Oricum, acest 
pericol este foarte îndepărtat și, 
am arătat la început, destul de 
parabil.

— Este cunoscut astăzi că 
planetele din sistemul solar pierd 
din ce în ce mai mult din viteză, 
deci se apropie de Soare. In a- 
ceste condiții, în ordinea apropie
rii lor de Soare, prima „victimă" 
(prima planetă care se va contopi 
cu Soarele) ar urma 
Mercur, apoi Venus, 
Terra...

— Fenomenul este posibil, 
numai că el nu s-ar putea petre
ce, conform calculelor, înainte de 
scurgerea a 13.5 miliarde de ani, 
deci o perioadă de trei ori mai 
mare decît cea care a trecut de 
la formarea Pămîntului.,.

— Temperatura Soarelui se 
presupune că va crește cu circa 
6 000—7 000° C și luminozitatea 
sa va spori, dar energia — „zes
trea" sa radioactivă — va sfîrși 
prin a se epuiza. In cazul unui 
„Soare stins", care credeți că va 
fi... situația P

să fie 
apoi...

conf. univ. dr. SIMION
Universitatea București

.r.‘

O imagine pe care nu o puteți vedea, tn realitate, niciodată I Ocea
nul Atlantic „golit" de apă! In mijlocul lanțului muntos ce des
parte Europa de America se află o ruptură a scoarței terestre. In 
această zonă au fixat specialiștii locul de amplasare a primului 

oraș submarin.submarin.
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scufundării tectonice lente, în es
tuar, de exemplu, este foarte 
greu de parat.

— Dar care este situația noi
lor insule — puține la număr — 
formate în oceane — mai ales în 
împrejurimile țărmurilor, prin în- 
crețițea scoarței suboceanice, deci 
de origine tectonică, nu vulca
nică ?

— După cum ați remarcat, 
asemenea insule sînt tot mai pu
ține, și în plus, odată formate, nu 
sînt prea... trainice. Se poate 
afirma că numărul insulelor care 
dispar este superior celor noi.

— Dar cu insulele vulcanice 
viitorul va fi mai... damic ?

— Poate, deși apariția masivă 
a unor noi pămînturi este greu 
de presupus. Mai curînd este po
sibil fenomenul invers, modifi
carea treptată, sub acțiunea scu
fundării și eroziunii, a contururi
lor actuale ale continentelor și 
insulelor, deci micșorarea su-

STUDENȚII LA PORȚILE ȘTIINȚEI
Printre lucrările științifice prezentate în cadru! secției de 

„tehnologia construcțiilor de mașini" la ultima Conferință na
țională a cercurilor științifice studențești, specialiștii au remar
cat „Studiul rezistenței la înaintare a unor corpuri profilate” 
întreprins de Viorel Cimpianu și Ion Bejan, ambii studenți îa 
anul V al Facultății de mecanică a Institutului politehnic din 
Timișoara.

— Prin studierea în tunelul aerodinamic a rezistenței întîm- 
pinate de diferite corpuri profilate, cu forme variate, la avan
sarea lor în aer, ne explică Viorel Cimpianu, am reușit să 
obținem rezultate care, prin intermediul teoriei similitudinii, pot 
fi extinse la orice fel de fluide. Stabilind precis coeficientul de 
rezistență la înaintare, se poate determina care dintre aceste 
corpuri prezintă forma cea mai adecvată pentru construirea 
diferitelor vehicule care se deplasează în fluide. Aceste rezultate 
se pot aplica și la corpuri care funcționează la un unghi de 
incidență diferit de zero grade. Noi le-am aplicat unui unghi de 
incidență de zece grade, care corespunde funcționării unor 
ventile de la regulatoarele hidraulice și unor clapete a căror 
axă nu coincide cu axa de scurgere a lichidului.

La un anumit regim de funcționare sau deplasare a corpurilor 
ta fluide se produce cavitația, fenomen dăunător, care modifică

I
I
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— Pentru a risca un răspuns, 
trebuie să încerc să mă me
tamorfozez în autor de „science
fiction". Ei bine, probabil că 
Soarele se va stinge, după ce va 
fi „înghițit" planetele sistemului 
său.

— Dar le va înghiți pe toate r
— Aici este întrebarea. Poate 

că nu, poate că se va „mulțumi" 
doar cu Mercur, sau cu Venus.

— Va trebui să ne mutăm 
cumva pe înghețatul Pluton, care 
atunci va fi tocmai potrivit 
vieții ?

— Dumneata ai imprimat dis
cuției o asemenea întorsătură, 
așa că răspund : de ce nu ? I Sau 
ar fi posibil ca, peste circa 10 
miliarde de ani, cînd Pămîntul va 
deveni de nelocuit — situația sa 
devenind asemănătoare cu cea a 
planetei Venus de astăzi — o 
atmosferă propice vieții să apa
ră pe Marte, aflat la o distanță 
mai mare decît Terra de cupto
rul solar.

— Rețin deci, fie și la modul 
anticipației științifico-fantastice, 
că omul va putea „reacționa" 
chiar în cazul acestor mutații 
cosmice de mare anvergură, pu- 
tîndu-și alege, în univers, un nou 
loc potrivit. Dar să revenim to
tuși la vremuri mai apropiate.

— Desigur. Se va putea trece, 
curînd, la acțiuni mari de influ
ențare a climei sau vieții geologi
ce a planetei. Specialiștii sovietici 
au realizat deja proiectul unui 
dig submarin, plasat în strimtoa- 
rea Bering care, să împiedice ie
șirea curenților de apă, reci, din 
Oceanul înghețat.

— Dar, oare tocmai datorită 
posibilităților impresionante pe 
care și le va pune treptat la dis
poziție, și prin intermediul cărora 
va fi în măsură să „modeleze" 
înseși forțele telurice esențiale, nu 
se cuvine ca oamenii să acționeze 
cu o atenție, o răspundere și un

simț al perspectivei fără prece
dent p Și oare asupra acestor lu
cruri nu trebuie să înceapă se
rios a reflecta de pe acum ?

— Normal. De pildă, faptul că, 
de pe acum, cursul unor mari 
fluvii este pe cale să fie, din 
motive economice, modificat, 
orientat spre sud, poate avea, în 
decursul anilor, implicații asupra

climei sau chiar asupra vitezei 
mișcării de rotație a Pămîntului ™ 
(deși, asupra celei din urmă, 
foarte reduse). Aceasta fiind- a 
că, pe de o parte, cantități 
de apă din zonele polare a- 
jung în sud, pe de alta, fiind- 
că greutatea acestor mase supli- ” 
mentare dispune o modificare a 
sarcinilor în anumite zone ale A 
globului. O maximă atenție im- ” 
plică procesul forărilor la mare 
adîncime, fie că e vorba de ex- & 
ploatarea, ta aceste zone, a unoi 
zăcăminte, fie că, într-un viitoi, 
mai mult sau mai puțin tadepăr- £ 
tat, s-ar putea interveni chiai 
asupra surplusurilor de geoener- 
gie, evitîndu-se prin aceasta pro- 9 
ducerea de diverse catastrofe. Va 
fi necesar ca aceste „puncții sub- 
pămîntene" să fie executate cu o 
precizie care să elimine total 
riscurile. Fiindcă, fiind vorba de 
asemenea energii, greșeala cea 
mai mică poate genera 
țe grave.

— Din acest ultim 
vedere cred că putem 
de optimiști. Calculele legate de 
lansările cosmice, de reușita ase
lenizării, au dovedit că omul a 
ajuns destul de... chibzuit. Deci...

— Să sperăm că „școala erei 
cosmice" îi va fi de folos nu nu
mai faptic, ci și... disciplinar, me
todologic.

consecin-

punct de 
fi destul

Omul va cuceri în viitoarele 
decenii adîncurile oceanului ? A- 
ceastă întrebare nu mai este as
tăzi o ipoteză. într-adevăr, 71 la 
sută din suprafața Pămîntului 
este acoperită de ape. Acest 
„continent al tăcerii" așteaptă 
să fie cucerit, așteaptă să-și dez
văluie tainele și bogățiile fabu
loase.

Cea mai mare adîncime pe 
care a atins-o deocamdată un 
scufundător liber este de 350 m. 
Medicii afirmă că limita maximă 
la care un om ar putea suporta 
presiunea hidrostatică este de 
400 m. La adîncimi mai mari, 
susțin ei, presiunea ar face ca 
aerul inspirat să nu mai poată 
fi evacuat din plămîni.

Dar, dacă 400 m este maximul 
admis unui scufundător, cum voi 
putea fi exploatate imensele re
surse ale oceanului aflate, de 
multe ori, la adîncimi de mii de 
metri ?

Oamenii de știință sînt de pă
rere că soluția constă în a crea 
posibilitatea ca omul să respire 
tn locul aerului... apă.

Este posibil oare ca oamenii 
să respire în aceleași condiții ca 
peștii r Cercetătorii ne asigură 
că da.

Experiențele efectuate în labo
ratoarele universității americane 
Duke de către profesorul Johan
nes Kylstra sînt revelatoare. In
tr-un vas în care se găsea apă 
de mare, îmbogățită cu oxigen, a 
fost scufundat un șoarece. Con
trar așteptărilor, micul animal nu 
s-a înecat. După cîteva momente 
de neliniște, în care a încercat 
să iasă la suprafață, șoarecele a 
început să respire... apa.

Teoria conform căreia plămt- 
nul mamiferelor s-ar asemăna 
foarte mult cu branhiile peștilor, 
permițînd respirația directă a 
apei a primit astfel o strălucită 
confirmare. Etapa următoare 
consta în verificarea unei alte 
ipoteze : respirînd apă prin plă
mîni, organismul terestru poate 
rezista la presiunile imense ale 
adîncurilor marine ?

într-o cameră umplută cu apă 
profesorul Kylstra a1 supus un 
șoarece imersat la o presiune e- 
chivalentă cu cea a unei adîncimi 
de 1 000 m. „Scufundătorul" nu 
a manifestat nici un semn de ne
liniște. în timp de trei secunde 
șoarecele a fost readus de la 
adîncimea simulată, de 1000 m, 
la „suprafață". După ce a expi
rat apa din plămîni, el s-a re
adaptat imediat și fără „acciden
te" la respirația normală.

Se știe că pentru scufundători 
revenirea rapidă la suprafață con
stituie un pericol mortal. La pre
siunea adîncurilor o parte a ae
rului inspirat se dizolvă în sta
ge. Dacă scufundătorul urcă 
brusc la suprafață revenind la 
presiune normală, sîngele său 
începe să „fiarbă", eliberînd ae
rul dizolvat în el. Pentru a scăpa 
de acest pericol sînt necesare uti
laje complexe de „decomprima-

PĂȘIM !N ERA
CIVIEilAJIEI

SUBMARINE?
Oamenli de știință apreciază că in ultimul 
deceniu al acestui secol, civilizația

umană se va instala și pe 
CONTINENTUL TĂCERII"

Costumul pe care vi-l prezin
tă fotografia noastră este des
tinat protecției termice a scu
fundătorilor din mările po
lare. El asigură condiții opti
me timp de 5 ore în apă, lo 
temperatura de minus 2 gra
de Celsius, sau în aer, la mi
nus 12 grade și o viteză o 
vîntului de 32 km. pe oră. 
Cu ajutorul unei asemenea 
„lenjerii de corp" suprafața 
„continentului albastru" a de
venit accesibilă omului în pro

porție de 85 la sută.

* Evitarea cavitației |
toate caracteristicile hidrodinamice ale turbinelor, elicelor, de 
pildă. Menționez că fenomene de cavitație se întîlaesc și în cir
culația sanguină din corpul omului, în industria chimică (la 
conductele prin care circulă diferite substanțe). Peste tot unde 
poate apare, cavitația trebuie evitată.

— Cum poate fi insă evitată cavitația ? i

de
au

c8 
în

— Una dintre metode, decurgînd direct din cauzele care o ge
nerează, constă în reducerea artificială a depresiunii care creează 
acest fenomen. Tn cadrul cercetărilor noastre am reușit să 
împiedicăm producerea cavitației prin punerea în contact a 
domeniului ei cu o zonă mult mai mare. Prin această metodă 
considerăm că se poate împiedica apariția cavitației Totodată 
am stabilit că aplicarea acestei metode este posibilă numai în 
cazul cînd introducerea în zona de cavitație a fluidului prezent 
în zona cu presiune mai ridicată nu modifică esențial randa
mentul mașinii hidraulice.

— Desigur că rezultatele acestor cercetări vă vor fi utile si In 
elaborarea proiectului de diplomă...

I
— La turbina hidraulică pe care o proiectez ca lucrare de 

diplomă, cavitația apare pregnant și de aceea va trebui să indic 
modul cum poate fi evitată. Apoi, la proiectarea paletelor tur
binei, trebuie să se țină cont de caracteristicile rezistenței la 
înaintare. Alte date obținute în această primă lucrare de cerce
tare, sper să le pot valorifica după absolvirea facultății.

I
I

r j

unuia sau altuia din plămîni. In
strumentele de măsură a activi
tății biologice a organismului, 
care era legat „subiectul", nu 
înregistrat perturbații.

Din păcate, s-a constatat 
dacă apa de mare îmbogățită
oxigen este un foarte bun mijloc 
de oxigenare a plămînilor, elini;-' 
narea bioxidului de carbon din 
organism nu se face în aceleași 
condiții. Acumularea lentă a 
bioxidului de carbon în timpul 
respirației subacvatice prelungite 
duce, în cele din urmă, la 
intoxicarea acestuia. Cercetările 
întreprinse au dus la elaborarea 
unor amestecuri lichide pentru 
respirație. Substanțe sintetice, ca 
florura de carbon, s-au dovedit 
extrem de utile în eliminarea 
bioxidului de carbon. Nu numai 
că acesta este evacuat de trei 
ori mai rapid decît din ana de 
mare, dar capacitatea de absorb
ție a „aerului lichid sintetic" fată 
de oxigen era de aproape 30 de 
ori mai mare. Experiențele cu 
șoareci au dovedit că acest me
diu respirator lichid este extrem 
de convenabil.

Dacă experiențele se vor do
vedi la fel de eficace și în cazul 
oamenilor, drumul către marile 
adîncimi oceanice va fi deschis.

Planurile pentru viitoarele 
orașe subacvatice sînt deja pe 
mesele de lucru ale proiectând- 
lor. Ca loc al primei așezări sub
marine a fost aleasă falia dintre 
America și Europa. Aici, în a- 
acestă zonă de ruptură a scoar
ței terestre, se acumulează canti
tăți imense de minereuri prețioa
se. Adîncimea la care se voi 
instala primele căsuțe experimen
tale este aproximativ de 3 500 m. 
Nici unul dintre materialele obiș
nuite nu ar rezista la asemenea 
presiuni. Chiar oțelul cel mai 
dur, din care se construiesc bati- 
scafele, ar fi corodat lent de apa 
de mare. în mod paradoxal, cel 
mai indicat material s-a dovedit 
a fi fragila sticlă. „Casele" viito
rului oraș subacvatic — sfere de 
sticlă cu un diametru de aproxi
mativ patru metri, cuplate cu 
ajutorul unor tuburi din același 
material — vor fi „fabricate" în 
serie pe uscat și montate apoi 
direct, la fața locului. O centrală 
atomică va asigura necesarul de 
energie pentru laboratoare, ilumi
nare, acționarea instalațiilor de 
foraj, încălzire. In anul 1980 pri
mii cercetători ar urma să fie in
stalați în aceste căsuțe sferice de 
sticlă la 3 500 m adîncime. Sarci
na lor va fi de a explora adîncu
rile oceanului, de a investiga po
sibilitățile de exploatare a mine
reurilor submarine. Se apreciază 
că în deceniul următor, între 
1980—1990, prima colonie sub
acvatică umană va trece la un 
regim de viață permanent pe 
fundul Atlanticului.

Orașul submarin din 
Atlanticului va cuprinde 
toare, instalații complexe
raj și extracție a minereului, lo
cuințe, magazine, cinematografe, 
biblioteci. în această lume a tă
cerii, a marilor adîncuri, omul se 
va instala defintiv, creînd o 
civilizație civilizația
marină.

nouă

munții 
labora- 
de fo-

ANDREI BARSAN

re" a scafandrilor în care aceștia 
rămîn, de multe ori, ore întregi.

Respirînd apă, acest pericol va 
fi îndepărtat.

Experiențele au fost continua
te și pe cîini. După 24 de mi
nute de respirație direct sub
acvatică, plămînii unui cîine 
imersat nu au prezentat nici o 
transformare, nici un traumatism 
produs de acest mod neobișnuit 
de a respira...

Succesul experiențelor pe ani
male a determinat și încercarea 
extrem de îndrăzneață a acestei 
tehnici la om. Scufundătorul 
Francis J. Falejczyk s-a oferit 
voluntar. Pentru a diminua peri
colul, numai unul din plămînii 
săi a fost „adaptat" respirației 
directe a apei. Printr-un sistem 
de tuburi cuplate la bronhiile 
sale, într-unul din plămîni a fost 
introdus aer iar în celălalt apă 
îmbogățită cu oxigen. După afir
mațiile sale, el nu a observat nici 

diferență între activitatea

| Așa arată, în proiectul oame
nilor de știință, o „stradă" a 
viitorului oraș submarin. El 
va fi instalat pe fundul O- 
ceanului Atlantic la 3 500 tn. 

adîncime.

Elev al lui Francisc Rainer, ale cărui realizări continuă să 
le aducă la cunoștința tinerei generații, prof. Ilie T. Riga, șef 
al Catedrei de Anatomie 'ia Facultatea de medicină București, 
chirurg, laureat al Premiului de Stat, a fost ales în 1969 pre
ședinte al Cercului de psihologie medicală, în care calitate 
i-am și solicitat interviul.
— Cercul pe care îl condu

ceți, tovarășe profesor, e prea 
tînăr ca să aibă o istorie ; 
care-i sînt deci obiectivele ?

— Așa tînăr cum este, putem 
vorbi totuși, de două manifes
tări științifice definitorii t o se
siune de comunicări („Evoluția 
hipnozei" ținută de dr Licht er: 
„Delimitarea domeniilor psiho
logiei și parapsihologici", a dr. 
V. Săhleanu) și o masă rotun
dă, la care eu am fost modera
tor, pe tema „Psihologie, para
psihologic și metapsihologie". 
Ca să nu pară curios că Cercul 
de psihologie medicală se ocu
pă și de asemenea lucruri, a- 
mintesc doar că hipnoza și su
gestia — fenomene deocamdată 
parapsihologice, au aplicații 
terapeutice.

— De ce ați spus „deocam
dată"?

— Fiiadcă, după cum a subli

niat dr. Săhleanu, așa-zisele fe
nomene parapsihologice (suges
tia, hipnoza, țelepatia) sînt de 
fapt fenomene psihice pe care 
nu le cunoaștem complet. Sîn- 
tem, deci, optimiști.. Dar de 
aici rezultă și o sarcină : pă
trunderea secretelor macro și 
micro moleculare ale creierului. 
Eu cred că cunoașterea în acest 
domeniu trebuie să pornească 
de la studiul organizării siste
mului nervos în filogeneză. Să 
găsim „baza materială" a feno
menelor psihice.

