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„VIAȚA la dimensiunea 

micronilor"

— Va trăi OMUL 1OOO de ani?
— Petrolul —

o delicatesă?
— Avem virsta arterelor noastre!
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SA FOLOSIM CO RANDAMENT ÎN PAG. A 2-A ACTUALITATEA PENTRU TINERE3
MAXIM SUPRAFEȚELE Săptâmîiiii

în avan
O valoroasă invenție 
a doi tineri din Cluj

Sâptămîna

AMENAJATE PENTRU IRIGAȚII premieră
• SCENA

— Tntîlnire cu 
trei clasici

• CLUBUL

tutului politehnic din 
Cluj, Să-l însoțim și noi 
prin intermediul co
respondenței telefoni
ce transmise de aici.

în avan
premieră

Reporterul a primit o 
invitație. Ieri la ora a- 
nunțată a fost prezent 
la locul indicat : unul 
din laboratoarele Insti-
O simplă apăsare pe maneta unui mic dispozitiv șl, 

la cîțiva metri, un complicat motor intră în funcțiune. 
Ciudat, turația motorului se schimbă automat, de fie
care dată cînd se apasă pe manetă.

(Continuare în pag. a Il-a)

• COMITETUL U.T.C. DIN COMUNA POIANA MARE, JUDEȚUL DOLJ, S-A 
ANGAJAT : „VOM RECOMANDA UN NUMĂR MARE DE TINERI ÎN VE
DEREA PREGĂTIRII LOR ÎN MESERIILE NECESARE PENTRU PRACTICAREA 
APICULTURII IRIGATE".

• APROAPE 50 DE TINERI DIN ACEASTA COMUNĂ S-AU Șl PREZEN
TAT LA CURSURILE ORGANIZATE ÎN ACEST SCOP LA CALAFAT ; ALȚI 
30 îl VOR URMA.

In sudul Olteniei, sistemul de 
irigații Calafat-Băilești^ a ajuns 
în faza finală de amenajare. 
Constructorii, în rîndul cărora 
s-au evidențiat, anul trecut, și 
cei două sute de brigadieri de 
pe Șantierul național al tinere
tului — Coveiu, au făcut ca 
timpul să fie devansat. în acest 
an, mai bine de treizeci de mii 
de hectare din cele 46 de mii se 
află recepționate, pentru acestea 
unitățile agricole beneficiare 
prevăzîndu-și cifre de plan su
perioare. A rămas, în schimb, 
nerezolvată problema pregătirii 
cadrelor în vederea exploatării 
la capacitatea maximă a siste
mului. Diferența între cifrele ce 
exprimă necesarul și cele ce în
fățișează asiguratul este de-a 
dreptul îngrijorătoare. Se impu
ne pregătirea, prin cursuri de 
cîteva Juni, a altor aproape 
cinci sute de motopompiști, iar 
în cicluri de o săptămînă a încă 
pe atîția țărani cooperatori ne
cesari pentru deplasarea și su
pravegherea coloanelor de iri
gații. îngrijorătoare este situația 
asigurării cadrelor de moto- 
pomy., cele patru coopera
tive agricole din comuna Poiana 
Mare. Dintr-un necesar de 178, 
dacă au fost școlarizați o treime. 
Și săptămînile pînă la începerea 
lucrului în cîmp se numără pe 
degete.

„In irigajii, cooperativele 
noastre agricole, statul a inves
tit sume foarte mari. Aproape 
douăsprezece mii de lei pentru 
fiecare hectar. Acum avem sa
tisfăcută întrutotul nevoia de

apă. Dar numai atît nu-i sufi
cient pentru a obține 7—8 mii 
de kilograme porumb boabe Ia 
hectar, sau patru vagoane de 
sfeclă. Este nevoie de oameni 
calificați. Deocamdată, însă, a- 
ceștia lipsesc. Cunoscînd acest 
lucru, poate rămîne nepăsătoare 
organizația U.T.C., tineretul co
munei ? Cu ani in urntă, cînd 
ceea ce se constată acum în sis
temul de irigații se întiinpla în 
zootehnie, aproape o sută din
tre noi ne-am angajat să lucrăm 
în acest sector. Ne-am pregătit 
„din mers", dar cunoștințelor 
puține de la început le-ani ală
turat elanul nostru, dorința de 
a învinge greutățile, oricit ar fi 
fost de mari. Astăzi, știm fiecare 
ce

lanțul veniturilor ! Oare, inter
venția noastră hotărită nu s-ar 
solda și în domeniul irigațiilor 
cu aceleași bune rezultate ?

Astfel a invitat secretarul co
mitetului comunal U.T.C., tova
rășul Florea Lăcusteanu, pe 
membrii comitetului și pe nume
roșii tineri invitați să. participe, 
împreună cu președinții coope
rativelor agricole și specialiștii 
din C.A.P. la dezbaterea acestei 
stringente probleme de produc
ție. Și, discuțiile au fost fruc
tuoase, îndeosebi după interven
ția inginerului agronom coordo
nator MARIN SANDE.

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a IlI-a)înseamnă zootehnia în

Unul din bazinele de refulare ce însoțesc stațiile de repompare a 
apei in Sistemul de irigații Terasa Brăilei.

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦Tinerețe și

nomen
datoare

MIRCEA RADU 
IACOBAN

La 25 de ani, unul dintre 
laureații de anul trecut ai 
premiului „Nobel" era șef de 
catedră. Aproape de aceeași 
vîrstă, Maiorescu semna ac
tele rectoratului Universită
ții din Iași...

...Sint — veți spune — 
strălucitoare excepții. In co
roana fiecărui pont vom afla 
și două-trei îmbietoare fruc
te pîrguite timpuriu. între
barea este: ce facem cu 
ele ? Le lăsăm să îmbătrî- 
nească pe ram, în așteptarea 
legiuitului soroc al culesului 
de toamnă deplină, ori, in 
pofida calendarului, le cule
gem pentru panerul mires
melor dinții? Aș spune că, 
de dragul regulii, n-are nici 
un rost să sacrificăm excep
țiile care o confirmă. Dar, 
se pare că un „calendar al 
culesului" operează uneori 
(sub altă formă și cu egală 
intransigență) în livada tine-
(Continuare în pag. a Vil-a)
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• De la OM la OM
de Ion Băieșu
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Schițe la un profil 
al tinerei generații (IX)

TINEREȚE.
nomele tău
NU ESTEECRANUL

DISCUL

FANTEZIE Șl
ONESTITA TE

DE ISTORIE

cu trofeul „Săniuța de

In studiile

TELEVIZIUNE

(Continuare în pag. a 111-a/

Convorbire realizată de 
MARIETA VIDRAȘCU

Azi ți mîine la Poiana Brașov

„SĂNIUȚA DE ARGINT" ÎN ZBOR SPRE...MEDALI11
Sfîrșitul acestei săptămîni marchează un eveniment 

însemnat pentru sportul de masă din școli — finala 
pe țară a concursului dotat

(Continuare în pag. a Il-a)

CRUZIME!1
Convorbire cu actorul AMZA PELLEA

OLIMPIADELE
școlare - la
a doua etapă

Convorbirea noastră

cu tovarășul

EUGEN BLIDEANU,
director general 

în Ministerul Invățămîntului

— Vă propunem tova
rășe director general să 
reluăm discuția de unde 
am lăsat-o la 14 ianua
rie, cînd anunțam calen
darul concursurilor șco
lărești, ediția 1970. De 
atunci s-a consumat un 
moment cheie al acestor 
ra și anume faza locală. 
Ce elemente caracteris
tice acestei etape de 
masă se impun atenției?

— Primul și cel mai însem
nat este participarea nume
roasă a elevilor, substanțial 
sporită chiar față de anul tre
cut cînd, de asemenea, înre
gistram un progres în această 
direcție. In sprijinul acestei 
aprecieri aș aduce cîteva cifre: 
la matematică în județul Brăi
la, de pildă, s-au prezentat 535 
concurenți față de 357 în edi
ția trecută; școlile județului 
Teleorman au trimis 624 con
curenți spre deosebire de anul 
trecut cînd au concurat doar 
197; în Vrancea s-au prezentat 
peste 400 de elevi, iar în Ca-

pitală peste 4 500. La romana, 
Bucureștiul și-a dublat cifra 
(2 200 elevi anul acesta față 
de 1100 în 1969), Vjlcea a a- 
vut 245 concurenți față de 140 
anul trecut. La fizică, în jude
țul Mehedinți se înregistrează 
o creștere de circa 275 ila sută, 
iar la chimie, la Constanța 
creșterea este de sută la sută. 
Sigur, nu putem abuza de 
cifre, dar ele exprimă și alt
ceva : județe mai puțin cunos
cute sub acest raport s-au im
pus atenției datorită număru
lui mare de elevi — concu
renți prezenți anul acesta. De 
aici cîteva concluzii : putem 
aprecia că școala în ansamblu 
oferă o mai bună pregătire e-

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦

ALCOOLUL
Zilele trecute, nimerind din 

pricina obligațiilor profesionale 
la o reuniune unde, alături de. 
cîțiva soliști de muzică ușoară își 
dădea concursul și Gică Petres
cu, am auzit — pentru a cita 
oară ? — acel cîn tec în care re
vin ca tm laitmotiv cuvintele: 
„pe șoseaua șprițului...". Volubil, 
plin de energie, agitînd șnurul 
microfonului ca pe un șarpe ciu
dat, cîntărețul îndemna publicul 
să-l secondeze bătînd din palme 
și scandînd de trei ori: „bea!, 
bea I, bea!“. Prima încercare a 
fost o dezamăgire și artistul s-a 
simțit în drepturile sale să-și 
bată joc de anemia unei săli că
reia, se pare, îi era cam rușine 
să se socotească mutată pe loc 
în fața unor butoaie gîlgîind de 
sîngele-domnului. Pînă la urmă 
însă timiditatea a fost învinsă, 
cele cîteva sute de persoane se 
înscriseseră de bună voie într-o 
călătorie pe mirifica „șosea a 
șprițului" și urlau cît le ținea 
gura : „bea!..., bea !... bea!...“

Desigur, n-am naivitatea să 
cred că dacă restaurantele, cum 
ne semnalează mai mulți cititori, 
sînt nefiresc de pline, chiar la

UN DROG!
ore la care lumea ar trebui să 
se cam afle pe la treburi, asta 
s-ar datora cîntecelor vesele ale 
lui Gică Petrescu, artist simpati
zat și prețuit. Nu. Totuși, înre- 
gistrînd acea trecere — destul de 
rapidă — de la reținerea în 
fața bachicelor deprinderi la 
preaplinul unei convingeripreaplinul unei convingeri cu 
care se rostea îndemnul la bău
tură, fie el și în glumă, mă gîn- 
deam dacă măcar unei părți din
tre cei acolo de față le era lim
pede unde duce, de fapt, prea 
deasa plimbare pe „șoseaua șpri
țului"? Și fiindcă așa îi stă bine 
unui reporter, punîndu-mi între
barea am căutat singur' răspun
sul. Pentru cititor.