— Dar dumneavoastră sînteți 
anatomist, chirurg... Cum s-a 
întîmplat că ați acceptat preșe
dinția Cercului de psihologie 
medicală 7

— Ei, cîte au se întîmplă tn- 
tr-o viață... Cu mulți ani în 
urmă, cu spiritul meu dornic 
de concret și obiectiv, am asis
tat la unele experiențe de hip-

DEOCAMDATĂ, PARAPSIHOLOGIE
noză, sugestie și telepatie la 
Facultatea de medicina, ținute 
de prof. Ion Nițescu, și la Cli
nica neurologică a regretatului 
profesor Ionescu-Sisești Mi-am 
spus că nu trebuie să am idei 
preconcepute, dar să și fiu cu
prins mereu de îndoială. Cu
riozitate aveam destulă. Voi 
reuși eu să „pipăi" fenomenul 
la care asist ? Nu mai înșir aici 
toate experiențele la care am 
fost martor. Am fost totuși de 
față cînd, într-un tramvai plin 
dr. Mirahorian l-a ajutat pe 
bătrînul dr. Nițescu să ia loc 
pe un scaun, fixînd doar ceafa 
unui tînăr care s-a sculat ca 
ars...

— Și ce concluzii ați tras de 
pe urma acestor experiențe ?

— „Sînt taine între pămînt și 
cer, Horatio / Pe care min- 
tea-ți nici nu le-a visat". Eu 
mă bazez destul de mult pe in-

tuiție. Bergson a spus că intui
ția ajută la descoperirea ade
vărului. Ca anatomist, „văd“ 
prin piele, văd totul. Admit 
însă că există '-și multe feno
mene necunoscute, pe care le 
vom lămuri o dată cu progresul 
științei. Pînă atunci însă, tre
buie să ne ferim atît de dog- 

extrapolări 
extreme.
Cercul de 
în viitor ? 
a avut loc

matism, cît și de 
științifice, adică de

— Ce-și propune 
psihologie medicală

— La 22 ianuarie 
simpozionul „Psihologia bolna
vului cronic". Știu că se aș
teaptă de la noi căile de îmbi
nare între medicină și psiholo
gie. Omul nu e numai materie 
ci și psihic — funcția cea mai 
înaltă a creierului, e conștiin
ța. De altfel nu spun nimic 
nou, dintotdeauna s-a tins la 
combinarea terapiei medicale 
cu cea psihică. Or, pentru a a-

tinge acest obiectiv, vom soli
cita colaborarea tuturor cadre
lor. ca indiferent de speciali
tate, să conlucreze și să ajungă 
la o concepție care să fie în
drumar tuturor medicilor. Ca 
să subliniez interesul de care 
se bucură această problemă în 
lume, amintesc că în 1920 a 
fost fondată Asociația interna
țională de psihologie aplicată, 
de către Claparede. Tn 1964, 
România avea numai 2 membri 
în această Asociație | în 1968 
avea 43.

— Foloasele pentru bolnavi 
ale îmbinării medicinei cu psi
hologia vor fi probabil deose
bite...

— Intr-adevăr așa vor fi 1 
Cazurile de maladii cronice (de 
pildă — o tuberculoză, o tumo
ră malignă sau o afecțiune a 
sistemului nervos) pot' benefi
cia de resursele psihologiei, a-

plicate medical. Ar încetini 
mersul bolii, ar ușura suferin
țele fizice și psihice ale bolna
vului, ar crea o stare psihică 
adecvată spre a păstra nădej
dea într-o vindecare ce real
mente ar putea să aibă loc. 
Pentru a elabora aceste prin
cipii de călăuzire a raportului 
profesional între medic și pa
cient, vom milita pentru strîn- 
gerea colaborării între medici, 
biologi, psihologi și antropologi. 
Numai astfel vom putea cu
noaște fenomenul pe toate fe
țele lui. Psihologia vizează fac
torul calitativ din om. Pînă 
acum, cercetările n-au fost fă
cute 
ta te 
logi, 
voie
verificare a teoriei prin prac
tică, și le vom face I

tn colaborare, ci dezvol- 
unilateral, fie de neuro- 

fie de psihiatri. Avem ne- 
de experiențe cruciale, de

N. PADURARU
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RAȚIUNEA L UI NU

O STRUCTURĂ ARTISTICĂ
Mai interesant decît filmul 

este regizorul. Prea mic pen
tru un război atît de mare nu 
este un film căruia nu i se pot 
aduce obiecții. Nu este nici 
ro "re, nici capodoperă. Este 
Insă un film lucrat nu numai 
cu talent ci și cu seriozitate, 
învingerea unor dificultăți ri
dicate de un scenariu prolix, 
fără centru de greutate, de 
care filmul se resimte, ca și 
dificultățile propriu-zise pe 
care le presupune turnarea u- 
nui film de această amploare, 
nu sînt de neglijat în cazul u-

SERIOZITATEA

PROFESIONALĂ

O dată cu premiera filmu
lui „Prea mic pentru un război 
atît de mare" putem consemna 
un debut adevărat, cu toate 
șansele de a nu rămîne doar 
promițător. Faptul că regi
zorul Radu Gabrea se a- 
flă Ia primul său film 
(de lung metraj) mi se pare 
mai mult decît semnificativ. 
„Prea mic pentru un război 
atît de mare" este făcut cu o 
siguranță remarcabilă și cu o 
rară știință cinematografică 
și, aș adăuga, cu o mare iubi
re pentru aparatul de filmat 
Deoarece nu numai un profe
sionalism riguros și eficace il 
caracterizează pe Radu Ga- 
brea, ci și o pasiune ieșită din 
comun pentru asumarea per
sonală, într-un chip original, 
a limbajului cinematografic. 
Și încă un lucru care mi se 
pare a fi deosebit de impor
tant, poate mai important de
cît însuși filmul acesta : să nu

MIHAI UNGHEANU;

nui debut regizoral în filmul 
artistic de lung metraj. Istoria 
oferită de scenariu este neci
nematografică : un copil se 
rătăcește pe front și întîmplă- 
rile prin care trece stau la 
baza filmului. Este surprinză
tor cum regizorul a găsit, în 
cîteva rînduri, unghiul artistic, 
în speță cinematografic, potri
vit pentru a susține o atît de 
ingrată narațiune, evitînd me- 
lodramatismul latent al temei 
Inconsecvența cu care alter
nează uneori unghiul de rela
tare al copilului cu cel al re- 

uităm că Radu Gabrea este tî
năr. Ceea ce înseamnă foarte 
mult.

timpul unui spec tacol.Corul școlii generale nr. 197 din Capitală în

gi zorului, fără o necesitate im
pusă de desfășurarea acțiunii, 
are repercusiuni asupra echili
brului artistic. Cîteva lungi 
episoade, mici filme In sine, 
sînt cu totul remarcabile, în- 
dreptățindu-ne să vorbim des
pre Radu Gabrea ca despre 
un regizor cu viziune cinema
tografică. Ceea ce dă unitate 
peliculei, atît de discontinuă 
din punct de vedere epic, este 
tratarea consecventă de către 
regizor a materiei dintr-un 
unghi cinematografic care do
vedește existența unei struc
turi artistice ferme Radu Ga 
brea excelează în secvențele 
de pură artă cinematografică 
în care plastica e hotărîtoare 
și cuvîntul absent. Filmul său 
anunță un regizor la antipodul 
celor ce se mulțumesc să ilus
treze scenarii, cu alte cuvinte 
un regizor creator. Prea mic 
pentru un război atît de mare, 
este, ca și Duminică Ia ora 6, 
un film de debut în care Radu 
Gabrea, ca și Lucian Pintilie. 
pe atunci debutant, reușesc pe 
un pretext cinematografic șu
bred să facă o convingătoare 
demohstrație de posibilități.

„Prea mic pentru un război 
atît de mare" e un titlu ușor de 
descifrat și destul de exact pen
tru ceea ce spune filmul. Sensul 
scenariului semnat de scriitorul 
D. R. Popescu, intuit exact de re
gizor — un tînăr al cărui debut 
ne îndeamnă la încredere — nu 
duce spre imaginea atotcuprinză
toare a războiului. Intențiile sini 
aparent mai puțin spectaculoase : 
reconstituirea unor întîmplări 
dramatice de pe frontul antihit
lerist prin optica unui copil. 
Pretextul nu este inedit dar din 
film respiră o autenticitate speci
fici, am avut sentimentul că ,jse 
glosează" cu mijloace cinemato
grafice pe o temă dată, că a 
umanizat ceea ce este prin defi
niție excrescența ultimi a inuma
nului război — pentru a-l putea 
privi dinlăuntrul întîmplărtior, 
ale acelor „momente de declan
șare" care sînt imprevizibile dar 
nu și nefirești.

Aceasta mi se pare a explica 
naturalețea, calmul emoționantei 
povestiri despre război. „Uni
versul uman" — cu care ne-a 
obișnuit o parte a prozei lui D.R 
Popescu — se exprimă în film 
prin cîteva întîmplări, fiecare cu 
valoare în sine, unele fiind ele 
însele subiecte pentru alte sce
narii pe lingă care autorul trece 
parcă neatent, fără a se arăta 
surprins de ineditul ori duritatea 
lor. Prezența copilului a cărui 
sensibilitate se nuanțează odată 
eu producerea faptelor absurde 
(dacă le privim din afara logicii 
războiului) are darul să le stabi
lească dimensiunile exacte. Reac
țiile eroilor filmului se produc 
și sînt exprimate în funcție de 
gradul de înțelegere al eroului- 
copil. Optica regizorului împru
mută parțial (poate din acest 
punct de vedere s-ar fi putut 
face mai mult I) optica eroului 
principal a cărui maturizare pre- 

coce este în general subtil suge
rată. Construcția filmului este a- 
ceea a unui grav roman picaresc , 
asta înseamnă că ar fi fost po
sibil ca autorii să mai adauge și 
alte întîmplări cu semnificația lor 
distinctă, ca filmul să-și dubleze 
durata. Vreau să spun că unita
tea compozițională nu în subiect 
trebuie căutată ci în unitatea sti
listică a filmului, tn unghiul de 
vedere neschimbat, special, din 
care sînt privite faptele, lumea 
războiului. Filmul neagă cu un 
cutremurat umanism războiul ca 
mod de existență. Iar ultima sce
nă îmi pare a sugera că, în 
război, criteriile obișnuite, rațio
nale de apreciere a omului nu 
pot acționa, că omul devine scla
vul hazardului, al unei selecții 
absurde. NV-ul rostit de copil, 
neputința lui de a împiedica o 
eroare (ce înseamnă un război 
cînd el însuși este o gravă, o 
neiertată eroare P) semnifică o 
mai generală fatalitate. Regulile 
morale ale unei zile de război, 
sînt, evident, diferite de cele ale 
unei zile de pace. în noțiunile 
de dușman și prieten nu mat 
încap nuanțe. Atitudinile sini 
dure, definitive, sînt acte de jus
tiție ireversibile. Ura devine per
sonaj, răzbunarea, de asemenea. 
Erorile și nedreptățile se continuă 
fără întrerupere în caruselul in
fernal al morții. Cînd, în finalul 
filmului, grupul de soldați ai a- 
cestei frumoase povestiri cinema
tografice intră pe sub bolțile unui 
tunel ne întrebăm cu crispare: 
să sugereze oare un arc de triumf 
ori simbolul unui drum fără în
toarcere ? Și înțelegem că gloria 
este o alinare pentru cei ce ră- 
mîn, o jertfă ultimă pe care ne-o 
dăruiesc cei ce pier. Și rostim un 
NU mai lucid și mai la timp de
cît micul erou al acelui atît de 
mare război.

Este rațiunea ultimă a filmului.

Fănuș Neagu e unul dintre 
prozatorii pe care nu-i poți tre
ce cu vederea decît acceptînd 
să pierzi tu însuți, cititor, o ex
periență de lectură importantă. 
Cărțile acestui scriitor au o fas
cinație violentă, greu de evitați 
Actul citirii tiu e, în cazul lu
crărilor sale, un dialog blind, ci 
o continuă provocare și sfidare 
din partea prozatorului. Un e- 
ditor inteligent a lansat cîndva, 
drept reclamă la romanele po
lițiste, o caricatură ce reprezin
tă groaza unui cititor care se 
pomenește cu țeava unui pistol 
ieșit din paginile cărții și țin- 
tuindu-1 amenințător. Tn linii 
mari — lăsînd gluma la o par
te — tot astfel își dorește și Fă
nuș Neagu cititorul : interesat, 
zguduit, îngrozit, în nici un caz 
impasibil.

Așa s-ar explica, parțial, pi
carescul unor întîmplări și eroi, 
nevoia resimțită de autor după 
excepțional, unic, straniu. Mai 
sînt Insă și alte explicații In a- 
cest sens. Mai întîi, teritoriul 
însuși în care se întîmplă majo
ritatea poveștilor lui Neagu, în 
împrejurări istorice favorizînd 
presiunea de terori și neștiut a 
marilor bălți dunărene. Apoi, 
setea de a povesti, remarcată 
de C. Stănescu, într-un articol 
despre „îngerul a strigat": „Ro
manul lui Fănuș Neagu, izvo
răște dintr-o vădită, irezistibi
lă nevoie de a povesti, de a 
nara, de a descrie". Subtextul 
acestei înclinații de povestitor 
e unul polemic : oamenii sînt 
nemaipomenit de lnteresanțl, 

„DENSITATEA PAGINII"
pare a ne spune scriitorul, 
există locuri și persoane care 
pot lăsa, oriclnd și pe oricine, 
cu gura căscată,. n-au decît să 
se ia alții după experimentele 
lipsite de vigoare ale unor „în
noitori" de aiurea. Tntr-o in
tervenție recentă din revista 
„Luceafărul", Fănuș Neagu, a- 
dresîndu-se tinerilor prozatori, 
își exprimă o nuanțată profe
siune artistică : „A spune sim
plu și clar, înseamnă a avea 
forță. Secretul durabilității, a- 
dică al izbînzii, al rezistenței 
în fața timpului și mai ales în 
fața ochiului neiertător a! citi
torului care judecă și topește și 
distruge tot ceea ce se abate de 
la marea linie a vieții, pornește 
din aceste cuvinte i simplitate, 
lumină dură, adevăr. Istoria 
prozei a înregistrat și păstrea
ză Intr-un raft cioplit cu zîm- 
bete ironice și actul ciudat și 
răzleț al fugii condeielor In zo
nele jocului sterp. Dar firul ei 
de aur se împlinește pretutin-
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deni numai cu opera coborîtă 
pe pămînt. Literatura este miș
carea spiritului și nu lunecarea 
lui peste mormane de cuvinte 
înțepenite".

Aglomerarea de fapte, de în
tîmplări ieșite din comun, are 
un scop precis, atît în povesti
rile cit și în romanul lui Fănuș 
Neagu : ele sînt doar elemente 
de construcție, servind înălța
rea unui edificiu de idealitate 
superioară. C. Stănescu sem
nalează rostul funcțional al a- 
glomerării acesteia : „Scriitorul 
se folosește de fapte, de „întîm- 
plări", pe care le aglomerează 
într-un ritm amețitor pentru a 
ne comunica muzica vieții, tim
brul ei Inimitabil. Relatarea, 
discrlpția nu reprezintă decît 
acordarea instrumentelor unei 
vaste orchestre simfonice. De 
dincolo de întîmplări ne vin to
nuri, epicul este subtil muzical. 
Tonurile vieții — iată romanul"

Ne întrebăm Insă dacă nu 
s-a exagerat cumva cu acest pi
toresc al „Intlmplărilor" lui 
Fănuș Neagu 7 Nu e, oare, un 
efect stilistic însuși ineditul și 
pregnanța extraordinară a mul
tora din ele 7 Pentru că există 

o magie stilistică la acest autor, 
un har unic de a învia cuvin
tele. cele mai obișnuite lucruri 
căpătînd la el aură de mister 
și unic. El face parte dintre a- 
cei oameni dăruițl care posedă 
„știința tragică de a scoate din 
moarte cuvîntul și de a-1 face 
să circule. încărcat de sînge și 
explozii", după cum însuși cere 
creatorilor de literatură. Iată, 
spre pildă, o extincție — asasi
narea lui Ion Mohreanu — pe 
care alt autor, din aceia cărora 
li se sufocă vorbele pe hîrtie. 
ar fi plasat-o în obișnuit, ca un 
eveniment între altele (doar 
nașteri, nunți, morți, petreceri 
găsim, inevitabil, tn mai toate 
narațiunile lumii). Fănuș Nea
gu, printr-o bruscă înălțare poe
matică a frazei, asemenea flăcă
rilor unui incendiu violent, pro
iectează pe cititor tn planurile 
abisale ale existenței și nefiin
ței, sugerlnd gravitatea finală a 
peripețiilor ce au agitat lumea 
eroilor săi i „O flacără scăpără 
scurt, Ion o simți între ochi, 
fierbinte, năucitoare, și căzu cu 
brațele peste calul galopînd In 
munți necunoscuți sau In cîmpie 
stearpă, și se uni cu Niculai 
Mohreanu — unire numai îndă
răt — In pămînt, și apoi pă- 
mlnt curgînd în Dunăre, cu oase 
sfărîmate, cai sfîșiați și femei 
înecate, unire tragică, mort lîn- 
gă mort, pămînt și ape și vlnt, 
curgerea nemiloasă în uitare" 
(„îngerul a strigat", E.P.L. 1968, 
p. 277). Nichita Stănescu ne-a 
impresionat cîndva cu un expe
riment, acela de a extrage din 
„Istoria ieroglifică" a lui Di- 
mitrie Cantemir poezii. Cine 
parcurge cărțile lui Fănuș Nea
gu și are cit de cît intuiția poe
ziei, nu numai că ar putea să 
scoată din ele unul sau două 
volume de poeme viabile, dar 
va avea o reacție de nesuferi- 
re, In continuare, față de o 
mare cantitate de volume de 
„versuri" din producția cu
rentă.