,ȘOSEAUA ȘPRIȚULUI" 
ARE UN CAPĂT?

rr

Are, și nu. ne-a fost greu să-l 
găsim. Deși unii ^beati la lași, 
alții la ■ Baia ’Mare, iar alții la

Craiova, din cînd-în cînd cîte o 
nevastă amărîtă, ori o rudă nu 
mult mai veselă coboară la sta
tuia din centrul comunei Popești- 
Leordeni, ori la stația „Spitalul 
,9“ din București însoțind cîte o 
persoană care s-a înfrățit -cu sti
cla, autodistrugîndu-se omenește 
și creînd indescriptibil de triste 
situații celor din jurul lor. La 
cele două puncte indicate mai 
sus există clinici în care se face 
tratamentul celor pe care șprițul 
i-a învins. La capătul acelei șo
sele pe care s-a plecat cu strigăte 
de veselie se găsesc, deci, aces
te climei, străjuite zi și noapte de 
oameni îmbrăcați în halate albe, 
care au învățat cîte 16—18 ani 
și studiază în continuare pentru 
ca, exact contrar îndemnului din 
cîntec, să facă tot posibilul să-i 
îndrume pe cei deveniți deja al-

coolici, spre opusul „șoselei șpri
țului".

Și iată faptele : în timp ce a- 
colo, în sala de pe Calea Victo
riei, cîteva sute de persoane stri
gau „bea !..., bea !..., bea !...“, 
aici, la marginea orașului, un 
grup de doctori și asistenți medi
cali se luptă cu multe alte sute 
de persoane încercînd să le ba- 
ge-n cap reversul refrenului ve
sel : „nu bea !..., nu bea !..., nu 
bea!...“ Este o luptă destul de 
inegală și aș zice revoltătoare

aprin iresponsabilitatea veselă 
primirilor.

CUM ARATĂ UN BĂUTOR 
AJUNS ÎN ACEST LOC?

Iată trei cazuri.
1. Constantin A, 23 ani, elec

trician auto la I.T.B. Fost mese
riaș bun. Căsătorit, doi copii, so
ția vînzătoare într-o cofetărie. 
Fetița cea mică (1 an și opt 
luni), cum îl vede în casă îi stri-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a Vlll-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
♦ —

A ARTE!
Progresul științei e în funcție 

.pe de o parte, de descoperiri, pe 
de alta, de interpretări noi, și 
anume de descoperiri și de in
terpretări valabile. Că știința 
românească a 
ultimele decenii 
meniile cu pași 
e un fapt ce nu 
duit. Elanul care 
promovează în toate domeniile 
acest progres produce însă une
ori și anumite fenomene secun
dare — nu frecvente, totuși nici 
prea sporadice pentru a putea 
fi complet neglijate — trezind 

. ambiții care depășesc posibili
tățile momentului, _ generînd 
pseudo-descoperiri și mai ales 
pseudo-interpretări, nu numai 
inutile, ci uneori de-a dreptul 
dăunătoare, ducînd nu la lămu
riri, ci la confuzii. Bănuiesc că 
în toate domeniile științei există 
asemenea fenomene, dar, prin 
firea lucrurilor, concret le cu
nosc mai bine pe cele din ambi
anța disciplinei pe care o pro
fesez, pe cele din istoria artei. 
Scriu aceste rînduri cu intenția 
de a contribui la eliminarea u- 
nor neajunsuri de această fac
tură.

Să fim însă bine înțeleși ! A- 
proape că nu există operă știin
țifică de oarecare amploare în 
care să nu se strecoare erori. 
Realitatea ne obligă — vrînd- 
nevrînd — să contăm pe pre
zența lor. Există însă o limită 
dincolo de care erorile nu mai 
sînt inevitabile insuficiențe u- 
mane, ci consecința unei super
ficialități — conștiente sau in
conștiente — ce scontează pe 
lipsa de informație a cititoru
lui, urmărind producerea unor

progresat îii 
în toate do- 
impresionanți, 
poate fi tăgă- 
a promovat și de prof. univ. dr. docent

VIRGIL VĂTĂȘIANU 
membru corespondent al Aca

demiei R.S.R. •

anumite efecte și obținerea unor 
anumite succese nejustificate. 
Despre acestea din urmă este' 
vorba în rîndurile ce urmează.

Așa, bunăoară, se spune în 
tratatul de Istoria artelor plasti
ce în România, vol. I, 1968, la 
p. 28 : „întemeiați pe analiza 
stilistică a monumentelor și pe 
informații documentare, cerce
tătorii români și străini au pro
pus datarea bisericilor de lemn 
românești în secolul al XIV-lea, 
legîndu-le probabil de apariția/ 
unor formațiuni politice româ
nești de anvergură. Or, ni se1 
pare că ținînd. seamă de seria 
de elemente expuse, care ilus
trează legătura nemijlocită și 
neîntreruptă a construcțiilor re
ligioase cu locuința țărănească, 
se impune o datare mult mai 
timpurie." în cartea sa despre 
Bisericile de lemn din județul 
Arad, 1927, la p. 7, C, Petranu

— Amza Pellea, cu voia dumî- 
tale aș zice să nu luăm ca 
temă a acestei convorbiri profi
lul tinerei generații artistice. 
Iți propun pentru azi un 
„schimb de replici" în jurul ti
nerei generații de spectatori și, 
ca să ne putem mișca cît mai 
în voie, aș zice să ne oprim nu
mai la publicul tînăr din sălile 
de cinematograf. Asta, bineîn
țeles, în măsura în care vei fi 
de acord că se pot face delimi
tări între spectatorul vîrstnic 
și cel tînăr și între omul din 
sala de teatru și cel din sala de 
cinematograf

— Aceste- delimitări au. exis
tat dintotdeauna și faptul nu 
mai trebuie demonstrat. Cît pri
vește subiectul pe care-1 pro
pui pentru această discuție — 
tînărul spectator de film — mă 
tem că în această privință nu 
dispun de acea detașare atît de 
necesară unor aserțiuni cu pre
tenții de generalizare. Pentru 
că cu, oricit ți .s-ar părea de 
ciudat, continui să mă duc și 
astăzi la cinematograf cu aceeași 
emoție cu care mă pregăteam 
în adolescență să văd ..Zorro, 
omul cu mască" sau „Tarzan, 
fiul junglei".

— înseamnă că profesionistul 
ecranului Amza Pellea, inter
pret al lui Decebal și Mihai Vi
teazul. este, ca degustător de 
peliculă, un fericit practicant ai 
magicei formule argheziene : 
„Fă-te, suflete, copil !“ și pentru 
asta, pe drept cuvînt, trebuie 
să-l invidiem. Dar eu cred ca 
discuția noastră poate porni 
chiar și de la mărturisirea pe 
care-o făceai mai înainte. Iar 
pentru aceasta întrebarea pe 
care ți-o propun este...

— Știu : dacă sînt sau nu de 
părere că tinerii spectatori de 
film de azi se duc la „Pardail- 
lan“-ii și „Angelicile" lor cu a- 
ceeași emoție ingenuă, cu a- 
eeeași candidă „necunoaștere" 
cu care ne duceam noi la „Tom 
Mix“-ii sau „Alome“-le noastre? 
Bineînțeles că nu. Tineretul de 
astăzi este, ca să zic așa, mult 
mai „calificat" ca spectator de- 
cît tinerii generației anterioare. 
E drept, tinerii studioși de ■ azi 
nu au, încă, incluse în programa 
analitică ore despre arta și teh
nica filmului, dar presa, atît 
cea de specialitate cît și cea co
tidiană, ca și radio-ul și mai 
ales televiziunea oferă în per- 
manență populației din toate 
mediile o asemenea cantitate de 
informații despre cinematogra
fie îneît tinerii spectatori de 
film de azi pot fi socotiți, în ra
port cu tinerii de acum două 
decenii, niște „inițiați". Pornind 
de la această realitate evidentă 
se poate face observația că, 
dacă tinerii de altă dată se du
ceau la cinematograf numai ca 
să vadă ce se reprezintă pe 
ecran, tinerii de azi sînt inte
resați neapărat si de felul cum 
a fost realizat filmul respectiv, 
în timp ce prăbușirile specta
culoase peste stînci ale invulne
rabilului Zorro erau, pentru noi, 
„reale", pentru ei galopadele $i 
prăbușirile eroilor din filme nu 
sînt altceva decît „cascadorie", 
mai bine sau mai puțin bine 
executată.

— Dacă' este așa — și este ! 
— unde mai întîlnește tînărul 
spectator de azi „miracolul" 
ecranului, acel sublim „mister" 
care să-l emoționeze, să-l trans
figureze, să-l facă să uite de 
sine ?

— Numai și numai în valoarea 
reală a unui film, 'în stringența 
temei, în autenticitatea mesaju
lui, în măiestria creatoare a 
realizatorului, deci în adevărul 

. artistic al peliculei — singurul 
dat capabil să-l emoționeze pe 
spectatorul tînăr de azi în a- 
semenea măsură îneît să-l facă 
să uite, în timpul celor 90 de mi
nute de proiecție, tot ce știa 
despre „modul de preparare" a 
respectivului produs artistic.

— Cum să ne explicăm atunci 
(marea afluență de tineret la în
doielnicele „Angelici" și la „Do
larii...." de tot felul sau la fil- 
mele cu multă muzică ușoară 
dar fără pic de artă ? Și, de a- 
semenea, cum să ne explicăm 
reacțiile cu totul lipsite de ci- 
vilitate ale unor tineri specta-’ 
tori — fluierături, interpelări 
licențioase, glume îndoielnice — 
la scenele „tari" ale filmelor ? 
'Nu cumva, în caracterizarea fă
cută de dumneata mai înainte 
■există și o doză de idealizare?