Să fie Fănuș Neagu un poet 
în proză ? Hotărit, nu ! Ase
menea calamități — chiar dacă 
aprecierea noastră e, poate, 
prea aspră — a cunoscut lite
ratura noastră prea multe ! Așa 
zișii „poeți în proză" sînt, de 
obicei, oameni lipsiți de o reală 
conștiință artistică, de vreme 
ce fac această confuzie inadmi
sibilă între exigențele celor 
două genuri literară. Rezultă, 
sistematic, lucrări dulcege, obo
sitoare, ca în toate cazurile de 
silnicie stilistică. Nu, Fănuș 
Neagu este un prozator adevă
rat, nuanțele poematice ale scri
sului său țin de fibra intimă a 
personalității sale artistice, par
că ignorînd existența modului 
poetic independent ; mai clar, 
stilul său prezintă revendicări 
poetice de pe pozițiile prozei, 
cu autoritate și autenticitate, 
ca pe niște drepturi înnăscute. 
Cuvîntul tern, fraza fără vlagă, 
silitoare a prozei — proze îl 
scot din sărite. Lucru altminteri 
lesnicios fiindcă In firea lut 
Neagu predominant este un fond 
de violență nedomolită, explo
zivă. adeseori cu ieșiri de im
pulsivitate. De aici, cum remar

ca Valeriu Cristea, și scăderi
le sale: „Temperament impulsiv, 
lui Fănuș Neagu îi lipsesc une
ori simțul măsurii, al propor
țiilor, autocontrolul. Rezultă 
exagerări, extravaganțe, încăl
cări de tot felul ale verosimili
tății, înțeleasă în sensul cel mai 
larg" După cum se vede, e vor
ba de excesele provenind din- 
tr-un prea plin.

Impresia cea mai durabilă ce 
o dă la lectură pagina scrisă 
de Fănuș Neagu este aceea de 
densitate (în "planul încărcăturii 
epice) și de naturalele bogată a 
stilului. (Aceasta din urmă te 
impresionează și în bogata sa 
publicistică — cea sportivă, în
tre altele — întotdeauna inte
resantă, pasionantă. din cele 
care pot spori tirajele publica
țiilor, ce-ți lasă doar regretul 
că nenumărate exprimări feri
cite, impecabile stilistic, sînt 
destinate pierderii, autorul În
suși considerîndu-Ie efemere). 
Romanul „îngerul a strigat", 
după cum au remarcat mulți 
critici, are densitatea acelor 
stele pitice, unde un grăunte 
de materie cîntărește o tonă 
pămîntească. Ion Negoițescu 
consideră că materia epică din 
această carte „ar putea umple 
hotarele largi ale unui ciclu", 
M. Ungheanu, în același sens t 
„Materia e de epopee și din 
substanța actualei cărți s-ar pu
tea scrie de către altcineva 
zece romane. Densitatea e ieși
tă din comun (...)“.

Mai e de observat saltul de 
conștiință artistică de Ia po
vestiri la roman. In cele clintii 
setea de a povesti făcea unele 
concesii ..frumosului", neobiș
nuitului în sine, fraza se mai 
îndulcea cu metafore „colorate", 
în roman, Fănuș Neagu face 
un efort de o nobilă bărbăție, 
de a merge împotriva curentu
lui „literaturii" frumoase, se 
acceptă — cum observă Lucian 
Raicu, Mircea Martin și alții — 
cu bună știință rigori sporite, 
supunîndu-se cu dăruire totală 
realului conținut în carte. E 
opțiunea maturității artistic» 
conștiente.

O PROBLEMĂ CHEIE:
ALFABETIZAREA MUZICALĂ

Interviu cu muzicologul 
NICOLAE PAROCESCU

„Audiții - gramatică muzicală"-
ALTERNATIVĂ SAU SOLUȚIE?

Interviu cu prof. univ.
ION SERFEZI

«Za la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu"

Muzicologul N. Pardcescu a 
desfășurat în ultimele decenii o 
multilaterală activitate în do
meniul pedagogiei muzicale 
școlare Solicitat să ne spună 
cîteva cuvinte în legătură cu 
problema muzicii școlare, d-sa 
ține să puncteze elementele u- 
nei analize comparative din is
toria mai apropiată sau mai în
depărtată a predării muzicii în 
școala românească

N P : Educația muzicală de 
masă, prin școala de învățămînt 
general, este o problemă încă 
nerezolvată satisfăcător pe plan 
mondial. Firește însă, important 
e ca, în general. în ceea ce fa
cem. indivizi sau comunități, să 
avem global un bilanț de rezul
tate. mai mult sau mai puțin 
pozitive

Fără îndoială, actualmente nu 
avem astfel de rezultate în do
meniul învățămîntuluj muzical 
în școala de cultură generală 
Planurile și programele de pînă 
la 1948 atribuiau ore suficiente 
de muzică școlilor secundare și 
primare de toate tipurile Desi
gur. minusul cel mare era că 
aceste școli, singurele unde mu
zica se făcea pe baza alfabetiză
rii muzicale, excludeau, prin 
condițiile sociale ale vremii, 
marea majoritate a copiilor și 
adolescenților

Analizînd manualele de mu
zică, situația cadrelor di
dactice, locul pe care-1 ocupa 
muzica în procesul general de 
învățămînt din deceniile 3 și 4 — 
în condițiile în care școala de 
cultură generală nu-și propusese 
oricum să dea cu prioritate 
elevilor elementele de cultura 
științifică și tehnică indispen
sabile. de altfel, formării unui 
tînăr capabil să se integreze 
revoluției tehnico-științlfice a 
lumii contemporane — muzico
logul N. Parocescu adaugă :

— Undeva — cu toate condi
țiile favorabile — totuși procesul 

educației se înfunda. Unde ? 
Noi, profesorii o știam. Astăzi o 
știm încă mai clar. De fapt, ceea 
ce pînă la urmă nu reușea, era 
trecerea treptei esențiale — al
fabetizarea. Astfel și scopul era 
mai mult sau mai puțin com
promis Mă încumet acum să 
încerc a adînci diagnosticul 
căci sentimentul succesului ne
corespunzător. sau al insuccesu
lui, m-au urmărit de atunci me
reu și am făcut mereu totul ca 
să mi-I explic și să-i caut re
medii utile.

— Rep. : Și la ce concluzii ați 
ajuns ?

— N. P. : în linii mari cauzele 
erau mai întîi de ordinul pro
gramei

a) scopuri imprecis conturate 
pentru diferite stadii ale proce
sului ;

b) vîrsta de 11 ani prea tar
divă pentru un învățămînt mu
zical pe baza scris-cititului mu
zical : la copii cu predispoziții 
mijlocii — ineficient, iar la 
ceilalți, cei dotați, din ce în ce 
mai inhibant ;

c) în sfîrșit o consecință a ne
clarității principiilor programei 
era metoda Metoda care im
pune intelectualizarea procesu
lui alfabetizării. transformare 
în teorie a deprinderii cîntului 
după note. Metodă nefirească, 
absurdă și în cel mai înalt grad 
inhibantă a dragostei pentru 
arta muzicii Momentul culmi
nant al acestei evoluții și al a- 
cestei metode apare azi în „Me
todica predării muzicii", apă
rută nu de mult tn Editura Di
dactică

Rezultatele, azi, nu mai sînt 
atît de slabe, din cauza tra
dițiilor pozitive, a unor for
me de cultură muzicală di» 
afară de școală și mai ales 
a cadrelor care — se știe — 
atunci cînd stnt alese bine, dau 
rezultate relativ bune, chiar și 
cu metode depășite.

— Rep. : Puteți continua para
lela cu care ați început dialogul 
nostru ?

— N P. : Schimbărilor din 
programa din anul 1928 le-a fost 
adusă o critică tocmai în par
tea care atunci cînd a apărut 
reprezenta un nou conținut al 
educației muzicale în școala ro
mânească. C. Brăiloiu afirma că 
acest conținut nou de cîntec 
popular are o structură modală 
și ritmică proprie căreia i s-a 
aplicat de către prof. G. Brea
zul o teorie a tonalității occi

dentale, (cum vedeți, iar teorie 
între copii și muzică). Apoi, 
Brăiloiu, împreună cu un cunos
cător al structurilor ritmico-mo- 
dale populare, prof. I. Croitoru, 
contrapun manualelor lui Brea
zul, apărute în 1928, manualele 
lor în care, însă, inadvertența 
atribuită adversarului, rămîne 
aproape întreagă

Azi ne dăm însă seama că 
era tn mare măsură o problemă 
rău pusă care în cazul dat, 
adică la alfabetizarea muzicală 
era chiar fără obiect Acestea 
însă au impulsionat Investiga
țiile lui Brăiloiu tn domeniul 
strict al folclorului (investigații 
care au ajuns, cum se știe, la un 
răsunet mondial)

— Rep.: Și cercetările care se 

fac în această direcție ne dau 
speranțe...

— N. P. i Avem mulți profe
sori care experimentează cu 
pasiune și cu gîndire critică 
Aceștia toți reuniți într-un 
colectiv al pedagogiei muzicale 
pe lîngă o catedră de muzicolo
gie, la o universitate sau un
deva, organizînd și îndrumînd 
sistematic, după cîteva prin
cipii pe cale de altfel de a de
veni limpezi, în ultima vreme, 
ar putfea ajunge în curs de ,5—6 
ani. la descoperirea apelei me
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tode, care face posibilă alfabe
tizarea muzicală de la 7 ani, 
deschizînd astfel drum larg și 
lesnicios întregii muzici, artei 
unui cînt coral dezvoltat, înțele
gerii acelei muzici vocale și in
strumentale de structuri mai 
complexe care cer o capacitate 
de percepere dezvoltată siste
matic.

Nu am intenționat să subesti
mez celelalte probleme ale pre
dării muzicii, dar am voit să 
arăt tn această binevenită dis
cuție inaugurată de „Sclnteia 
tineretului" cu privire la edu
cația muzicală, că problema me
todei alfabetizării muzicale este 
de fapt problema conștientizării 
limbajului muzical și odată cla
rificată ea va deschide defini
tiv drumurile artei în școlile 
de cultură generală.

Specialist in domeniu] peda
gogiei muzicale, autorul „Meto
dicii predării muzicii", prof, 
univ. Ion Serfezi, subliniază, in 
primul rînd, utilitatea acestei 
discuții : „Aș ține, totodată, să 
subliniez necesitatea atragerii 
îndeosebi a< pedagogilor la re
zolvarea acestei probleme. Ro
lul muzicii în' școli nu este o 
problemă de interpretare sau 
de creație ci de educație, ceea 
ce presupune existența unei 
experiențe în domeniul pregă
tirii elevilor.

Faptul că „Scîn’.eia tineretu
lui" a inițiat dezbaterea publi
că a acestei probleme demon
strează, pe lîngă altele, impor
tanța ei, necesitatea găsirii ce
lor mai bune soluții pentru re
zolvarea tuturor chestiunilor 
legate de o eficientă educație 
estetică a tinerei generații.

Prezența muzicii Intre obiec
tele de învățămînt nu contri
buie numai la formarea elemen
telor indispensabile culturii ge
nerale cl constituie, totodată 
alături de celelalte arte și un 
element de echilibru în forma
rea personalității t.inărului, mai 
ales în această epocă în care 
intelectul este atît de intens 
solicitat de cuceririle științei și 
tehnicii contemporane

Din sumarul problemelor ri

dicate pînă acum eu aș vrea 
să mă opresc asupra unei ches
tiuni pe care o socotesc esen
țială : locul audiției în progra
ma analitică în raport cu cele
lalte elemente ale concepției 
muzicale a elevilor.

Este tot mai des vehiculată 
ideea necesității înlocuirii ele
mentelor de gramatică muzicală 
cu audiția. Teza a fost larg ex
pusă și de ancheta ziarului dv. 
Nimeni nu poate nega. în- 
tr-adevăr, necesitatea audițiilor 
și aportul acestora în educația 

muzicală. Dar, în același timp, 
trebuie precizat faptul că edu
cația muzicală nu se poate limi
ta numai la audiții ci ea tre
buie să cuprindă și alte ele
mente i formarea vocii copiilor, 
însușirea unor deprinderi spe
cifice acestei arte, studierea 
practică prin intonare a unor 
lucrări muzicale frumoase și 
accesibile, — toate acestea fiind 
legate și de însușirea unor cu
noștințe minime (la nivel de 
cultură generală) cu privire la 
structura operei de artă muzi
cală, cu privire la evoluția el 
tn diverse etape istorice, cu 
privire la specificul național și 
universal etc.

— Rep. : Evident că teoretic — 
să zic așa — aveți perfectă 
dreptate. Un asemenea sistem 

ar necesita, însă, un număr mai 
mare de ore de muzică în pro
grama școlară. Și cred că e uto
pic să putem crede că în anul 
1970 vom putea mări numărul 
de ore afectat acestei disci
pline...

— I. S.: De acord. Dar eu 
totuși cred că am putea găsi 
chiar la numărul de ore actual 
soluțiile necesare îmbinării în 
procesul educației muzicale a 
tuturor elementelor indispensa
bile.

— Rep. : Și de ce nu ar tre
bui să acordăm un loc prioritar 
audiției muzicale ?

— I. S. : Nu se poate, pentru 
că fenomenul educației muzicale 
se manifestă sub două aspecte
— în primul rînd prin cintare 
și apoi prin audiții, care au a- 
părut de fapt și pe plan istorio 
mult mai tîrziu.

Pe de altă parte, dacă am li
mita educația muzicală numai 
la audiție ne putem întreba cum 
vom putea antrena pe elevi în 
realizarea unor manifestări ar
tistice (cor, orchestră) atît de 
necesare vieții școlare ?

Muzica, prin natura el, este 
o artă dinamică,’ care nu per
mite numai o atitudine statică 
(pe care o constatăm la audiții) 
ci determină în noi, să zic așa,
— o tendință de „acțiune" care 
se manifestă prin mișcări In 
ritmul muzicii audiate, fie prin 
fredonarea temelor pe care le 
reținem în lucrările pe care le 
studiem.

— Rep. : Aș vrea să-mi contu
rați acum, prin prisma îndelun
gatei dv. experiențe și soluțiile 
practice pentru îmbinarea aces
tor laturi.

— I. S.: Soluțiile pe care le 
văd pentru rezolvarea proble
melor legate de îmbinarea tu
turor elementelor de educație 
muzicală ar fi i

— Programa analitică să pre

vadă — înainte de toate — In- 
cepînd încă de la clasa l-a, 
formarea auzului și a vocii co
piilor ca mijloace de percepere 
și intonare muzicală impreună 
cu primele deprinderi de cîn- 
tare.

— Cunoștințele de scris — ci
tit muzical să înceapă încă de 
Ia clasa a Il-a și să se termine 
pînă la clasa a VlII-a. Progra
ma trebuie redusă, bineînțeles, 
doar la ceea ce este strict ne
cesar unor elemente de cultură 
generală.

— Audițiile muzicale să fie 
Introduse obligatoriu încă din 
primele clase, bineînțeles cu lu
crări accesibile din marea lite
ratură națională și universală 
scrisă pentru copii: povestiri 
însoțite de muzică, scenete mu
zicale etc.

— Volumul cunoștințelor să 
sporească treptat ce ne apro
piem de clasele mai mari, cînd 
pot fi însoțite și de scurte ex
plicații în legătură cu structura 
și mesajul operei de artă,

— In acest context, muzica 
trebuie readusă în toate sec
țiile de la clasa a Xl-a și Intro
dusă chiar la clasa a XII-a.

— Se înțelege că pentru rea
lizarea unei educații muzicale 
adecvate toate școlile trebuie să 
dobîndească materialul didactic 
absolut necesar.

— Asigurarea unor manuale 
de ținută științifică și estetică 
care să vehiculeze exemplificări 
doar din marea creație muzicală. 
Este absolut necesar ca aceste 
manuale să albă o unitate de 
concepție cel puțin pentru un 
ciclu de învățămînt.

— Rezolvarea „crîzeî" de pro
fesori de muzică, criză manifea- 
tă Ia ora actuală în majoritatea 
școlilor noastre.

— Coordonarea prin Interme
diul Ministerului Invățămîntu» 
Iui a activității instituțiilor mu» 
zicale dedicate elevilpjj.
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S. VIORICA, Dej: Ne 
face plăcere să vă anun
țăm că tînărul Crăciun 
Victor, despre care ați a- 
firmat că este tatăl noului 
dumneavoastră născut, s-a 
prezentat personal acum 
cîteva zile la redacție. Re
latarea sa nu coincide în
tru totul cu cea din scri
soarea dumneavoastră, dai 
el ne-a promis că va veni

deîndată la fața locului 
pentru a clarifica situația. 
Mă văd obligat să remarc 
atitudinea nobilă și decen
tă a respectivului tînăr ; el 
ne-a declarat că, în cazul 
în care i se va demonstra 
și dovedi paternitatea co 
pilului, își va respecta 
toate obligațiile care-i voi 
reveni.

MILEA CRISTIAN, București : „Nene Băieșu! Eu 
mă numesc Milea Cristian și am opt ani, sînt elev in 
clasa doua și nu prea știu să scriu așa bine, mai am o 
surioară de doi ani pe care o cheamă Camelia și tatăl 
nostru pe nume Milea George, mecanic la uzina Electro
magnetica din Calea Rahovei, 26'6 ne-a părăsit de a- 
proape un an de zile, găsindu-și o femeie acolo în uzină

are cine să-mi arate și mie la lecții ? Săptămîna aceasta 
mama este schimbul doi și eu trebuie să stau singur in 
casă, nu am cu cine să-mi fac lecțiile, iar seara pînă 
vine mama îmi este tare urîț, surioara mea este la creșă 
și o aduce mama sîmbăta cu temperatură, pentru că nu 
s-a obișnuit încă și plînge mereu. Femeia aceia unde 
s-a dus tata are și ea un băiețel de patru ani, deci e 
mamă, nu se gîndește la noi deloc, își apără numai feri
cirea ei, care spune fratele mamei să nu va ține mult. 
Nene Băieșu, te rog pe dumneata să rezolvi problema 
aceasta, poate tata se gîndește^ și vine acasă definitiv, nu 
așa cum a mai venit și pe urmă iar a plecat. Mama se 
chinuiește tare mult și cu noi și cu serviciul și mai este 
și bolnavă. Nene Băieșu. adresa noastră este Aleia Ma
caralei nr. 16, Bloc O 23, sc.'4 etaj 3, ap. 47, sector 4 
iar pe tata îl găsiți în strada I nt rai ea Grozeanu nr. 8, sec
torul 7, București. Te rog, nene Băieșu, să ne scrii și nouă 
ce ai rezolvat matale și dacă scrii în ziar să-i dai și lui 
tata să citească. Iți mulțumesc și să știi că mama nu știe 
că am scris, decît eu și cu fratele mamei Ion. CRfSTI"

DE LA OM LA OM

luați legătura cu tovarășa suitul redacției. Poate vă 
Vera Radu și cu juriscon- vom ajuta cu ceva.

MUSCALU MARIA și MUSCALU FLORENȚA, Gă
iești : „Sîntem două surori gemene în vîrstă de 20 de 
ani, dar sîntem foarte nefericite și vă scriem cu multă 
durere și cu mult suspin în suflet. Sîntem salariate lo 
Fabrica de piese de schimb și avem o mare rugăminte. 
Am internat-o pe mama noastră in spital la Pucioasa, 
că era bolnavă, pe data de 19 decembrie 1969. In jurul 
lui 24—25 decembrie a fugit din spital. O căutăm de 
atunci în continuu și nu putem să aflăm nimic. Apelăm 
la bunătatea dumneavoastră, poate faceți ceva ca să pu
tem s-o găsim, cum o fi, numai să dăm de ed. O cheamă 
Muscalu Verginia, în vîrstă de 47—48 de ani, nu e in 
plenitudinea facultăților mintale, cînd aude ceva: zgomot 
o ia la fugă. Are adresa Găiești, strada Nicolae Titu- 
lescu nr. 37. Nu putem să mai avem pic de liniște în 
sufellul nostru, atîta durere ducem de mama noastră pe 
care am pierdut-o. Vă rugăm să publicați acestea la ru
brica „De la om la om", că vedem că acolo se află multe 
cazuri cu lacrimi. Sănătate".

în cazul în care primim vreo știre despre locul unde 
se află mama dumneavoastră (vom ruga și organele de 
Miliție să dea o mînă de ajutor) ne vom grăbi să vă 
anunțăm. Pînă atunci primiți compasiunea și înțele
gerea noastră sinceră.

DIALOGURI IN

de ION HOBANA

de ION BĂIEȘU
și a plecat la ea. A revenit în acest timp de mai multe 
ori acasă, mama l-a primit în ultima vreme la rugămin
țile mele de a nu rămîne fără tată, deoarece colegii 
mei mă întreabă unde este tatăl meu și eu le răspund 
că este la serviciu, că lucrează in schimburi și de aceia 
nu-l văd ei. Tata nu a stat însă niciodată mai mult de 
două săptămîni, deoarece se lua la ceartă cu mama, 
haba’ nu avea de noi copiii, ne încuia în casă și pleca 
unde avea treabă, cînd mama era la servici, ca apoi își 
lua hainele în sacoșă și pleca... De sărbători am 
făcut Anul Nou singuri. A trecut săptămîna trecută pe a- 
casă ca să ne vadă pe noi și pe urmă a plecat fără să ne 
spună un cuvînt, numai am auzit că i-a spus mamei că 
vine acasă dacă retrage de la Tribunal hotărîrea prin care 
îi reține pentru noi pensia alimentară, iar mama i-a zis că 
asta n-o face, că după ce a lăsat-o cu toate greutățile 
numai în spinarea ei, vrea s-o vadă și fără hani de rmn- 
care pentru noi și a plecat. Oare nu s-a gîndit că nu

Dragă Cristi, îți voi spu
ne sincer de la bun în
ceput că nu mă simt în 
stare să rezolv această pro
blemă complicată, adică 
să-ți aduc acasă tatăl de 
care ai atîta nevoie. Nu 
am puterea să mă\ duc să-l 
oblig să se întoarcă. Nici 
măcar legea nu poate face 
așa ceva. îți promit însă 
că voi pune un număr din 
acest ziar în care a apă
rut scrisoarea ta într-un 
plic și-l voi expedia la a- 
dresa la care se află tatăl 
tău. Tu, care-1 cunoști mai 
bine, crezi că, citind toate

acestea, va avea el o clipă 
de cutremurare sufletească 
și se va întoarce alături de 
tine, de surioara și mama 
ta ?

LILIANA IONESCU, 
Segarcea : Nu știu exact 
cum v-am putea ajuta. E- 
ventual, cînd veniți la 
București, să încercăm o 
intervenție la un depozit 
al Ministerului Sănătății.

DUMITRESCU CON
STANTIN, București. 
Treceți pe la redacție și

Sergent M. NICOLAE, 
Iubiți o fată care în 
momentul de față refu
ză să vă mai răspundă la 
scrisori și să se mai întîl- 
nească cu dumneavoastră. 
Vreți să-i trimiteți un me
saj prin intermediul ziaru
lui. O, dacă ați ști ce teanc 
imens de scrisori am de la 
diverși îndrăgostiți și în
drăgostite care doresc să 
transmită partenerilor di
ferite mesaje prin ziar 1 De 
fiecare dată cînd deschid 
astfel de scrisori am ne- 
sfîrșite clipe de uimire. Nu 
înțeleg în ruptul capului 
de ce acești oameni vor să 
informeze o țară întreagă

despre complicațiile lor 
sentimentale, de ce cred ei 
că, publicînd în ziar un 
mesaj de tipul : „Anișoara, 
nu uita că te iubesc și te 
aștept", respectiva Anișoa- 
ră își va schimba brusc 
hotărîrea. în interesul ru
bricii noastre, care își pro
pune să discute chestiuni 
de interes mai general și 
să rezolve cazuri cu ade
vărat nefericite, îi rog cu 
respect pe toți acești so- 
licitanți să se adreseze fie 
rubricilor de Mică publi
citate, fie Buletinului Ofi
cial. Pentru că noi, din pă
cate, nu le putem satisface 
rugămințile.
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EPIGRAME
LUI ION LANCRĂNJAN, 

AUTORUL „CORDOVANI- 
LOR", PENTRU VOLUMUL 

„ECLIPSA DE SOARE"
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Două caricaturi de OCTAVIAN ANDRONIC
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Cînd eclipsa e de soare, 
O suporți, că-i trecătoare. 
Cînd la proză e să fie 
Poate sta și-o veșnicie...

DOCTORULUI 
PAUL SÎN-PETRU, 

AUTORUL VOLUMULUI 
DE VERSURI „URME" :

Uitînd subit de-anatomie 
Tu ți-ai propus în poezie 
Să-mprăștii „(Jrme“ geniale. 
(Regret, dar sînt tot medicale...)

VAL BUCUKOIU

I
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— Tovarășe Petre Roman, în 
finalul dialogului nostru de 
săptămîna trecută m-ați asigu
rat că vom dezlega împreună 
„rebusul" de la Tărtăria. Să-l 
reamintim cititorilor : asemăna
rea Semnelor de pe tăblițe cu 
cele sumeriene pare să indice 
fie proveniența străină a aces
tor documente de lut, fie un re
flex îndepărtat al „celei mai 
vechi scrieri", dar stratul în 
care au fost găsite tăblițele da
tează din prima jumătate a mi
leniului al IV-Iea, iar textele 
sumeriene abia de la sfîrșitul 
aceluiași mileniu. înseamnă oare 
că scrierea s-a născut, de fapt, 
pe teritoriul Transilvaniei de 
astăzi ? \

— Pentru a da un răspuns, 
trebuie să vedem maî întîi dacă 
descoperirea de la Tărtăria ne 
pune sau nu în fața unei scrieri 
propriu-zise, fie ea cît de rudi
mentară și de restrînsă.

— Atunci, e necesar, in pri
mul rînd, să formulăm o defi
niție a scrierii.

— Să zicem că ar fi o expri
mare a ideilor prin semne con
venționale, stabilite pe baza unei 
convenții sociale.

— Rețin că nu e suficientă 
redarea ideilor prin semne care 
să aibă un înțeles doar pentru 
creatorul lor.

— Exact : trebuie să existe 
ce] puțin încă o persoană care 
să dea semnelor același înțeles.

;— E oare acesta cazul pic- 
togramelor de la Tărtăria ?

— Ați spus pictograme... Gru
purile de semne de pe tăblițe 
par, intr-adevăr, să aibă acest 
caracter, ca și cele de pe tăbli
țele sumeriene.

— Atunci, legătura între ele...
— ...nu e deloc obligatorie. 

Pictogramele reproduc, mai 
mult sau mai puțin schematic, 
obiectele pe care le reprezintă. 
Tocmai de aceea, comparația 
între semne sau îmbinări de 
semne ivite Ia distanțe apre
ciabile unele de altele este ris
cantă.

— Cred că e nevoie de expli
cații suplimentare.

— Două sau mai multe dese
ne schematice ale aceluiași o- 
biect, făcute de două sau mai 
multe Dersoane diferite, pot 
foarte bine să aibă trăsături 
comune. alungind la o cvasi- 
identitate. In reprezentarea lui 
elementară, omul este alcătuit, 
pretutindeni. din cinci linii 
drepte și un cerc.

— înțeleg că semnele de la 
Tărtăria pot fi socotite o apari
ție de sine stătătoare. într-un 
alt spațiu decît cel sumerian..

— ...și nu neapărat la același 
orizont cronologic ! . Un astfel 
de sincronism ar fi cerut o co
respondență a întregului an
samblu cultural de Ia noi. cu 
cel din Mesonotamia — prin in
termediul altor culturi, situate 
între cele două zone geografice.

— Mă întreb dacă e cazul să 
urmăm această coordonată a 
discuției, de vreme ce sîntem de 
acord că tăblițele de la Tărtă
ria și cele de la Uruk și Djem- 
det Nasr sînt despărțite nu nu
mai prin cîteva mii de kilome

de la
Tărtăria (ii)

tri, ci și printr-o mie de ani.
— Să uităm asta o clipă și să 

ducem raționamentul mai de
parte. In ce condiții se efectu
ează preluarea unor bunuri 
culturale ? Atunci cind societa
tea are nevoie de ele, le poate 
folosi și dezvolta. Or, societă
țile omenești de pe teritoriul 
României din acea vreme nu 
erau apte să preia scrierea su
meriană — lucru pe care nu-l 
făcuseră încă nici populații de 
pe teritorii învecinate cu Me
sopotamia.

— Dacă nu erau apte să pre
ia, cu atît mai puțin erau apte 
să inventeze !

— Și lucrul acesta nu trebuie 
înțeles ca o lipsă de înzestrare. 
Acolo unde scrierea a avut o 
continuitate, apariția ei s-a da
torat unei necesități practice, 
legate de economia urbană...

— ...deci de schimburile în și 
între orașe, ceea ce, pentru cul
tura Turdaș...

— Purtătorii ei, ca și popu
lațiile care au trăit mai tîrziu 
pe aceste meleaguri, nu depă
șiseră stadiul economiei neoli
tice mixte, în care nimic nu ne 
lasă să întrevedem necesitatea 
practică a apariției scrierii.

— Și totuși...
— Intr-adevăr, tăblițele de 

la Tărtăria există și trebuie să 
aibă o explicație.

— Este ceea ce aștept, îm
preună cu cititorii.

— Comunicația între oameni 
era, evident, și atunci o nece
sitate biologică și socială. Iar 
dacă inexistența condițiilor des
pre care am vorbit nu impunea 
generalizarea scrierii, asta nu 
exclude apariția izolată a unei 
scrieri rudimentare.

— Fără nici o legătură tn 
epocă, fără nici un antecedent ?

— Nu e chiar așa ! In cadrul 
culturilor neolitice de pe terito
riul țării noastre întîlnim une
ori semne al căror înțeles e 
greu de descifrat și care nu fac 
parte dintr-un motiv ornamen
tal. Cele mai multe apar pe ce
ramica de tip Turdaș și pot fl 
socotite semne de proprietate, 
mărci de olar sau simboluri 
magice (fig).

— Situarea tăblițelor în si
nul aceleiași culturi capătă deci 
noi temeiuri 1

— Intr-un fel, da. Semnele 
de pe olăria Turdaș sînt atît 
de numeroase, îneît justifică 
încadrarea tăblițelor în aceas
tă cultură și nu în altele, mai 
noi, unde asemenea semne nu 
există sau reprezintă excepții. 
Diferența e totuși notabilă. In 
cazul tăbliței discoidale, e vor
ba de gruparea pe o suprafață 
redusă și repetarea semnelor 
în registre diferite, ceea ce pre
supune redarea unor idei.

— Deci scriere 1
— Din punct de vedere inten

țional, da Am convenit însă 
că, atîta vreme cît nu știm dacă 
pictogramele puteau fi „citite" 
și de altcineva, în afara creato
rului lor...

— Cînd vom ști ?
— Numai după ce și dacă 

vom descoperi documente simi
lare, într-o zonă apropiată.

— Dați-mi voie să închei a- 
cest dialog exprimîndu-mi srA- 
ranța că asta se va întirnAv» 
cît mai curînd, pentru a putea 
spune că dacă „istoria începe 
la Sumer", scrierea a început 
în Transilvania. Deocamdată...

Vom răsfoi, împreună, ar
hiva procesului de la Nii- 
renberg. La 9 mai se împli
nesc 25 de ani de la termi
narea celui de al doilea 
război mondial, de la acea 
neuitată zi a. victoriei. Con
siderăm că prezintă un in
teres deosebit pentru gene
rația care nu a cunoscut di
rect grozăviile acestui

evocarea unor mo- 
marei încleștări, 

jocului subte- 
politici cu grave 

pentru soarta 
Reconstituirea

război, 
mente ale 
dezvăluirea 
ran al unei 
repercusiuni 
umanității.
noastră își propune să sur
prindă secvențe ale eveni
mentelor care s-au încheial 
la 9 mai 1945.

osisem la Niirnberg la începutul după-amiezii. Drumul de£ OSl _ ,____ _____M______________ __________

la Miinchen la Niirnberg — o autostradă modernă
poate fi parcurs în aproximativ o oră și jumătate fără a merge 
cu prea mare viteză. Am parcat mașina pe o străduță din a- 
propierea centrului și am plecat alene cu un scop foarte precis.
Vroiam să văd o clădire, să o privesc eu luare aminte, să îif
cerc să reclădesc în apropierea ei un moment de istorie.

Era o după-amiază de septembrie cu un soare leneș, fără pu-
tere, cu o vegetație ruginie. Trecătorii ni-au îndrumat și cam
la o jumătate de oră de drum, edificiul cenușiu, mohorît, solid 
mi-a ieșit brusc în față. Mă aflam în fața clădirii fostului Tribu-
nai Internațional, în care, în urină cu aproximativ un sfert de
secol, s-a încheiat unul din capitolele cele mai negre ale istoriei
mondiale. Aici au fost judecați și condamnați principalii crimi
nali de război hitîeriști. De la 14 noiembrie 1945 pînă la 1 oc-
tombrie 1946, timp de aproape un an de zile, aci s-a desfășurat
cel mai mare și mai neobișnuit proces din istorie, proces în
care popoarele și-au rostit verdictul lor nu împotriva unor oa-
meni, ci a unei politici, aTmor fărădelegi fără precedent, împo-
triva sistemului criminal hitlerist.

Am urcat scările căutind să reconstitui atmosfera acelor zile
în care dimineața și la amiază, din celulele lor păzite cu străș-
nicie, erau purțați spre boxa acuzaților rămășițele vîrfurilor
hitleriste. Trufia lor se prăbușise, statura îor sfidătoare cedase
locul gîrbovirii. Povara crimei i-a încovoiat. Vedem acele
momente, acele frînturi de evenimente ce au trecut și vor tre
ce peste eternitate ca un mesaj al răului.

Au trecut luni de zile. Peste treizeci de volume groase, fără 
iluslrâții, scrise cu acuratețea tipic juridică — stenograma
completă a procesului de la Nurnberg — îmi reanimau fapte
și momente dintre care unele total necunoscute.

Pentru funcționarii va
mali ai aeroportului 
londonez Birger Dahle

rus devenise o figură cunos
cută. Era un obișnuit al ca
pitalelor europene — mese
ria sa punîndu-1 în contact cu 
oameni dintre cei mai dife
riți, și mai cu seamă cu omo- 
nimi-industriași, reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri. Iată-1 
din nou la sfîrșitul lui iunie 
1939, la Londra. ■Itinerariul 
.pe care-1 avea do' parcurs era 
Birmingham, Coventry, Man
chester și Londra. La 2 iulie, 
un dineu organizat la „Consti
tution Club" îl pune în față 
cu o serie de industriași cu- 
noscuți. Tema dialogului este 
politica germană.

Deși Dahlerus și-a înmă
nuncheat amintirile acelei pe
rioade sub forma unui volum 
de memorii și a făcut de a- 
semenea ample depoziții la 
procesul de la Nurnberg, un 
lucru nu rezultă în mod expli
cit : de ce după întrevederea 
cu industriașii englezi, la foar
te scurt timp și anume la 6 
iulie, Dahlerus îl întîlnește 
pe Goring — omul numărul 
doi al Germaniei hitleriste — 
la reședința acestuia de la 
Karinhall. In fond, oamenii 
de afaceri englezi i-au afirmat 
lui Dahlerus că .orice nou pas 
al Germaniei, și în special a- 
tacarea Poloniei, ar însemna 
un război între Germania și 
Anglia. Dar aceasta nu presu
punea oare implicit că lui Hit
ler i se recunoștea autoritatea 
asupra tuturor celorlalte țări 
europene 
tun ci ?

De 
după 
canal 
între
miincheneze. care l-au încu
rajat în permanență pe Hit
ler, și vîrfurile hitleriste ho- 
tărîte să-i inducă în 
re pe

cotropite pînă a-

fapt
cum
secret

acele cercuri

Dahlerus a fost — 
vom vedea — un 

de comunicare 
britanice

Așa s-au născut aceste însemnări pe care le-ani intitulat
ARHIVA DE LA NURNBERG. Ele nu silit rezultatul operei u- 
nui istoric, ci reclădesc doar mozaicul unei mari drame a urna-
nității, dramă care a luat sfirșit acum un sfert de secol. Nu este 
vorba de aceea, despre o rememorare a evenimentului crono-
logic, ci de o prezentare a cîtorva momente, fapte care transpar 
din documente.

Autorul acestor rînduri a publicat în urmă cu doi ani în 
paginileacestea. un ciclu de însemnări pe care~ie^a-intitula?

Gh-
un

±Lrț»ive secrete“- E> publică acum aceste noi însemnări, pe care 
le flore5te nu numai o continuare dar și o întregire a notelor 
trecute.

eroa- 
politioienii britanici 

pînă-n ultimul moment.
Dahlerus face apel la 

ring ca acesta... să evite 
nou război:

— I-am expus (lui Gdring 
— n.r.) ceea ce am observat în 
Marea Britanie și am insistat 
în mod deosebit asupra ne
cesității de a face totul ce

era cu putință pentru evita
rea războiului... I-am sugerat 
organizarea unei reuniuni un
de el ca și alți membri ai gu
vernului german să aibă" po
sibilitatea de a întîlni o serie 
de cetățeni 
cînd foarte 
xistente.

La 8 iulie
informează pe Hitler, acceptă 
propunerea lui Dahlerus. Un 
nou joc menit să încurce ur
mele era început de Berlin.

Dahlerus se reîntoarce la 
Londra. Și deși sfera demer
sului său se limita la oamenii 
de afaceri, el este primit de 
ministrul de externe brita
nic, Halifax, care se dovedește lizarea unei înțelegeri grab- 
cointeresat în acțiunea 
dustriașului suedez.

britanici cunos- 
bine condițiile e-

Goring, după ce-1

stă în puteri pentru a împie
dica un război.

Concluzia reuniunii a fost 
însă deosebit de stranie — și 
anume eventualitatea orga
nizării unei noi conferințe 
de tipul celei de la Miinchen: 
Motivul nu putea fi decît u- 
nul singur — Hitler vroia o 
nouă consacrare a viitoare
lor sale planuri expansioniste.