(Continuare în pag. a IV-a)
PETRE DRAGU

(Continuare Jîn pag, a IV-a)
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O firmă

în devenire
SAU ÎNCĂ O SUGESTIE 

PENTRU INSTRUIREA 
PRACTICĂ

In Cluj a luat naștere o nouă 
întreprindere, care nu figurează 
pe harta industrială a munici- 
cipiului. Deocamdată nu arc 
nici nume. Are însă plan dc 
producție, de calitate, de bene
ficii. Pe poarta acestei între
prinderi ies zilnic cîteva sute 
de kilograme de produse de pa
nificație, căci acesta este profi
lul noii unități. Trebuie să men
ționăm însă, că activitatea în
treprinderii e susținută în în
tregime de elevi ai Grupuiui 
școlar din Cluj al Ministerului 
Industriei Ușoare — clasele 
de brutari — care își desfășoară 
în acest mod, original și efici
ent pregătirea practică. „între
prinderea" a fost amenajată 
fără investiții, prin muncă pa
triotică. •

I. RUS

N ■
■

V-

CLUBUL

SCENA
A.

Entîlnire cu
Cele trei premiere ale săptămî- 

nii viitoare ne prilejuiesc, pe 
coordonate diferite, trei intere
sant^ întîlniri cu clasicii.

trei clasici
SIMBATA. 14 FEBRUARIE 1810

„ELECTRECORD'
NE OFERĂ DISCUL

'll '■ V* . '7‘‘. ■ „

UN ORIGINAL CONCURS 
LA BAIA MARE

SCULPTURĂ..:
IN ZĂPADĂ

Deunăzi, locuitorii băimărem 
au fost martorii unei competiții 
cu totul, cel puțin la noi, origi
nale : pe una din arterele orașu
lui, zeci de elevi se întreceau în 
a-și dovedi fantezia și îndemâ
narea. La scurt timp după de
clanșarea întrecerii, locul pe care 
se aflau a fost acoperit de un 
popor de statui de zăpadă, incit 
juriul desemnat să aprecieze 
lucrările a fost obligat la o trea
bă dificilă. Și totuși, iată premi
ile : pentru soluție tehnică — 
„PAȘI PE LUNĂ" ; pentru umot
— „CĂLDURĂ IN IARNĂ" ; 
pentru compoziție — „SĂRU
TUL IERNII" ; pentru valorifi
carea tradițiilor populare locale
— „URSITOAREA" ; pentru am
bianță — „SFINXUL".

Competiția a fost organizată 
de comitetul județean al U.T.C., 
la sugestia artistului plastic băi- 
mărean Mihai Olos. Ea va că
păta în viitor un caracter tradi
țional, urmărind stimularea spiri
tului creator al elenilor.

IOSIF HAMZA

• La Teatrul „C. I. Nottara", 
joi seara, îndelung așteptata 
premieră a piesei lui Ivan Tur- 
gheniev, O LUNĂ LA ȚARA. 
Va găsi regizorul George Rafael 
un echivalent scenic inefabilei 
poezii a marelui scriitor ? Avem 
toate motivele să credem că da. 
Distribuția cuprinde actori — în 
majoritate tineri — capabili de 
vibrație autentică și de lirism : 
Gilda Marinescu, Val. Săndu- 
lescu, Anda Caropol, Ioana Ma- 
nolescu, Migri Avram Nicolau, 
Rodica Sanda Tuțuianu, Emil 
Hossu, Al. Repan, Ștefan Radof 
și alții; decorurile aparțin unui 
scenograf sensibil și talentat, 
Giulio Tincu, iar ilustrația mu
zicală e semnată de unul din
tre cei mai interesanți Compo
zitori ai tinerei generații, 
Alexandru Hrisanide.

• Un clasic al literaturii idiș, 
pe scena Teatrului Evreiesc de 
Stat : I. L. l’ereț, autorul poe
mului dramatic NOAPTEA ÎN 
TIRGUL VECHI, a cărui pre
mieră va avea loc sîmbătă. Re
gia spectacolului aparține lui 
Iso Schapira, muzica, scenogra
fia și coregrafia întrunesc trei 
semnături celebre : Haim Sch- 
wartzman. M. H. Maxy și Trixy 
Checais, iar distribuția cuprinde 
aproape tot colectivul teatrului, 
în frunte cu Carol Marcovici, 
Ruchele Heller — Schapira, A- 
drian Lupu, Beno Popliker, 
Mano Rippel, Nușa Grupp-Sto- 
ian, Monu Griin și alții. De re
ținut textul poate fi 
în limba română, la

ascultat și 
cască.

Opera Română: MADAME BUT
TERFLY — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă: CONTESA MARITZA — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia): IDIO
TUL — ora 19,30; (Sala Studio) ; 
TRAVESTI — ora 19,30; Teatrul 
de Comedie : UCIGAȘ FĂRĂ
SIMBRIE — ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu M.ă- 
gureanu): NEPOTUL LUI RA
MEAU — ora 20; (Sala Studio): 
PURICELE IN URECHE — ora 
15; VIRAJ PERICULOS — ora 20; 
Teatrul Mic: PRIMARUL LUNII 
ȘI IUBITA SA — ora 29; Teatrul 
Giulești: NUNTA LUI FIGARO — 
ora 19,30 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru): OTHELLO — 
ora 19,30; (Sala Studio): ENIG
MATICA DOAMNĂ „M" — ora 
20; Teatrul „Ion Vasilescu": 
FLOAREA DE CACTUS — ora 
19,30 ; (la Sala Palatului) ; DE LA 
BACH LA TOM JONES — ora 20; 
Teatrul Evreiesc de Stat : 
ZEL-TOV — ora 19,30;
„Ion Creangă": DRUMUL E 
BER — ora 18,30; Teatrul Țăndă
rică (Calea Victoriei): AVENTU
RILE LUI PLUM-PLUM — ora 17; 
NOCTURN I — ora 21,30; (Str. A- 
cademlei): CĂLUȚUL COCOȘAT
— ora 17; Teatrul ,,C. Tănase" 
(Sala Savoy): VARIETĂȚI — ora 
19,30; (Calea Victoriei): NICUȚĂ... 
LA TĂNASE — ora 19,30; An
samblul U.G.S. : BALADA OMU
LUI — ora 20; Circul de Stat : 
MIRAJUL CIRCULUI — ora 19,30.