La 23 august Dahlerus, aflat 
la Stockholm, este convocat 
de Goring la Berlin și a doua 
zi are loc o nouă întrevedere 
între cei doi. Goring îi trans
mite lui Dahlerus cererea de 
a comunica oficialităților bri
tanice dorința sa pentru rea-

sugerează chiar să scrie o scri
soare pe care el s-o remită o- 
f loialităților naziste. Lordul 
Halifax, consultîndu-1 pe pri
mul ministru, acceptă propu
nerea industriașului suedez și 
scrie, după cuvintele lui Da
hlerus, „o excelentă scrisoa
re" în care — îl cităm din 
nou pe suedez — indica de 
o manieră clară și distinctă 
dorința guvernului Majestății 
Sale de a se ajunge la o re
glementare pacifică".

Aceasta se petrecea la 
august, în momentul în
nu numai la Londra, dar și în 
întreaga lume exista deja sen
timentul clar al unui nou a- 
tac hitlerist și direcția aces
tuia — Polonia. Aceasta se 
întîmpla în ziua în care tru-

26
care

nice între Germania și Anglia. 
Ziua următoare îl găsește pe

UN OARECARE DOMN DAHLERUS
— Halifax mi-a spus că nu 

dorește ca vreun membru al 
guvernului britanic sau par
lamentului să participe la pro
iectata întîlnire. Totuși, gu
vernul aștepta rezultatul în
trevederilor cu cel mai mare 
interes. ,

Și astfel, la 7 august, în a- 
propierea frontierei daneze, 
pe teritoriu german și nu sue
dez, cum fusese inițial con
venit, patru reprezentanți ai 
guvernului nazist în frunte 
cu Goring s-au întîlnit 
șapte industriași englezi.

— Reuniunea a început 
orele 10. Discuții lungi au
bordat dezvoltarea politică 
mai ales în legătură cu rela
țiile dintre Marea Britanie și 
Germania... G&ring a remar
cat, pe onoarea sa de soldat 
și de om de stat, că, deși con
duce cea mal puternică avia
ție din lume, va face tot ce-i

cu

18
a-

în cabinetul minis- 
externe englez, Ha-

Dahlerus 
trului de 
lifax.

Acesta 
obscur al afacerii 
In momentul cînd el era pri
mit la Forreign Office, amba
sadorul englez la Berlin, Hen
derson, se afla în drum spre 
Londra avînd asupra sa da
rea de seamă a convorbirii a- 
vute cu Hitler. Ce rost mai 
avea Dahlerus ? De ce aceas
tă dublă contabilitate ? Chiar 
și în aceșt moment diploma
ția -britanică putea să-și dea 
seama că este victima 
complot diplomatic al Berli
nului. Din păcate însă lucru
rile s-au petrecut altfel.

In convorbirea cu ministrul 
de externe englez, Dahlerus 
se plasează pe pozițiile ger
mane. El nu numai că-1 pune 
la curent pe acesta cu discu
ția avută cu Goring, dar îi

este al doilea punct 
Dahlerus.

unui

pele hltleriste primiseră deja 
ordinul de mișcare. Seara a- 
celeiași zile îl găsește pe Da
hlerus la Berlin unde-1 în- 
tîlnește pe Goring, noaptea la 
orele 10. Goring nu se afla la 
reședința sa oficială ci, lucru 
semnificativ, în trenul său 
special care-1 transporta spre 
statul major. Dahlerus îi re
mite scrisoarea lui Halifax și 
Goring, după ce o citește, îi 
declară acestuia că-1 va infor
ma pe Hitler despre conținu
tul ei.

Ca într-un adevărat roman 
de suspense, Goring împreu
nă cu Dahlerus pleacă spre 
reședința lui Hitler, unde a- 
jung la miezul nopții. Dahle
rus se întoarce la hotel dar 
nu apucă să se dezbrace că 
doi ofițeri din suita personală 
a lui Hitler îi cer să-i urmeze 
la cancelarie. Aci are loc o 
întîlnire între Dahlerus și

dictatorul nazist. Conținutul 
ei este mai mult decît semni
ficativ pentru scopurile reale 
ale politicii germane și ne per
mite o dată în plus să înțe
legem, că industriașul suedez 
constituia un simplu instru
ment orb, tactic al diploma
ției hitleriste în acțiunea de 
cîștigare a timpului.

Timp de 20 de minute Hit
ler vorbește fără întrerupere, 
explicîndu-i scopurile „înalte" 
și misiunea sa și atacînd în 
permanență Anglia. Apoi el 
schimbă tema și începe să 
facă o reclamă forței mili
tare naziste. Dahlerus recons
tituie astfel momentul :

— Hitler se plimba în lung 
și-r| lat și foarte nervos, agi
tat, mi-a spus că dacă va fi 
război va construi submarine 
și încă o dată submarine. El 
vorbea, dar se părea că nu-și 
dă seama de prezența noastră. 
Apoi a început șă urle că va 
construi avioane și iar a'vioa- 
ne și că va cîștiga războiul. 
Ulterior s-a calmat și a înce
put din nou să-mi vorbească 
despre Anglia.

Dahlerus trebuia să remită 
englezilor, după această în
trevedere cu Hitler, o serie 
de propuneri.. Aceste propu
neri vorbesc de la sine, de- 
monstrînd că Germania nazis
tă vedea în obiectivul unei a- 
lianțe eventuale sau a unui 
simplu acord cu Anglia apro
barea noilor sale anexiuni. 
Cele șase propuneri pe care 
Dahlerus le-a dus la Londra 
erau următoarele : 1) Germa
nia va semna un acord sau 
va încheia o alianță cu Marea 
Britanie ; 2) Anglia trebuia 
să susțină Germania în ce pri
vește anexarea Danzingului și 
a coridorului ; 3) Germania 
își dădea cuvîntul că va ga
ranta frontierele
4) Trebuia să se ajungă la un 
acord asupra coloniilor ger
mane ; 5) Trebuiau să se dea 
garanții privitoare la trata
mentul minorităților germa
ne ; 6) Germania se angaja 
apere imperiul britanic 
cazul în care acest imperiu 
fi fost atacat.

Firește, nimic din aceste 
propuneri nu presupunea că 
Hitler avea de gînd să renun
țe la planurile sale, iar pro

poloneze ;

să 
în 
ar

punerile ca atare erau în mod 
evident inacceptabile Angli
ei pentru că însemnau, prin
tre altele, ca imperiul să re
nunțe la o parte din colonii 
urmînd să fie cedate Germa
niei.

Lui Dahlerus i se pune la 
dispoziție un avion special și 
a doua zi el se află la Londra 
unde este primit de Chamber- 
lain, Halifax și de doi înalți 
funcționari ai Ministerului de 
Externe, sir Horace Wilson, 
sir Alexander Cadogan.

Industriașul suedez capătă 
un alt ton. El se erijează în 
mod oficial într-un interme
diar între cele două țări și 
declară interlocutorilor săi :

— Am sugerat guvernului 
britanic că, dacă au încrede
re totală în mine ca interme
diar, să-mi comunice pînă un
de poate sau nu să accepte 
propunerile, eu urmînd să mă 
întorc în aceeași zi la Berlin 
pentru a discuta punctul 
vedere britanic cu Hitler 
Goring.

Seara tîrziu, Dahlerus 
reîntîlnește pe Goring < 
așa cum era de așteptat, 
dovedea destul de 
sat în răspunsul englez. In zi
lele următoare, industriașul 
suedez face o adevărată na
vetă între ambasada britani
că de la Berlin și cartierul 
general al lui Goring. Discu
țiile continuă fără nici un fel 
de progres încă două zile, Go
ring cerîndu-i să facă încă o 
călătorie la Londra. Tncepînd 
din 29 august, jocul nazist 
se clarifică tot mai mult, Ber
linul punînd condiții ultima
tive în legătură cu Polonia. 
Deși Dahlerus remisese Lon
drei faimoasele „șase propu
neri" ale Berlinului, Goring 
îi vorbește de o problemă nouă 
și anume de propuneri făcute 
Poloniei.

de
Și
îl 

care, 
, se 

neintere-

Intre timp, Ribbentrop se
întîlnise cu diplomați en-
glezi. vorbindu-le despre re-
lațiile germano-poloneze $i
făcînd referiri la o notă adre
sată Poloniei. Dar cu toate 
insistențele britanice, minis
trul de externe nazist refuza
se să le înmîneze nota pe care 
o citise foarte repede.

Ultimul act începuse.

SERGIU VERONA 
(va urma)

4



„SClNTEIA TINERETULUI- pag 7 ANCHETE ® SPORT SlMBĂTĂ 7 FEBRUARIE 1970

Primire la președintele
Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri la amiază pe pre
ședintele Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa, Evgheni 
Mateev, care face o vizită în 
(ara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au 
participat Radu Constantinescu 
vicepreședinte al Comisiei guver
namentale de colaborare și coo

perare economică și tehnică, pre
cum și Spas Nicolov Gospodov, 
ambasadorul Republicii Populare 
Bulgaria Ia București.

Cu această ocazie, au fost dis
cutate unele probleme referitoare 
la activitatea Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Europa în do
meniul dezvoltării relațiilor de 
colaborare și cooperare pe conti
nentul european.

(Agerpres)

Tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit, la 6 februarie, dele
gația de activiști ai P.C. din 
Cehoslovacia, condusă de tova
rășul Lumir Hanak, adjunct al 
șefului Secției Internaționale 
a C.C al P.C. din Cehoslova
cia. care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, a partici
pat tovarășu) Vasile Vlad. șe
ful Secției Relațiilor Externe 
a C.C. al P.C.R.

A fost de față Anton Kame- 
nicky, însărcinat cu afaceri 
a.i. al R. S. Cehoslovace 13 
București.

ILIE NĂSTASE
DIN NOU ÎNVINGĂTOR

Tenismanul român Ilie Năs- 
tase a repurtat o frumoasă 
victorie în turul trei al tur
neului internațional „open" 
de la Philadelphia. Năstase 
a obținut calificarea' învin- 
gîndu-1 cu 6—4, 6—4 pe jucă
torul profesionist englez Ro
ger Taylor. în corespondențe
le lor, comentatorii diferite
lor agenții internaționale de 
presă relevă jocul complet

prestat de Năstase, care a do
minat această întîlnire dato
rită preciziei în lovituri și 
tacticii superioare. în ambele 
seturi de la scorul de 4—4, 
Năstase s-a detașat, realizînd 
punctele necesare victoriei în 
fazele de fileu, unde l-a do
minat clar pe jucătorul en
glez. în sferturile de finală 
Rod Laver va juca cu Die 
Năstase.

BOX

Azi, de la ora 18,30, sala 
Dinamo va găzdui o nouă 
reuniune pugilistică. Capul 
de afiș al galei: meciul 
dintre campionul european 
Caiistrat Cuțov și N. Păpă- 
lău.

TENIS DE MASA

Campionatele interna
ționale de tenis de masă 
ale României continuă azi 
și mîine (în cursul dimine
ții de la orele 9 și după-a- 
miaza de la orele 17) în

sala Floreasca cu întreceri
le pentru titlurile indivi
duale.

Program 

competițional

NATAȚIE

Tradiționala întîlnire a- 
micală de natație dintre 
Steaua și Flota Gdynia va 
avea loc sîmbătă (orele

18,30) și duminică (orele 18) 
la bazinul Floreasca.

FOTBAL

Stadionul Giulești: Du
minică de la ora 9 Rapid— 
(tineret) — Autobuzul 
București; de la ora 10,45 i 
Rapid—-Steaua.

Stadionul Dinamo de la 
ora 9,45 Dinamo (tineret) — 
Mașini Unelte; de la ora 
11,30 : Dinamo — Metalul 
Tîrgoviște.

DE CE AȘA GREU?
(Urmare din pag. I) 

tății de mecanică. Au fost ad
miși 20, cele 40 de locuri ră
mase fiind ocupate în sesiunea 
din toamnă în examenul de ad
mitere dat după cel al Institu
tului de 5 ani (în toamnă au con
curat 148 de absolvenți de li
ceu).

Cine au fost, în prima și a 
doua sesiune, candidații 1 După 
cum mărturisesc mulți dintre 

au ales la întîmplare secția 
de subingineri, considerînd că ja 
o pregătire „mai puțin consis
tentă" examenul va fi... mai 
puțin dificil. De altfel în iulie, 
cea mai mare notă a joșt 8,61 
și cea mai mică, în limită (6) 
și aceasta numai la 20 de admiși, 
cei nereușiți înregistrînd me
dii sub trei și chiar sub 1. In 
a doua sesiune numărul can- 
didaților s-a dublat aproape 
pentru că mulți dintre cei res: 
ninși Ia facultățile de 5 am
și-au „încerca*  norocul la sub- 
ingineri Secretarul șef al fa
cultății menționa că întrebarea 
cea mai frecventă în timpul se
siunii pusă de candidați și de 
părinții lor era dacă, în timpul 
anului sau după absolvirea ce
lor doi ani și jumătate de sub 
inginerie, studenții se pot trans
fera sau pot continua la facul
tatea de 5 ani Dintre actuali 
studenți din anul I aproape 80 la 
sută consideră secția la care au 
reușit drept o fază de tranzit, 
nedorind să devină Ia sfirșit 
subingineri. .

De ce ? Ne punem întreba
rea. Care sînt motivele pentru 
care o secție nou apărută, cu 
deosebite perspective în îndus- 
tria noastră, nu are încă sufi
cientă aderență la abso’ve"t'’ 
de liceu? Dintr-o clasă a 12-a 
reală de la Liceul „Gheorghe 
Barițiu" 20 de elevi nu știaui - 
acum cîteva zile, cind am intr. 
prins o anchetă - nimic despre 
secția de subingineri. 6 știau 
doar durata de studii iar 7 (toți 
dorind să urmeze Politehnica) 
puteau da informații precise a- 
supra caracterului și ’ndato” 
rilor profesionale ale subingi- 
nerultii Dirigintele clasei, pro
fesorul de matematică Petru 
Dumitreasa, știa de asemenea, 
foarte puține lucruri despre a- 
ceastă secție a Politehnicii.
- Meseria de subinginer nu 

are încă o monografie, nicăieri 
nu s-a publicat nimic despre ea, 
îmi explică profesoara de psi
hologie Fiorica Trifu, care con
duce în școală laboratorul de 
orientare profesională.

Un grafic al facultății pentru 
care au optat toamna trecută 
absolvenții liceului situează sec
ția de subingineri pe locul trei 
după politehnică și universita
te Deci chiar din primul an 
această secție — fie și atît de 
eterogen alcătuită — ar fi tre
buit să stea în atenția cadre
lor didactice si a celor în mă
sură să-l cîștige pe liceeni spre 
ea Dar. după cum mărturisea 
profesoara de psihologie amin
tită, sursele de informare lip
sesc. nu s-au precizat încă con
tururile profesiunii de subin- 
giner. nu s-a stabilit încă con
tactul cu cadrele didactice din 
Institutul politehnic. Premedi
tat, din clasa a 12-a un singur 
elev ar înclina spre subingine- 
rie... în eventualitatea nereuși
tei la altă facultate I

— Institutele de subingineri, 
îmi explica tov prodecan al 
Facultății de electrotehnică, 
Tarța Constantin, au o justifi
care precisă pe plan economic. 
S-a constatat în actuala formă 
de organizare a producției că 
între ingineri și maistru există 
un gol, un decalai de sarcini 
și atribuții care îngreunează 
fluxul productiv în cea mai 
modernă viziune asupra muncii, 
într-o întreprindere industrială 
inginerul va fi din ce în ce mai 
mult orientat spre concepție, 
spre cercetare și proiectare 
Subinginerul va fi. în perspec
tiva apropiată, ceea ce la ora 
actuală este inginerul, specialis
tul de înaltă calificare ce va 
dirija, va îndruma direct pro
ducția.

—Socotim că în viitor vom 
avea un procent de 4 subingineri 
Ia un inginer, intervine tovară
șul MTNDUC LTVIU, decan al 
Facultății de electrotehnică. 
Subinginerul va fi veriga de le
gătură între concepție și mun
ca direct productivă. Pornind de 
Ia această idee, programul de 
învățămînt pentru secția de sub
ingineri se axează pe discipli
nele practice, pe un contact 
mult mai direct cu uzina, cu 
producția Există o vocație pen
tru această profesiune care ar 
trebui cultivată mult mai intens 
în licee, o îndemînare tehnică 
concretă o înclinație asupra pro
blemelor legate direct de pro
ducție Slaba popularizare a a- 
cestei secții este vizibilă și în 
faptul că studenții tind de la 
început spre facultății'’ de 8 
ani, neîncercînd măcar să des- 
oopere farmecul acestei meserii.

ta prima vedere, ca să putem 
conchide. au dreptate și profe
sorii din licee și cei de la fa
cultăți Dar stau lucrurile așa T 
E Justificată ..exprimarea cri
tică*.  observarea „exactă*  s 
acesta! realități atît de către

unii, cît și de către alții ? 
La urma urmei cine — dacă nu 
institutul care pregătește sub
ingineri, el în primul rînd, 
trebuie să treacă la explicita
rea rolului subinginerului, să 
facă pledoariile necesare pentru 
această profesie ? Și cine dacă 
nu școala în primul rînd. care 
are datoria să-i orienteze profe- 
sior-il pe elevii săi, trebuie să 
preia ------ *M —”----
rea o 
venții 
tru că 
mare 
tragere de inimă, întâmplător, și 
nu își găsesc imediat corespon
dența afectivă cu meseria, pen
tru care se pregătesc. Ei vor 
fi de fapt primele promoții de 
subingineri pe care îi așteaptă 
eu nerăbdare întreprinderile Nu 
facem presupuneri asupra cali
tății lor profesionale, ci doar 
asupra demnității și respectului 
cu care ei înșiși își vor privi 
atribuția profesională Plecați 
la drum fără pasiune, fără dă
ruire sinceră este îndoielnică 
cîștigarea ei pe parcurs Justi
ficările pot fi găsite și în lipsa 
surselor de informare, și în ne
cunoașterea precisă a specificu
lui, dar dincolo de acestea este 
dezinteresul acelor factori care

această 
vedem 
pleacă 
lipsesc

■ajung

acțiune ? Urma- 
Din liceu absol- 
neinformați pen- 
sursele de infor- 
subingineri fără

ar putea contribui la crearea 
unei optici adevărate față de a- 
ceastă profesiune. Elevii și 
chiar studenții sînt receptivi la 
argumentul bine justificat, cel 
de interes economic și de spec
taculos al muncii Mulți se în
dreaptă spre inginerie pentru că 
această meserie a devenit un 
mit contemporan. Dar sub toate 
aspectele ei, nu numai acela 
al concepției și proiectării. O- 
rientarea profesională în licee 
suferă încă de formalism uzind 
de formulele „clasice" rigide de 
mult depășite Puși în fața op
țiunii pentru o specialitate sau 
alta, tinerii sînt derutați de lip
sa unor informații complete 
atît profesionale cît și de altă 
natură. Nu știu pur și simplu 
dacă pot sau nu face față unei 
facultăți sau al*a  Și atunci în- 
tîmplarea, numărul de locuri și 
concurența devin criteriul de a- 
legere.