A

MA-
Teatrul

Li

I. S. Bach — „Con- 
două clavecine și 
interpretate de 

din Dresda sub ba-
dirijorului Kurt Redel. 

fac parte din cadrul 
cu Casa

Berlin. Al

In curînd își fac apariția in ma
gazinele de specialitate noi discuri 
„Electrecord", însumînd un bogat 
repertoriu din toate genurile mu
zicale. Pentru iubitorii muzicii 
simfonice și de cameră semnalăm 
două discuri : 
certe pentru 
orchestră", 
Staatskapelle 
gheta
Discurile 
schimbului cu Casa Deutsche 
Schallplatten Berlin. Al doilea 
disc, G. S. Da Palestrina — „Mis- 
sa Brevis" și „Madrigale", cu co
rul de cameră Madrigal al Con
servatorului „Clprlan 
cu", dirijat de artistul 
rin Constantin.

Cu prilejul anului 
(împlinirea a 200 de 
nașterea compozitorului) Electre- 
eord scoate un disc cu „Concer-

Porumbes- 
emerit Ma-

Beethoven 
ani de la

ușoare 
forma- 
versuri 
de fra-

• In cadrul programului „Me
ridianele și paralele muzicii 
ușoare" de duminică 15 febru
arie, la ora 20, Student-clubul 
are ca invitată pe Elena Za
mora, care va reînvia in fața 
studenților bucureșteni cîteva 
din succesele înregistrate în tur
neele sale de peste hotare. Tot 
dâminică, la ora 18, la Modern- 
cjub, recentul laureat al emisiu
nii concurs „Steaua fără nume", 
Nicolae Suciu, va oferi un 
program muzical 
de muzică

va oferi
cu formația 

ușoară „Discipolii".

(„Primăvara"). Un disc 
— care și-ar ii meritat 
mai devreme — „Ma- 
cuprlnde melodiile pre- 
concursul național de 

interpretare —. 1969. In-

tineretului în reali- 
climat de pace 

popoare"

O valoroasă 

invenție
(Urmare din pag,. 1)

Demonstrația la care asistăm a 
început, de fapt cu doi ani în 
urmă. Cei doi tineri, care ne in
troduc în taina acestor impulsuri 
miraculoase, ne-ar putea preciza 
cu exactitate matematică: două 
ceasuri zilnic, timp de... 700 de ro
tații ale planetei în jurul propriei 
axe. 14 000 de ore, deci, de efort, 
de căutări, de trudă a gîndului 
greu de Urmărit pînă la capăt. 
14 000 de ore de continuă competi
ție a inteligenței la capătul căreia 
cei doi tineri, șeful de lucrări A. 
Kelemen, si Mircea Crivii au ieșit 
învingători. Rodul acestor febrile 
preocupări -invenție : ,,Procedeu
și dispozitiv pentru reglarea mo
torului asincron trifazat11.

Invenția propune un inedit sis
tem de reglare a turației motoa
relor asincrone trifazate cu roto
rul în scurtcircuit și bobinat. Dis
pozitivul utilizat pentru acest 
procedeu de reglare este alcătuit 
dintr-un generator de impulsuri 
de frecvență variabilă, un distri
buitor ai impulsurilor pe faze și 
un amplificator final. Aplicat la 
un strung, de pildă, dispozitivul 
suplinește, în condiții foarte bune, 
cutia de viteză a acestuia. Dome
niul de aplicabilitate, însă, este 
practic nelimitat. în felui acesta, 
motorul asincron poate fi utilizat 
în calitate de integrator electro
mecanic, element de memorie 
pentru transmiterea la distanță a 
unghiului de rotație, pentru sin
cronizarea axelor și pentru trans
formarea informației din formă 
discretă în formă analogică.

...în țaborator demonstrația s-a 
încheiat. Drumul spre producție 
al invenției însă abia acum înce
pe. Succes !

■ s-~

• Un alt gen de 
cu clasicii ne anunță, pentru vi
neri seara, Teatrul „C. Tănase". 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ, „su- 
per-revista" lui Nicușor Con- 
stantinescu și H. Mălineanu, în 
regia lui Nicolae Dinescu, va 
încerca să evoce atmosfera ce
lebrei companii de revistă, de la 
al crărei prim spectacol se împli
nesc 50 de ani. Să consemnăm 
că. pe lingă interpreții consa- 
crați ai genului (Doina Badea, 
Horia Căciulescu, Luigi Ionescu. 
Nicu Constantin, AI. Lules- 
cu, Doina și Cornel Pa
triciii), 
meroși 
tre ei 
zie pe 
Dinică, Lucica Rîpeanu, 
Cloumb, Cristina Stamate, Adi
na Popescu, Ileana Dunăreanu, 
Iulian. Voicu, Dan Ivănescu.

reîntîlnire

Constantin, Al. 
Doina și Cornel

în distribuție apar nu- 
actori tineri, cîțiva din- 

debutînd cu această oca- 
scena revistei : Nicolae 

Eelia

s. c.