într-un viitor apropiat insti
tutele de subingineri vor fi 
principalele surse de specialiști 
ai industriei Ei trebuie să por
nească de la început cu ideea 
foarte clară a responsabilității 
lor și mai ales a locului foarte 
important pe care îl ocupă mese
ria lor în ierarhia profesională 
contemporană.

(Urmare din pag. I)

bolnavi de absolut vor fi mai - 
tîrziu eroii Iui Camil Pe
trescu. Mai ales în iubire 
caută ei absolutul. E destul 
doar raza unei priviri, doar 
un cuvînt de la ființa iubi
tă, ca apoi să petreacă între
gul proces al iubirii, de la 
ceea ce popular înseamnă a 
fi bolnav de lingoare, pînă 
la jertfă Prin Fabricio și 
Lucien, mai ales, ființa băr
bătească se ridică la treapta 
cea mai pură a iubirii, arun- 
cînd o lumină favorabilă a-

Imi dau însă seama că e 
foarte greu să cuprinzi fră- 
mîntu! interior al acestor 
croi, scrupulozitatea lor dusă 
h extremă, posibilitatea lor 
infinită de visare. Ceea ce 
știu e insă că familiarizarea 
cu asemenea eroi ne oferă o 
„lecție", o lecție inefabilă 
despre dragoste și iubire. Ca 
să știi iubi și ca să fi sta
tornic in iubire trebuie să 
cunoști mai intii ce e 
rea. Tinerii eroi ai lui 
dhal ne „învață" ce e 
rea. (Stendhal a scris 
o fiziologie a iubirii,

TINERII
supra întregului sex. Cu atit 
mai mult ne apar demni de 
stima noastră, cu cit lumea 
în care se mișcau ei, lume 
în care banul devenise 
scopul principal, omul fiind 
judecat nu după calitățile 
Iui, ci după renta lunară pe 
care i-o aducea moștenirea 
cine știe cărei mătuși, cu 
cît lumea aceasta, zic, era 
potrivnică sentimentelor cu
rate, iubirii dezinteresate. 
Un sentiment acut de pu
doare caracterizează pe Fa
bricio, pe Lucien, ee șl pe 
doamna Cbasteller, tlnăra 
văduvă. Un singur gest al 
ființei iubite le umple min
tea de închipuiri, temîndu-se 
nu cumva slut vinovați, nu 
cumva o vorbă sau un gest 
al lor n-a fost la locul cu
venit

iubi- 
Sten- 
iubi- 
cbiar

Pamour") Ca să iubești șl să 
fii iubit e nevoie de senti
mente curate și de curajul 
de a înfrunta neprevăzutul. 
Fabricio și Lucien ne „înva
ță" cum putem Înfrunta ne
prevăzutul.

Cind citim la rubricile de 
morală ale ziarelor amănun
te uneori incredibile despre 
ceea ce unii numesc dra
goste și Iubire, despre felul 
cum se comportă cu ființa 
„iubită", despre statornicia 
lor de-o si și sentimentele 
lor de doi bani ne amintim 
cu nostalgie de eroii lui 
Stendhal, de tinerii lui eroi. 
Doamne, cit bine pe lume, 
cit de frumoasă ar fi dra
gostea dacă le-am semăna 
puțin I

(Urmare din pag. I)

piui personal 1 De aceea ni ce 
par de neiertat acei profesori 
și educatori care, măcar în fața 
elevilor, nu păstrează o ținută 
și atitudine decentă, nu-și im
pun un comportament irepro
șabil din toate punctele de ve
dere. Am intilnit în liceele din 
Balș, Corabia, Caracal, ba chiar 
in școlile din unele comune 
(Brasțavățu — spre exemplu) 
profesoare care captează aten
ția elevilor mai mult prin ex
travaganțe vestimentare decît 
prin ceea ce explică la tablă, 
am intilnit profesori îmbrăcați 
neglijent, netunși și nepieptă- 
nați, nebărbieriți și mirosind a 
băutură. Să ne fie iertat că 
amintim asemenea aspecte dar 
— deși nu sînt decît excepții — 
ele există și reprezintă tot atî- 
tea exemple negative, „idoli" 
nedoriți, pe care, lipsiți încă de 
un spirit de selecție corespun
zător, unii elevi îi pot copia, 
rămînînd apoi — e foarte posi
bil — tributari o viață unor 
astfel de influențe.

O mare supriză a constituit 
pentru noi numărul mare al 
elevilor care, pur și simplu, ido
latrizează fotbaliștii. 82 dintre 
cei chestionați (20,5 la sută) îi 
admiră pe Dobrin, Dumitrache, 
Dan Coe, Lucescu, Sătmăreanu 
și alți „mexicani", ba mai mult, 
doresc să devină și ei fotbaliști 
de performanță și se pregătesc 
intens pentru aceasta 1 în cele 
mal multe cazuri motivările a- 
duse sînt sumare, elevii nu-șf 
pot explica logic admirația pen
tru fotbaliști chiar în carurile 
în care îi apreciază critic, do
rind să le imite doar trăsăturile 
pozitive (Băcinică Ilie, Gheor
ghe Valerian, Andrei 
cl IX-a, Balș ', Vulpe 
fronie Constantin — 
Caracal etc.)

Singurul care își 
tează excelent admirația pentru 
un model este Gîrbu Mihai — 
(cl IX-a. Balș) car" „ii stimea
ză pe oamenii care ies din ano-

nimat datorită calităților, talen
tului și muncii lor, care se de
tașează de restul colectivității 
prin performanțe deosebite in 
orice domeniu, inclusiv spor
tul". Modelul său e un tînăr 
atlet, nu prea cunoscut dar re
marcabil tocmai prin aceste în
sușiri. Pentru a-1 urma e hotă- 
rit să muncească zi de zi, cu 
dîrzenie și perseverență. „E ne
cinstit să atingi gloria fără să 
o meriți. De altfel, așa ceva 
nici nu mai e posibil în zilele 
noastre" încheie el.

Marian — 
Ion, Aso- 
cl. XI-a,

argumen-

• PESTE 2 000 de SDectatorl au urmărit la Delft întîlnirea In
ternațională de judo dintre echipele Olandei și Franței. Oaspeții 
au obținut victoria cu scorul de 9—4.

• CAMPIONUL european de box la cat. semigrea Iugoslavul 
Ivan Preberg. își va pune sîmbătă centura în joc în fața șalan- 
gerului său oficial Italianul Piero de! Papa. Meciul se va desfă
șura în Palatul sporturilor din Milano. In cazul că voi fi învins 
a declarat del Papa, atunci mă voi retrage din activitatea com- 
petlțională.

CASSIUS CLAY PE UN RING LONDONEZ?

• FOSTUL campion mondial de box la cat. grea americanul de 
culoare Cassius Clay, a fost Invitat să susțină un meci demonstra
tiv la Londra în compania tînărului Denny Mcalinden. Demon

refrrize a cîte trei minute. Orga-

că
strația ar urma să cuprindă trei ...------ _ -----
nizatorul acestei întîlr.iri-demonstrative, cunoscutul manager Jack 
Solomons, a declarat că a luat legătură cu Cassius Clay și 
este foarte posibil ca proiectul său să devină o realitate.

„CUPA DAVIS"
• COMITETUL american al „Cupei Davis" a publicat calenda

rul — 1970 al zonei americane (grupa nord și sud). în grupa de 
sud se vor întîlni următoarele formații : Brazilia — Venezuela, 
Argentina — Chile și Columbia — Ecuador. Echipa Uruguayului, 
care participă la competiție pentru prima oară după 1935, va juca 
din turul doi. întîlnirile urmează să fie jucate înainte de 23 mar
tie. Finala se va disputa pînă la 20 aprilie. în grupa de nord vor 
avea loc partidele Antilele Britanice — Canada și Noua Zeelan- 
dă — Mexic. Finala acestei grupe urmează să se dispute pînă la 
15 iunie. Câștigătoarea zonei americane va fi desemnată în cursul 
lunii iulie.

FOTBAL MEXICO 70
•FEDERAȚIA mexicană de fotbal a alcătuit Iotul echipei care 

va întîlni în meciuri de verificare selecționatele Bulgariei, Peru
lui și Suediei.

• LA NOVI SAD tn meci retur pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la baschet (feminin), echipa locală 
Vojovodina a învins cu scorul de 69—60 echipa Wisla Cracovia.

• IN PRELIMINARIILE turneului internațional de fotbal pentru
juniori — U.E.F.A., la Lisabona s-au întîlnit echipele Portugaliei 
și Spaniei. Gazdele au obținut o categorică victorie scorul
de 4—0 (1—0),

ACTUALITATEA FOTBALISTICĂ
• Marți, un delegat al clubu

lui Dinamo București a depus 
la F.R. de Fotbal formele de 
transfer ale jucătorului Gavrilă 
Both (de la Olimpia Satu Mare), 
Semnînd cerere de transfer și 
pentru clubul Rapid, fotbalistul 
sătmărean este pasibil de o sus
pendare pe 3 luni competițio- 
nale

Dintre cererile de transfer so
site la federație mai notăm i 
Victor Scarlat (de Ia Electrica 
Constanța) la Farul ; Alexan
dru Vig (de la Stăruința Tg. 
Mureș) la A.S. Armata Tg. Mu-

reș ; Francisc Minarosik (de la 
Olimpia Oradea) la Jiul și 
Gheorghe Șerbănoiu (de la Me- 
trom Brașov) la Steagul Roșu.

• Recent, arbitrul bucureș- 
tean Constantin Bărbulescu a 
condus partida internațională a- 
micală dintre echipele naționale
ale Israelului și Olandei. Deși 
reprezentativa țării gazdă a 
pierdut cu 1—0, ziarele apărute 
a doua zi la Tel-Aviv au apre
ciat în unanimitate ca fiind ex
celent arbitrajul prestat de „ca
valerul român".

• Tradiționalul turneu in
ternațional de juniori de la 
Cannes (Franța) va avea loc a- 
nul acesta între 24—30 martie. 
Și-au anunțat participarea 8 
formații, printre care și selec
ționata secundă de juniori a 
țării noastre pregătită de antre
norul federal Constantin Arde- 
leanu.

Campionatele internaționale de tenis de masă ale României

ROMÂNIA (feminin) Șl IUGOSLAVIA (masculin)
AU CÎȘTIGAT PROBELE PE ECHIPE

Aseară, în sala sporturilor Flo
reasca s-au încheiat întrecerile pe 
echipe din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis de masă 
ale României. La feminin, pe pri
mul loc s-a clasat selecționata ro
mână, care a întrecut în finală 
cu scorul de 3—0 echipa 
U.R.S.S. Iată rezultatele tehnice 
ale finalei : Maria Alexandru- 
Laima Amelina 2—0 ; Carmen 
Crișan — Evdochia Golubkova 
2—0 ; Alexandru, Crișan — Ame
lina, Golubkova 2—0. De remar
cat că în preliminarii echipa Ro
mâniei a dispus de cea a Ceho-

i 
slovaciei cu 3—0, iar Maria 
Alexandru a învins-o pe campioa
na europeană Ilona Vostova cu 
2—1.

Proba echipelor masculine a 
revenit formației Iugoslaviei care 
a cîștigat finala susținută în com
pania selecționatei U.R.S.S. cu 
scorul de 3—2. Punctul decisiv al 
echipei iugoslave a fost realizat 
de Milivoi Karakasevici care l-a 
întrecut cu 2—0 pe Averin.

Astăzi încep probele indivi
duale.

(Agerpres)

cialiști bine pregătiți in toate 
domeniile științei și tehnicii". 

„Vreau să urmez medicina, 
să contribui la perfecționarea 
științei medicale pentru a ajuta 
și eu, alături de ceilalți medici, 
Ia curmarea suferințelor oame
nilor, la asigurarea sănătății 
populației așa cum au făcut-o 
genii medicale ca Babeș, Pas
teur, Marinescu" confesează 
Vîrvoreanu Anca (cl. XI-a Ca
racal). Motivări similare aduc 
Ștefan Elena și Stan Ioana (Ca

tății a! Vitoriel Lipan, inglndu- 
rata frunte a lui Eminescu, 
conștiinciozitatea matură a fot
balistului arădean Lereter, sen
timentele pure ale lui Paul din 
„Paul și Virginia", dăruirea 
pină la sacrificiu pentru o cau
ză nobilă a lui Matrosov, neli
niștea interioară a eroilor din 
„Hiroșima, 
rul lui Creangă și,
ceea
mie, propriei 
tăți".

mon amour", umo- 
desigur, 

ce îmi aparține numai 
mele personali-

Dumneavoastră
sînteți Dan Coe ?

30 de elevi (7,5 la sută) ad
miră diferiți actori de teatru 
sau cinematograf, motivîndu-și 
însă pueril preferințele. Ca și 
la majoritatea celor care au ca 
modele pe fotbaliști, „idolii*  lor 
i-au subjugat numai afectiv, 
dia acest punct de vedere, fiind 
cu adevărat idoli și nu modele 
alese' conștient.

îmbucurătoare ni se pare op
țiunea a nu mai puțin de 40 de 
elevi (10 la sută) pentru oa
meni de știință (Victor Babeș, 
Henri Coandă. Louis Pasteur, 
George Călinescu, M. Ralea, 
Traian Vuia) — opțiune pe 
care o justifică într-adevăr 
științific, punîndu-1 la bază 
înaltele cerințe ale societății 
socialiste Duțu Marin (cl IX-a 
Balș) — spre exemplu, e con
știent de „evoluția tehnicii in 
secolul nostru și de necesitatea 
societății noastre de a avea spe-

racal), Popa Magdalena (Cora
bia), Adrian Patru și Berceanu 
Ana (Balș).

în cîteva cazuri (Pătru Elena 
și Caluțchi Tatiana — Balș, Pa
ve] Rodica, Preda George, Bor
can Maria, Treanță Elena, Cîn- 
dea Gheorghe — Caracal, Olga 
Șțefaniuc, Badea Maria — Co
rabia etc.) idealul moral nu mai 
e reprezentat de un om anume 
ci e în curs de abstractizare, 
reunind într-un tot etic calită
țile pozitive ale diferitelor per- 
soaae și personaje care i-au im
presionat în mod deosebit pe 
elevi

Deosebit de sugestiv ai 
pare în acest sens ceea ce no
tează Gheorghe *'*  
XI-a A. Lie 1

„Modelul meu 
cu un complex 
luate de la mai 
fel de mode) are chipul dîrz, 
perseverent in căutarea drep-

se
Ctndea (cL a
Caracal)
este echivalent 

de trăsături 
mulți Un ast-

O imagine asemănătoare 
prezintă Preda George (cl. 
XI-a D, liceul 
„Model 
Nemo — pentru cultura și cre
zul său în dreptate, Leonardo
— pentru simbolul de foc al ti
tanicei sale creații, Hemingway
— pentru modul în care și-a 
orînduit existența. Și tatăl meu. 
pentru munca și tăria cu care 
a indurat anii de război, cu 
care s-a străduit să-mi creeze 
cele mai bune condiții de viată 
și desăvîrșire ca om". Ambele 
răspunsuri dovedesc că elevii 
respectivi se află în faza deci
sivă a autocunoașterii, în mo
mentul în care idealul moral își 
caută plasament într-un ideal 
social, în momentul în car 
vechiul ideal se șterge Iar cel 
nou devine general, abstract, 
contopind o serie de imagini și 
Însușiri ideals.

ne 
a 

1 — Caracal) : 
de viață ? Căpitanul

Răspunsurile primite dove
desc că tocmai această perioa
dă trebuie supravegheată cu 
mai multă atenție de educatori, 
că tocmai aceste momente în 
care idolii se clatină, fie pen
tru a cădea, fie pentru a se 
fixa mai bine pe postamente, 
tocmai aceste momente decisive 
pențru viitoarea configurație 
afectivă și etică a tînărului tre
buie dirijate în sensurile nece
sare și convenabile societății. 
Din acest punct de vedere orele 
de dirigențic trebuie — poate 
— să acorde spații mai ample 
discuțiilor despre ideal; dar, 
mai ales, trebuie depășită faza 
educației teoretice iar educa
torii trebuie să se străduiască 
a fi ei înșiși „idoli" posibili — 
și asta Ia ce) mai înalt nivel — 
sau a aduce în centrul preocu
părilor elevilor exemple prac
tice cît mai sugestive, a-i pune 
în contact cu persoane demne 
de „idealizare".

Spre exemplu cu muncitorii 
de înaltă calificare, cu oameni 
ale căror profesii sînt, în gene
re, mai puțin cunoscute de e- 
levi sau mai puțin dorite da
torită dificultăților pe care le 
presupun, muncii uneori dure 
care trebuie depuse Ni se pare 
foarte grav că din 400 de elevi 
numai unul (!) alege ca model 
un muncitor și își propune să 
devină muncitor 1

Aceasta poate șl pentru că în 
fața elevilor nu au fost aduse 
„modele*  de această natură, (și, 
în general, mijloacele de publi
citate nu o fac cu eficiența 
necesară), „modele*  care să in
spire pasiunea pentru toate 
formele muncii.

Or, așa cum nota Benin „In
tr-o societate comunistă este 
foarte important ca toți oame
nii pentru care munca a deve
nit îndeplinirea unei Îndatoriri 
morale, o adevărată necesitate 
etică să exercito o influență 
educativă cît mai profundă a- 
supra conștiinței tinerilor ado
lescenți".

• Comisia de arbitraj 
U.E.F.A. a comunicat Federației 
Române de Fotbal că meciurile 
de juniori Turcia — Grecia și 
Cehoslovacia — Iugoslavia, con- 
tînd pentru preliminariile 
U.E.F.A. ’70, vor fi conduse la 
centru de arbitrii români Nu
mele celor doi „aleși" urmează 
să fie anunțate în zilele urmă
toare de președintele colegiului 
central al „cavalerilor fluieru
lui", George N. Gheorghe.

D. V.

PRONOSTICUL NOSTRU
1. Bologna — Verona 1
2. Brescia — Intemazlonale 2
3. Cagliari. — Florentina 1
4. Lanerossi — Bari 1

8. Milan — Palermo 1
6. Roma — Napoli X
7. Sampdoria — Lazio X
8. Torino — Juventus 3

». Atalanta — Regglna X
10. Catania — Como 1
11. Foggia — Pisa I
12. Mantova — Monza 1

13. Perugia — Piacenza 1

Sportivi în ipostaze inedite

Cotldlanu! francez de sport, 
(X’Kqulpc*  a publicat, recent, fn pagina Inttl o fotografie Ine
dită : nn cadru dlntr-o expoziție de... artă plastică. Momen
tul surprins de obiectivul fotografic este acela cind „artis
tul*  1*1  prezintă propriile crea
ții. După vlrfurilc mustăților, ușor îndreptate tn sus, poți 
tuca să-l confuzi, privlndu-1 din spate, eu Salvador Dall 

de fapt, de

celebrul atlet Gaston Roelante 
marele campion belgian, carr a expus, de curtnd, 40 de ptn- 
ze la castelul Wezemaal, în Belgia. Artistul sportiv Gas- 
ton Roelants a făcut in mul
te rtndurl turul lumii, șl în 
nici nna din deplasările Iul 
Importante, n-a uitat șevaletul, cu care a Ieșit tn plină 
natnră, pentru a Imortaliza pe 
ptnză Imagini ca cea din fotografia alăturată.