„SĂNIUȚA DE ARGINT"

(Urmare din pag. I)
argint**  — singura probă cu 
etapă finală din cadrul ,,O- 
limpiadei de iarnă a elevilor”. 
Pasionantele întreceri vor avea 
loc pe pîrtia unde s-au desfășu
rat și întrecerile primei ediții de 
anul trecut ; startul se va da ceva 
mai jos de Poiana Brașov, adică 
la Cabana vînătorilor, iar sosirea 
e fixată la Pietrele lui Solomon.

Aseară, în cadrul ședinței tehni
ce, organizatorii au procedat la 
tragerea la sorți precum și la va
lidarea săniilor. Azi, se desfășoa
ră prima manșă iar mîine dimi
neață cea de-a doua, atît la fete 
cît și la băieți, după care va 
urma festivitatea de primire. Care 
vor fi favoriții zeiței victoriei ? 
Vom afla de-abia duminică la 
prînz.

In aceste momente cînd Să
niuța de argint* 1 devenită simbol 
al pasiunii elevilor pentru „spor
turile albe“, așteaptă să-și ia zbo
rul spre marea finală. Comisia de 
organizare, comitetele județean și 
municipal Brașov al U.T.C., cei
lalți factori de sprijin, concurenții 
și antrenorii lor retușează cu gri
jă ultimele detalii în măsură să 
asigure o reușită deplină actului 
final. Sîntem de asemenea infor
mați că Federația de specialitate 
va adresa primilor 10 clasați invi
tația să participe, între 20—22 fe
bruarie, pe pîrtia de bob de la 
Sinaia, la Campionatul național 
de săniuțe. Un motiv în plus pen
tru a dinamiza întrecerea, pentru 
a valorifica pe deplin destoinicia 
și cutezanța temerarilor în marea 
confruntare a curajului. Va fi, 
indiscutabil, o mare sărbătoare a 
tinereții ’

C, VASILE

DUMINICĂ, 15 FEBRUARIE 1970

Opera Română: MOTANUL ÎN
CĂLȚAT — ora 11; SCHOPINIA- 
NĂ-NASTASIA — ora 19,30 ; 
Teatrul de Operetă : ROSEMA
RIE — ora 10,30 ; MY FAIR LADY
— ora 19,30; Teatrul National 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia): 
COANA CHIRIȚA — ora 10,30; 
ALIZUNA — ora 15; ENIGMA O- 
TILIEI — ora 19,30; (Sala Studio): 
AL PATRULEA ANOTIMP — ora 
10; PĂRINȚII TERIBILI — ora 15; 
CINE EȘTI TU ? — ora 20; Tea
trul de Comedie ; DISPARIȚIA 
LUI GALY GAY — ora 10,30 ; NIC- 
NIC — ora 15,30; și 20; Teatrul 
..Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu): D-ALE CARNAVA
LULUI — ora 10: TRANSPLAN
TAREA INIMII NECUNOSCUTE
— ora 15 și 20: (Sala Studio): VI
RAJ PERICULOS — ora 10; BU
RICELE ÎN URECHE — ora 15; 
SFINTUL MITICĂ BLAJINU — 
ora 20; Teatrul Mic: PRIMARUL 
LUNII ȘI IUBITA SA — ora 15,30; 
PREȚUL — ora 20; CARLOTA — 
ora 10,30; Teatrul Giulești : VI
SUL UNEI NOPȚI DE IARNĂ — 
ora 10: COMEDIE CU OLTENI — 
ora 15: GEAMANDURA — ora 
19,30; Teatrul „C- I. Nottara" 
(B-duI Magheru): VIJELIE IN 
CRENGILE DE SASSAFRAS — 
ora 10; CÎND LUNA E ALBAS
TRĂ — ora 15,30: O CASĂ ONO
RABILĂ — ora 19.30; (Sala Stu
dio): ENIGMATICA DOAMNA
„M“ — ora 10,30: CE SCURTA E 
VARA — ora 16; ANONIMUL — 
ora 20; Teatrul „Ion Vasilescu": 
FLOAREA DE CACTUS — ora 10 
și 19.30; (la Sala Palatului): FOT-

ora 16 și 20;
RĂZ-

BAL MEXIC '70
Teatrul Evreiesc de Stat: 
BUNAREA SUFLEURULUI — ora 
11; MAZEL-TOV — ora 19.30: Tea
trul „Ion Creangă" POVESTE NE
TERMINATĂ — ora 10 și 16: Tea
trul „Țăndărică" (Calea Victo
riei) : ELEFĂNȚELUL CURIOS — 
ora 11; CABARETTISSIMO — ora 
19,30; (Str. Academiei); PUNGU
ȚA CU DOI BANI — ora 11 ; Tea
trul ,,C. Tănase" (Sala Savoy): 
VARIETĂȚI — ora 19,30; (Calea 
Victoriei): NICUȚĂ... LA TĂNA
SE — ora 19,30; Ansamblul U.G.S.: 
ESOP, VIAȚA, MUZICA ȘI NOI 
— ora 20; Circul de Stat : MIRA
JUL CIRCULUI — ora 10; 16 șl 
19,30.