! CIVILIZAȚIE

I
I
I
I

(Urmare dl» pag. 1)

contemplație. In fața ci, cc 
cava care nu-i aparține, stă 
cealaltă virată a celor adulți. 
De aici uneori graba de a o de
păși, de t-i «curta timpul, de a 
se placa dincolo, îxtr-o zonă de 
maturitate și independență. Tî- 
nărul exaaerixd, idealizează si
tuația adultului, care i se pare 
total autonom, realizat, în timp 
ee el se simte împuținat prin 
această comparație. Dezavanta
jarea sa — aparentă, desigur 
— e accentuată astăzi de pre
lungirea duratei de școlarizare. 
De aici tentația puternică a in
dependenței. a ieșirii de sub tu
telă.

— Tentație In fapt reproba
bilă ?

N.B. Nu cred. Constatînd-o 
nu trebuie să ne speriem de ea 
și s-o considerăm negativă, ci 
să încercăm să venim în întîm- 
pinarea ei, fie oferind noi înți- 

.”, fie accepțind solu- 
tineretului. Sînt exceleate 

măsurile ultimilor ani de a seI
I— * ** I
ne soluții, 
(iile tineri

I acorda studenților posibilitatea 
să aibă revistele lor, cluburile 
lor ; sînt măsuri ce corespund 
țelese. 
și în

acestor nevoi reale, pozitiv în- 
. Dar ele trebuie extinse 
școli tehnice, profesiona

le, pretutindeni unde tineretul 
e prezent, fiindcă aceasta nu e 

• a tineretului 
intelectual. Ea se manifestă poa
te mai viu la tinerii intelectuali, 
dar nevoia de activitate timpu
rie e mult mai largă, generală.

— Atunci, sportul, care dez
voltă disciplina, spiritul de 
echipă, perseverența — toate 
necesare activității viitoare — 
n-ar fi o bună școală, deci una 
din soluții ?

N. B. Da. dgr nu numai pen
tru a canaliza lntr-un sens po
zitiv explozia de energie tînă- 
ră — și atît — ci pentru a crea 
tînărului, adolescentului un 
cîmp pozitiv de experiență pro
prie și inițiativă. Deci nu nu
mai sport In asociații, care dau 
totul de-a gata, ori sport de 
performanță, ci sport ca moment 
într-o activitate înțeleasă ple
nar i echipe organizate de ti
neri, care să-și asume toată 
răspunderea, începtnd cu grija 
pentru echipament, eontlnuînd 
cu organizarea și termințnd cu 
lupta pentru victorie. Adică, I angajare într-o treabă precisă.
cu răspundere.

— Deci o experiență adevă
rată.
IN. B.: Sigur, o experiență ca 

oca practicată și ia cenaclurile

Ie prezent, fiindcă 
o problemă doar 
intelectual. Ea se i

I
I
l

I
I
I

de pocăit sau proză, ta cercu
rile de matematică, de chimie 
sau astronautică, în cinecluburi. 
Și nu e numaidecît obligatoriu 
ca toți să iasă chimiști sau re
gizori de cinematograf, dar e ab
solut obligatoriu ca toți să facă 
o experiență reală, proprie, con
cretă, o treabă la care s-au an
gajat șl pentru care să se zba
tă s-o ducă la bun sfîrșlt. tn- 
tr-un cuvînt, să fie puși tn si
tuații reale. Să parcurgă pro
pria lor cursă cu obstacole Să 
asimileze o experiență reală, fie 
ea și legată de joc. Fiindcă nici 

mea nu poate 
complexitatea 
tînărul va in-

o prevedere de a 
să prevadă toată 
situațiilor în care 
tra în viață.

— Cind poate fi 
această situație 
de angajare ?

N. B.: Cît mai
Țăranul, cînd își _____ ___
cu caii la păscut, credeți că nu 
îndeplinește prin chiar acest 
fapt o funcție pedagogică ? El 
îl ridică pe copil la experiența 
adultului : dacă nu paște el caii, 
treaba asta o face tatăl. Școala 
introduce un filtru. Dar școala 
e necesară. în schimb, trebuie 
să venim cu corective. Deci, 
lărgirea cîmpurilor de experien
ță constituie o problemă pentru 
societate în ansamblu i ea cere 
o atare concepție părinților, 
educatorilor, profesorilor. Fiind
că numai acei copii și adoles
cenți angajați real, practic, o- 
bișnuiți din timp să se lupte, 
să rezolve să găsească soluții, 
vor ști mai tîrziu să le aplice 
spontan. Fapt extrem de im
portant astăzi pentru creatorii 
de civilizație..
, — îl considerați așadar pe 

tînăr creator de civilizație ?
N. B.: Civilizația este tot

deauna produsul muncii reali
zate în succesiunea generații
lor, deci fiecare generație tî- 
nără e la rîndul ei creatoare 
de civilizație | dar să nu uităm 
că poate crea ceva nou fiindcă 
vine pe un anume stadiu al 
dezvoltării, se urcă pe umerii 
generației anterioare, beneficia
ză de realizările el, vede mal 
departe fiindcă stă pe umerii 
ei Avînd deci posibilități su
plimentare față de generația an
terioară, are însă totodată șl 
dreptul, chiar datoria, de a ino
va. Eu cred că trebuie să re
cunoaștem tineretului drentul 
de creator al civilizației. dar 
înainte de toate trebuie să-i 
cerem să-și îndeplinească func
ția de novator, să nu absenteze 
de la această Îndatorire.

pus tlnărul in 
experimentală
de timpuriu, 

trimite copilul



ORIENTUL APROPIAT
® Noi incidente militare • U Thant

pentru un embargou asupra livrării

de arme in această zonă
CAIRO 6 (Agerpres). — După 

cum a anunțat la Cairo un purtă
tor ’ 
de 
sat 
ția 
rie, 
te israelian într-un punct situat 
la 35 km sud de Port Said. 
Două tancuri și alte cîteva ve
hicule militare israeliene au fost 
distruse.

de cuvînt militar, o unitate 
comando egipteană a traver- 
Canalul de Suez sub protec- 
unui puternic foc de artile- 
atacînd un convoi de blinda-

sase

TEL AVIV 6 (Agerpres). — O 
patrulă motorizată israeliană a 
fost interceptată în partea de 
nord a peninsulei Sinai de către 
o unitate egipteană care traver- 

Canalul de Suez într-un 
punct situat la aproximativ 10 km 
nord de El Kantara — s-a anun
țat oficial la Tel Aviv. In cursul 
atacului egiptean, un vehicul 
blindat a fost atins, cei patru mi
litari israelieni aflați la bordul 
său fiind uciși. Una din ambar
cațiunile egiptene de transport 
a fost scufundată de aviația is
raeliană, care a efectuat, de ase
menea, 
ment în

raiduri de bombarda- 
zona Canalului de Suez.

NEW YORK 6 (Agerpres). •— 
Purtătorul de cuvînt al O.N.U., a 
declarat că secretarul general al 
O.N.U., U Thant, „se pronunță, 
în principiu, în favoarea institui
rii unui embargo asupra livrări
lor de arme în actualul context 
al situației din Orientul Apro
piat". „Criteriul unui asemenea 
embargo — a continuat purtăto
rul de cuvînt al O.N.U. — îl 
constituie eficacitatea și aplicarea 
lui, atît pentru armele furnizate 
de guvern, cît și cele obținute 
din surse particulare".

BAGDAD 6 (Agerpres). — 
Tribunalul special care a judecatdin viata tineretului lumii

CRICKET ȘI APARTHEID
• „Springbok* *'  face cunoștință cu sentimentele antirasiste ale 
tinerilor britanici ® Ornamente neobișnuite și un avertisment

• COMITETUL INTERNA
ȚIONAL AL CRUCII ROȘII a 
anunțat vineri că a hoțărît să 
încheie operațiile sale de aju
toare a populației civile afec
tate de conflictul nigerian. 
Purtătorul de cuvînt al C.I.C.R., 
Alain Modoux a motivat aceas
tă hotărîre prin obstacolele pe 
care le-ar fi ridicat guvernul 
federal în îndeplinirea misiunii 
Crucii Roșii Internaționale. „Pe 
de altă parțe, a adăugat el, 
conflictul militar o dată termi
nat, C.I.C.R. apreciază că mi
siunea sa în Nigeria nu mai 
este indispensabilă".

• UN URIAȘ BOMBARDIER 
AMERICAN, care își luase zbo
rul de la baza din Utapao (Tai- 
landa) a bombardat din greșeală 
două pașnice localități tai lande
le. Potrivit comunicatului ofi
cial, care a fost dat publicității 
la Bangkok, accidentul a fost 
provocat de o defecțiune la sis
temul de lansare a bombelor ) 
toate cele 108 bombe care se a- 
flau la bord, tn greutate totală

Demonstrație anti-apartheid a tinerilor englezi, împotriva turneului echipei „Springbok"

Terenurile de joc ale 
celor mai renumite clu
buri de cricket din Ma
rea Britanie au constituit 
în tot cursul săptâmînii 
trecute ținta unor opera
țiuni de „ornamentare” 
de un gen neobișnuit în 
asemenea locuri. Grupe 
de, tineri au pătruns pe 
aceste terenuri și s-au 
ocupat foarte activ cu 
plasarea unor uriașe in
scripții în care se expri
mă protestul împotriva 
apartheidului.

Acțiunea aceasta vizează a- 
propiatul turneu în Anglia (pro
gramat pentru luna aprilie) al 
echipei naționale de cricket din 
Republica Sud-Africană. Gestul 
protestatar al tinerilor englezi 
a urmat chemării „Comitetului 
studențesc britanic pentru con
damnarea apartheidului”, co
mitet care se bucură de spri
jinul tuturor organizațiilor și a- 
sociațiilor studențești din Marea 
Britanie și care și-a propus, ca 
un obiectiv principal, să obțină 
suspendarea oricăror legături 
sportive cu R.S.A. atîta vreme 
cît formațiile sportive sud-a- 
fricane vor activa pe principiile 
apartheidului.

O primă manifestare de masă 
a tineretului în acest sens a 
constituit-o valul de demonstra
ții de protest care a însoțit 
turneul în Anglia, Scoția, Walles 
și Irlanda al echipei sud-afri- 
cane de rugbi „Springbok". 
Sute de tineri studenți, elevi, 
funcționari, muncitori au parti
cipat la acțiunile protestatare 
care au îmbrăcat forme mer- 
gînd de la pichete și manifes
tații în fața terenurilor de sport 

cazurile persoanelor implicate în 
recenta tentativă de lovitură de 
stat din Irak și care a pronunțat, 
după cum s-a anunțat, peste 40 
sentințe la moarte, își va relua 
curînd activitatea, o dată cu a- 
restarea de noi suspecți — a a- 
nunțat șeful acestei instanțe 
Tahs Al Jazrawi.

La Cairo s-au încheiat joi lu
crările Conferinței internaționala 
asupra Orientului Apropiat, re
unind circa 200 de parlamentari 
din 55 de țări. Din România au 
participat deputății Ion Mărgi- 
neanu, Ștefan Bîrlea și Mihaii 
Ghelmegeanu. Participanții la 
dezbateri și-au exprimat opinii
le privind modalitățile de găsire 
a unei soluții juste și echitabile 
a crizei din Orientul Apropiat, 
subliniind în acest sens impor
tanța rezoluției Consiliului de 
securitate de Ia 22 noiembrie 
1967.

Grevă generată

de 2 ore în Italia
în întreaga Italie s-a desfășu

rat vineri o grevă generală de 2 
ore, organizată de cele trei prin
cipale centrale sindicale. Greviș
tii și-au exprimat astfel protestul 
față de represiunile patronatu
lui împotriva oamenilor muncii 
care au participat la marile acți
uni sindicale din toamna anului 
1969. Ei și-au susținut, de ase
menea, revendicările privind 
promulgarea de urgență a unor 
reforme cu caracter social cum 
sînt reforma urbanistică, a sis
temului'fiscal, controlul prețuri
lor, care au crescut foarte mult

re’ a terenului de rugbi înainte 
de orele programate pentru 
desfășurarea partidelor. Mani
festările au culminat cu ciocni
rile de pe terenul clubului de 
rugbi Twickenham din Londra. 
Aproape 500 de tineri s-au așe
zat pe teren exact în momentul 
în care echipa „Springbok” își 
făcuse apariția. A urmat o bă
tălie cu poliția care a căutat 
să-i evacueze pe tineri de pe 
teren. înfruntarea a durat ore 
întregi și partida a trebuit să 
fie contramandată ; 25 de tineri 
au fost răniți.

Incidentele de pe terenul 
Twickenham au avut darul de 
a aduce întreaga chestiune a 
turneului lui „Springbok” în 
dezbaterea Camerei Comune
lor. Și dacă oficialitățile guver
namentale s-au simțit datoare 
să cheme la „evitarea acțiuni
lor violente de protest" pe te
renurile de sport, este semnifi
cativ faptul că — mărturie a 
ecoului acțiunii protestatare a 
tinerilor — membrii cabinetului 
britanic și absolut toți membrii 
Camerei Comunelor au anunțat 
că nu vor participa la partidele 
susținute de echipa sud-afri- 
cană.

Acum, tinerii englezi își a- 
nunță hotărîrea de a întreprin
de acțiuni energice pentru a îm
piedica turneul echipei națio
nale sud-africane de cricket. 
„Placardele și inscripțiile de pe 
terenurile de joc sînt doar un 
prim avertisment. Dacă parti
dele de rugbi n-au putut fi de- 
cît rareori împiedicate, la 
turneul de cricket vom reuși și 
acest lucru” — se arată într-o 
declarație a „Comitetului stu
dențesc pentru condamnarea a- 
partheidului”. într-adevăr, un 
meci de cricket care se întinde

în ultima vreme, și altele. Cu 
prilejul grevei au fost organizate 
numeroase manifestații și adu
nări ale oamenilor muncii. La a- 
ceste acțiuni au participat oame
nii muncii din toate sectoarele 
de producție, din transporturile 
publice urbane, de la căile fe
rate, cei din sectorul de poștă și 
telecomunicații, funcționarii pu
blici, radioul, televiziunea.

Greva generală de vineri este, 
în ultimul an, a treia acțiune pe 
plan național organizată în una
nimitate de cele trei mari cen
trale sindicale.

care necesită o organizare mi
nuțioasă, perfectă, poate fi mai 
ușor întrerupt. Prin manifestă
rile lor de avertisment, tinerii 
vor să convingă de pe acum pe 
organizatori și pe proprietarii 
terenurilor de cricket că nu vor 
putea să asigure paza perma
nentă și desfășurarea normală 
a partidelor și că, în conse
cință, e mai bine să contraman
deze turneul echipei sud-afri- 
cane.

E. R.
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MISIEI SENATORIALE 
pentru afaceri externe, Wi
lliam Fulbright, a anunțat 
că la 16 februarie vor înce
pe audieri în cadrul comisiei 
respective asupra progra
melor de asistență ale S.U.A. 
în Vietnam. Cu acest prilej, 
Comisia senatorială vă in
vestiga și așa-numitul pro
gram secret denumit „Phoe. 
nix", în virtutea căruia a- 
genți ai C.I.A. și reprezen
tanții altor organizații ame
ricane trimiși în Vietnam au 
procedat la torturarea și 
uciderea a mii de partizani 
sud-vietnamezi.

S-a anunțat că programul 
„Phoenix" a dus la „neutra
lizarea" a 15 000 persoane în 
Vietnamul de sud, dar se 
presupune că cifra victime, 
lor este cu mult mai mare.

R. D. GERMANA. — Piața 

Karl Marx din centrul orașu

lui Leipzig

Seisme sociale 
in Belgia

Minerii Limbourgului n-au mai coborît în subteran. Galeriile 
și abatajele sînt pustii. De cîteva săptămini ascensoarele puțuri
lor nu-și mai descarcă încărcătura neagră.

Orașul Genk, cu cei 50 000 de locuitori, cu străduțele drepte 
aliniate de casele din cărămidă, este cea mai mare localitate 
a cunoscutului bazin carbonifer Limbourg din Belgia. Recent, 
23 000 de mineri au străbătut străzile Genkului purtînd pan
carte și scandînd lozinci. „15 la sută, imediat". „«Force des mi- 
neurs» este organizația noastră împotriva patronatului și sindi
catelor", „Sindicatele nu, Force, da" se putea auzi clar, în mul
țimea demonstranților. Ce reprezintă de fapt „Force des mine- 
urs" ? Este o organizație creată în ajunul declanșării mișcării 
greviste, în prima decadă a lunii ianuarie. „Force des mineurs" 
a luat ființă ca urmare a eșuării încercărilor sindicatelor de a 
obține de la patronat satisfacerea revendicărilor economice ale 
minerilor. Potrivit unei corespondențe publicate în ziarul LE 
FIGARO este pentru prima oară cînd asemenea „organizație 
contestatară" ia ființă și este urmată de un număr atît de 
mare de mineri belgieni. Un specialist în drept social, profesor 
la Universitatea din Bruxelles, declara că nu ar fi crezut po
sibil să se declanșeze o asemenea grevă de către o organizație 
necunoscută, pe un termen ce se apropie de patru săptămini.

Problema cea mai dificilă se referă la cererile, care par jus
tificate, privind mărirea salariilor. Liderii noii mișcări, al cărei 
sediu se află la Zvartberg, apreciază actualele cîștiguri ale 
minerilor cu mult prea reduse comparativ cu sporirea prețuri
lor la unele produse și servicii. Conducătorii „Forței" consideră 
că sindicatele și guvernul nu acționează cu fermitate pentru a 
impune patronatului o politică a salariilor pe termen lung. 
Minerii resping ca nejustificate argumentele patronilor privind 
„imposibilitatea" majorării salariilor. Căci — arată ei — în 
prezent tona de cărbune extras din bazinul Limbourg, este 
cumpărată de întreprinderile siderurgice din Lifege (principalul 
achizitor) la prețul de 700 franci belgieni — același tarif e- 
xistent din 1957 — în timp ce aceleași întreprinderi plătesc 
tona de cărbune american, descărcat în portul Anvers, cu 935 
franci belgieni.

După cum se remarca în presa occidentală această mișcare 
grevistă poate avea ample implicații într-o țară în care 70 la 
sută din salariați sînt membri ai uneia din cele două organizații 
sindicale — C.S.C. și F.G.T.B., una de inspirație creștin-demo- 
crată, cealaltă socialistă, ambele legate prin programul comun 
al celor două partide care alcătuiesc actuala coaliție guverna
mentală. Repetatele tentative ale reprezentanților guvernului și 
ai sindicatelor de reluare a lucrului au eșuat. Minerii rămîn 
fermi pe poziții, cerînd satisfacerea integrală a revendicărilor 
lor. Cu fiecare zi de grevă, încercările oficialităților de a-i 
determina să coboare în subteran devin din ce în ce mai in
sistente. Furnalele din Liege ca și alte întreprinderi consu
matoare de cărbune, încep să resimtă lipsa materiei prime...

Mișcarea grevistă tinde să se extindă. La Anvers 5 200 de 
muncitori de la „General Motors" au încetat lucrul. La Uzina 
„Ford" din Genk, 8 000 de muncitori au declarat grevă (neapro
bată de sindicatele oficiale). In bazinul Limbourg, studenții 
s-au alăturat mișcării greviste a minerilor. La începutul săp- 
tămînii numărul celor care participau la grevă se apropia de 
40 000. Febra mișcărilor greviste urcă noi cote, în timp ce so
luționarea revendicărilor întîrzie. Intr-un document dat publi
cității de Biroul Politic al Partidului Comunist din Belgia se 
subliniază că, în momentul de față, principala sarcină a orga
nizațiilor sindicale și politice este aceea de a sprijini acțiunea 
minerilor din Limbourg și revendicările oamenilor muncii. Do
cumentul arată, de asemenea, necesitatea organizării unei con
ferințe naționale în legătură cu problemele muncii și a contro
lării modului în care sînt utilizate fondurile statului în între
prinderile companiilor particulare.

IOAN TIMOFTE

O NOUĂ FAZĂtNÎNCERCAREA 
DE RECONSTITUIRE

A COALIȚIEI DE CENTRU- 
STÎNGA DIN ITALIA

Votul favorabil 
al C.C. al P.S.I.

Ultima etapă obligato
rie a fazei inițiale a încer
cărilor de formare a unni 
guvern cu participarea 
directă a celor patru par
tide de centru-stinga din 
Italia s-a încheiat prin 
votul favorabil exprimat 
de Comitetul Central al 
Partidului Socialist Italian.

Prin acordul său — intervenit 
după ample dezbateri pe baza 
raportului prezentat de secreta
rul partidului, Francesco de 
Martino — C.C. al P.S.I. auto
rizează Direcțiunea socialistă să 
inițieze tratative cu direcțiunile 
partidelor democrat-creștin, so- 
clalist-unitar ți republican „pen
tru a vedea dacă există condi
țiile politice generale și cele re
feritoare la program, spre a con
stitui un guvern cvadripartit". 
Acordul de principiu al socialiș
tilor a fost suficient pentru, a se 
porni pe calea tratativelor direc
te „în patru", dar el lasă în ace
lași timp deschisă și posibilita
tea unui refuz.

de aproximativ 27 000 kg au că
zut în apropierea capitalei pro
vinciale Roict.
Primele informații menționea

ză că două femei au fost grav 
rănite și trei clădiri au suferit 
serioase avarii. ,

• LA ÎNCEPUTUL LUNII 
FEBRUARIE s-a deschis la 
Khartum procesul intentat per
soanelor implicate în complotul 
antiguvernamental dejucat de 
autorități în iulie anul trecut. 
Ședințele tribunalului se desfă
șoară cu ușile închise. Procuro
rul general al Sudanului a fă
cut joi o declarație în care a 
informat presa că participanții 
la complot, arestați de • autori
tăți, și-au concentrat activita
tea, în special, în capitala țării 
și în regiunea Munților Nouba, 
încercînd să atragă de partea 
lor triburile din această re
giune. Complotiștii erau grupați 
în jurul așa-numitei organizații 
„Frontul sudanez al eliberării".
• BIROUL FEDERAL DE IN

VESTIGAȚII a anunțat aresta
rea unei a patra persoane in

CONGRESUL PARTIDULUI 
COMUNIST FRANCEZ 

SALUTUL C. C. AL P. C. R. PREZENTAT 
DE TOVARĂȘUL PAUL NICULESCU-MIZIL
Dragi tovarăși,
Delegația noastră vă adre

sează, dv. delegați la cel de-al 
XIX-lea Congres al Partidului 
Comunist Francez, tuturor co
muniștilor francezi, clasei mun
citoare și oamenilor muncii din 
Franța salutul cald și cele mai 
bune urări din partea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, a comuniștilor 
și a întregului nostru popor.

Membrii partidului nostru, oa
menii muncii din România so
cialistă urmăresc cu mult inte
res și cu sentimente de pro
fundă solidaritate internaționa- 
listă activitatea și lupta Parti
dului Comunist Francez. Conti
nuator al unor îndelungate tra
diții revoluționare, în care se 
află încrustată minunata moș
tenire de eroism și ideal a co
munarzilor, Partidul Comunist 
Francez, în decursul existenței 
sale de o jumătate de secol, și-a 
pus activitatea în slujba inte
reselor fundamentale ale clasei 
muncitoare, al națiunii france
ze, a cauzei democrației și pro
gresului, păcii și socialismului. 
Militînd pentru aceste țeluri, 
desfășurînd eforturi pentru uni
rea forțelor muncitorești, demo
cratice și socialiste, Partidul 
Comunist Francez se bucură de 
sprijinul a milioane de oameni 
ai muncii, constituie o forță de 
bază a vieții politice franceze.

Crescute organic pe fondul 
vechilor legături de simpatie, a- 
finitate și prietenie dintre po
poarele român și francez — 
între clasa muncitoare, între 
mișcările revoluționare din ță
rile noastre s-au dezvoltat re
lații strînse, marcate de nume
roase momente de sugestivă so
lidaritate internaționalistă, așa 
cum au ilustrat-o anii luptei 
contra fascismului, pentru li
bertatea României și a Franței, 
îmi este plăcut să evoc relațiile 
de prietenie și colaborare tovă
rășească între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist Francez, la a căror edifi
care și-au adus contribuția 
schimburile de delegații, întîl- 
nirile dintre reprezentanții con
ducerilor partidelor noastre și, 
în mod deosebit, dintre secre
tarii generali ai celor două par
tide — tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Waldeck Rochet, 
căruia îi dorim din toată inima 
grabnică însănătoșire. Avem 
convingerea că aceste relații se 
vor dezvolta în continuare, în 
interesul comun al partidelor și 
popoarelor noastre, al mișcării 
comuniste internaționale, ai 
cauzei generale a socialismului.

Aflîndu-ne aici, pe pămînt 
francez, dorim totodată să men
ționăm bunele raporturi de co
laborare ce se dezvoltă pe pla
nuri multiple între România ți 
Franța, reâfirmînd dorința de a 
le extinde și în viitor, în spi
ritul prieteniei popoarelor 
noastre, potrivit interesului re
ciproc și .corespunzător cauzei 
înțelegerii' internațional».

Dragi tovarăși,
Aflat in stadiul făuririi so

cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, poporul român este 
angajat cu întreaga sa energie 
în înfăptuirea programului ela
borat de al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român — 
un program complex de creș
tere rapidă a forțelor de pro
ducție, de întărire și moderni
zare continuă a bazei tehnico- 
materiale a noii orînduiri, de 
pătrundere și difuzare susținu
tă a științei în toate sferele de 
activitate, de perfecționare a 
relațiilor sociale, de dezvoltare 
a culturii și întregii creații spi
rituale — toate eforturile a- 
vînd ca obiectiv convergent ri
dicarea sistematică a nivelului 
de trai al poporului.

Poporul român vede în în
făptuirea politicii partidului co
munist — politică întemeiată pe 
aplicarea vie, creatoare a mar- 
xism-leninismului la condițiile 
concrete și particularitățile spe
cifice ale Româpiei — cauza sa 
proprie și intimă, emanația as
pirațiilor sale spre prosperitate 

culpate ia asasinarea lideru
lui sindicatului minerilor din 
S.U.A., Josep Yablonski, care a 
fost găsit împușcat împreună 
cu soția și fiica sa în locuința 
lor din Clarksville (Pennsylva
nia). Este vorba de Lucy Gilly, 
soția lui Paul Eugene Gilly, a- 
restat deja sub aceeași învinui
re. în mandatul de arestare se 
precizează că Lucy Gilly „a în
cercat, prin intermediul forței, 
să împiedice exercitarea drep
turilor unui lider sindical". 
Paul Eugene Gilly este inculpat 
de a fi plătit cite 2 700 dolari 
altor două persoane, Aubran 
Martin și Claude Vealey, pen
tru a-1 asasina pe Yablonski.

• Vineri s-a încheiat schim
bul de păreri dintre guvernele 
Republicii Populare Polone și 
R. F. a Germaniei. Delegația po
loneză a fost condusă de Jozef 
VViniewicz, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, iar cea a 
R.F.G. de Georg F. Dukwitz, 
secretar de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Intr-un comunicat dat publi
cității la Varșovia se arată că 
convorbirile s-au desfășurat în 
mod deschis și au avut un ca
racter de lucru, dovedindu-se 
utile. Părțile au căzut de acord 
să fie continuate convorbirile, 
tot Ia Varșovia, în cea de-a 
doua săptămină a lunii martie. 

și comunism | în aceasta stă iz
vorul dinamismului ce caracte
rizează construirea României 
socialiste, al adeziunii unanime, 
al legăturilor de nezdruncinat 
și al încrederii reciproce din
tre partid și popor.

Ca un puternic generator ac
ționează conștiința faptului că 
eforturile pentru înflorirea na
țiunii socialiste reprezintă în 
același timp o îndatorire inter
naționalistă de clasă, inaliena
bilă, că rezultatele obținute în 
dezvoltarea economiei naționa
le, în îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale celor ce muncesc, 
în. adîncirea democrației socia
liste, în atragerea efectivă la 
conducere și afirmarea largă a 
inițiativei maselor, tn promo
varea principiilor de justiție și 
echitate socială, în făurirea u- 
nui climat fertil manifestării 
nestînjenite a personalității u- 
mane reprezintă contribuții con
crete, materiale, la evidențierea 
reală a superiorității orînduirii 
socialiste.

Temelia fermă și trainică a 
întregii noastre politici externe 
o constituie dezvoltarea conti
nuă a prieteniei, alianței fră
țești și colaborării multilatera
le cu toate statele socialiste, pe 
baza marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar. A- 
ceasta corespunde intereselor 
naționale ale României, ale în
tăririi continue a sistemului so
cialist mondial — comunitate de 
state distincte, independente și 
egale în drepturi, căreia îi re
vine misiunea de imensă în
semnătate internațională de a 
promova raporturi interstatale 
de natură să stimuleze înflo
rirea liberă și deplină a fiecă
rei națiuni socialiste, raporturi 
radical deosebite de relațiile 
specifice imperialismului.

Corespunzător cerințelor cola
borării internaționale, apropierii 
între popoare și reducerii încor
dării, țara noastră participă tot 
mai intens la circuitul și schim
bul mondial de valori, își am
plifică legăturile cu toate sta
tele, fără deosebire de orîn- 
duirea socială. Baza tuturor re
lațiilor externe ale României 
socialiste o constituie respec
tarea principiilor suveranității 
și independenței naționale, ega
lității depline în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc — 
norme esențiale ale legalității 
internaționale pe care experien
ța vieții le verifică și le con
sacră, în orice condiții și în 
orice cadru social, drept garan
ția unor raporturi de încrede
re, stimă și cooperare fruc
tuoasă.

Pornind de la faptul că cercu
rile imperialiste nu renunță la 
încercările de a promova poli
tica lor de forță, dictat și do
minație, că existența imperia
lismului comportă și perpetuea
ză pericole pentru pacea lumii 
și libertatea popoarelor, Parti
dul Comunist Român acționea
ză pentru întărirea solidarității 
tuturor detașamentelor frontu
lui mondial antiimperialist, a 
tuturor forțelor ce militează 
pentru pace, democrație și socia
lism. Pătruns de un profund 
spirit internaționalist, poporul 
român acordă întregul său aju
tor material, moral și politic e- 
roicului popor vietnamez în 
lupta sa dreaptă împotrivă a- 
gresiunii imperialismului ame
rican, sprijină eforturile tinere
lor state pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare pe calea progre
sului, ale popoarelor ce militea
ză pentru cucerirea indepen
denței naționale, pentru lichida
rea definitivă a rușinosului sis
tem al colonialismului și neoco- 
lonialismului.

Partidul nostru se pronunță 
pentru stingerea focarelor de 
război și tensiune, pentru solu
ționarea problemelor internațio
nale litigioase prin contacte și 
tratative, prin instrumente po
litice. în acest sens, considerăm 
că este necesar să se intensifi
ce eforturile pentru aplicarea 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967, care 
oferă baza soluționării conflic
tului din Orientul Apropiat.

Ca țară europeană, România 
acordă o atenție majoră stator
nicirii unui sistem de securitate 
pe continentul nostru, care să 
ducă la înlocuirea relațiilor or
ganizate pe scindarea în blocuri 
opuse, pe existența grupărilor 
militare și a bazelor pe teritorii 
străine — printr-un climat de 
încredere reală, de apropiere și 
colaborare între toate popoare
le europene. Considerăm că este 
necesar să fie fructificat ecoul 
amplu, favorabil, pe care îl are 
în cele mai largi cercuri ale o- 
piniei publice ideea securității 
europene, intensifieîndu-se efor
turile îndreptate spre organiza
rea unei conferințe generale a 
statelor europene — cum au 
propus țările socialiste — ca

★ 

PARIS 6. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te : Vineri, au continuat lucrările celui de-al XIX-lea Congres al 
P.C. Francez. In ședința de dimineață a luat cuvîntul Etienne 
Fajon, membru al Biroului Politic, director al ziarului „L’Huma- 
nite“, care a prezentat raportul privind „Discutarea și adoptarea 
tezelor partidului'. Tezele C.C. al P.C.F., care precizează politica 
partidului, obiectivele și sarcinile sale pentru perioada viitoare, au 
fost supuse în prealabil unei dezbateri în masa membrilor de 
partid.

In cursul zilei de vineri, au luat cuvîntul delegați reprezentînd 
diferite federații ale partidului, care s-au referit atît la raportul 
Comitetului Central privind „Lupta contra monopolurilor și re
gruparea forțelor democratice și muncitorești, pentru o democrație 
avansată și socialism", prezentat de Georges Marchais, cît și la 
raportul lui Etienne Fajon.

Lucrările congresului continuă.

premisă a realizării acestui de
ziderat, spre normalizarea șl 
dezvoltarea relațiilor politice, e- 
conomlce, culturale dintre țările 
continentului. în acest sens, 
partidul nostru «e pronunță 
pentru asemenea acțiuni, ca
re să dinamizeze și să a- 
tragă In lupta pentru obiec
tivele securității masele popu
lare cele mai largi, inclusiv cele 
mai diverse pături sociale, par
tide politice, cercuri, curente și 
organizații, indiferent de con
cepțiile lor filozofice, religioa
se, ideologice.

In prezent, cind spre îngrijo
rarea opiniei publice, cursa 
înarmărilor continuă să se des
fășoare din plin, «e perfecțio
nează armamentele clasice, 
cresc stocurile de arme atomi
ce, una din îndatoririle esențiale 
este să se acționeze cu toată 
fermitatea în direcția realizării 
de progrese pe calea dezarmă
rii generale, în mod deosebit a 
dezarmării nucleare.

Convingerea noastră este 4G; 
întreaga evoluție a vieții intei 
naționale evidențiază ca princi
pală concluzie creșterea forțe
lor militante pentru progres 
social, democrație, independen
ță națională, capacitatea acesto
ra de a face să triumfe linia 
spre destindere șl colaborare in
ternațională, spre pace.

Tovarăși, nu peste mult timp, 
partidul nostru comunist, ca și 
comuniștii din toate țările, cla
sa muncitoare, Întreaga omenire 
progresistă va sărbători cente
narul nașterii Iui Lenin, marele 
conducător ți învățător al pro
letariatului revoluționar. In 
mod indiscutabil, acest eveni
ment constituie pentru comu
niștii de pretutindeni un prilej 
de a-și intensifica lupta pentru 
triumful cauzei socialismului.

Cucerind mase uriașe și ma- 
terializîndu-se în victoria socia
lismului în 14 țări ale lumii, în 
dezvoltarea partidelor comunis
te, în influența pe care o exer
cită asupra destinelor omenirii, 
marxism-leninismul și-a verifi
cat justețea și legitimitatea is
torică. Capacitatea sa de a da 
răspuns problemelor mari pe 
care le ridică dezvoltarea so
cialismului, a societății contem
porane, este într-o directă legă
tură cu cunoașterea și utilizarea 
legilor generale, fundamentale 
ale evoluției sociale, cît și cu a- 
bordarea creatoare a realități
lor prin raportarea permanentă 
a teoriei la condițiile specifice 
ale practicii sociale, prin inves
tigarea lor științifică, prin cu
tezanță și spirit înnoitor, con
diție ca marxismul să-și păstre
ze mereu viu, mereu proaspăt 
potențialul de gîndire revoluțio
nară.

Noi apreciem că cel mai re
marcabil mod de a cinsti aceas
tă aniversare este multiplicarea 
eforturilor pentru realizarea u- 
nor progrese în direcția unită
ții mișcării comuniste interna
ționale. Acționînd neabătut pen
tru dezvoltarea relațiilor tovă
rășești cu toate partidele fră
țești, Partidul Comunist Român 
consideră că cerința fundamen
tală pentru realizarea unității 
în zilele noastre este concepe
rea ei în lumina realităților sta
diului actual de maturizare a 
partidelor comuniste, respecta
rea neabătută a normelor de re
lații marxist-leniniste, care 
cristalizează cerințele esențiale 
ale unei colaborări tovărășești, 
liber consimțite, între egali, res
pectarea dreptului și îndatori
rii indiscutabile a fiecărui par
tid de a-și elabora autonom 
propria sa politică, fără nici un 
fel de imixtiuni. Pornind de 
la premisa că grija pentru uni
tatea și coeziunea mișcării co
muniste reprezintă suprema în
datorire internaționalistă, par
tidul nostru are convingerea că 
actualele dificultăți din mișca
rea comunistă pot fi depășite 
prin desfășurarea de eforturi 
permanente pentru soluționarea 
deosebirilor de vederi pe calea 
discuțiilor tovărășești, principi
ale, în spiritul stimei și respec
tului reciproc, al dorinței de a 
situa permanent deasupra di
vergențelor ceea ce este co
mun și conduce spre unitate.

In încheiere, dragi tovarăși, 
doresc să exprim comuniștilor 
francezi urările de cel mai de
plin succes atît în desfășurarea 
lucrărilor Congresului, cît și în 
activitatea pusă în slujba cau
zei democrației și socialismului, 
independenței naționale și păcii.

Trăiască Partidul Comunist 
Francez !

Trăiască prietenia dintre po
poarele român și francez !

Trăiască unitatea mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale, a tuturor forțelor care 
luptă împotriva imperialismu
lui, pentru pace și democrație, 
pentru progres, pentru socia
lism !

★

pe durata mai multor zile șiși pînă la o veritabilă „ocupa-
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