TELEVIZIUNE

• „Rolul 
zarea unui 
prietenie între 
titlul conferinței pe care o
susține Nicolae Cristache, 
adjunct al secției internaționale 
a C.C. al U.T.C., la Tehnic-club, 
marți, 17 februarie, ora 16,30 în 
cadrul ciclului „Tineretul și 
problemele contemporaneității". 
Ea aceeași oră, Clubul elevilor 
realizează cu ajutorul aparatu
lui de proiecție o incursiune în 
cîteva din expozițiile de artă 
populară iar Modern-clubul 
prezintă 
sică la 
Liceului 
Capitală.

tul nr. 1 pentru pian și orchestră 
în do major, op. 15", cu orchestra 
simfonică a Radlotelevizlunli di
rijată de Iosif Conta ; solist Va
lentin Gheorghiu.

Pentru iubitorii muzicii 
amintim discul cunoscutei 
ții „Mondial" eu melodii pe 
de Mihai Eminescu („Atît
gedă"), Ion Minuleseu („Romanță 
fără ecou"). Octavian Goga („De 
va veni la tine vîntul") și G. To- 

.pîrceanu 
pe 30 cm 
prezența 
maia ’69”, 
miate la 
creație și
terpretează Ioana Radu, Mihaela 
Mihai, Doina Badea, Luigi Iones
cu, Constantin Drăghici, Aurelian 
Andreescu.

In ceea ce-1 privește pe Dorin 
Anastasiu, lucrurile sînt, într-un 
fel, inedite. El se află la primul 
disc. De aceea, dincolo de discul 
în sine (cuprinzînd melodiile 
„Merți Becaud" 
lacrimi", „Plop 
mici de Saxa") 
resc faptul de 
păreri : „Este

MARIA

10 ani — a 
care va con- 
acest an a

MINCIU

•<**» țfațf*

(cuprinzînd
„Astă seară fără 

frint", „Bibelouri 
am considerat fi- 
a-i solicita cîteva 
vorba, mai Iutii, 

de o recunoaștere șl încununare 
a pasiunii mele de 
spus tînărul interpret 
cura la ediția din 
„Cerbului de aur".

BEANY GOODMAN — LA BUCUREȘTI

Două concerte programate in cursul zilei de luni la București 
vor prilejui iubitorilor jazzului, posibilitatea de a-1 asculta pe 
unul dintre cei mai reputați muzicieni ai secolului, „regele 
swingului", reformator al jazzului, muzicianul care socotește 
după propria sa expresie: „jazz-ul drept una din cele mai ori
ginale contribuții la cultura secolului XX". De la celebrul 
concert de la „Carnagie Hali" din ianuarie 1938 pma astazi. 
Beany Goodman a participat la toate mișcările care au hotărî*  
soarta jazzului modern. Muzician de largă formație (Beany Good
man este și unul dintre cei mai remarcabili interpreți de mu
zică simfonică), oaspetele american va oferi două concert» 
bucureștene alături de cîntăreața Barbara Florence Whitțlje și 
formația sa.

O PRIMĂ AUDIȚIE A UNUI TÎNAR COMPOZITOR

Din seria de evenimente mu
zicale ale viitoarei săptămîni. 
semnalăm prezența în progra
mele Orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii a unei prime au
diții aparținînd unui tînăr com
pozitor : ...Muzica de concert" de 
George Draga. Scrisă în anul 
1969. noua lucrare a lui George 
Draga demonstrează aceeași ten
dință spre rigoare, vizibilă și în 
lucrările sale anterioare — Sim
fonia sau Uvertură de concert, 
ultima dintre ele, excelent inter
pretată stagiunea trecută într-un 
concert al Filarmonicii. Noua 
piesă este scrisă pe baza a 5 
valori, care printr-o serie de 
permutări dau în desfășurare o 
rezultantă polifonică.

Din agenda muzicală a săptă- 
mînii viitoare mai semnalăm

concertul de joi seara al Filar
monicii din Brașov (retransmis 
sîmbătă seara (ie posturile noas
tre de radio) și în care dirijorul 
Mircea Lucescu 
Suita din baletul 
zeana" de Ion 
Concertul nr. 1
orchestră de Liszt, (solist Joseph 
Alfidi din S.U.A.) și cea de a 
III-a Simfonie de Arthur Ho
negger. '

a programat : 
„Ileana Cosîn- 
Nonna Otescu 
pentru pian și

ECRANUL

NOI PREMIERE IN CAPITALĂ
La cinematograful Patria din Capitală 

SPENCER TRACY — KATHARINE HEPBURN 
SYDNEY POITIER 

producție a studiourilor americane

I. S.

iar
o seară de muzică cla
care participă 

de muzică nr.
elevii
2 din

• Pentru elevii școlilor 
fesionale din sectorul 3, marți 17 
februarie, la ora 16,00. prof Ion 
Cebuc de la Muzeul de Istorie 
a orașului București, va vorbi 
la Universal-club despre „P.C.R., 
stegar al luptei poporului ro
mân pentru libertate și inde
pendență națională".

• „Bogăția cinegetică a țării 
noastre", prelegere cuprinsă pe 
agenda Universal-clubului la 
rubrica „Bucuroși de oaspeți ?“, 
va fi prezentată și bogat ilus
trată prin exemplificări cu aju
torul aparatului de proiecție de 
Marin Cîrstea, redactor al 
vistei „Vînătorul 
sportiv", miercuri 
ora 17.

re-
și pescarul
18 februarie,

marcantă a• Personalitatea
medicului român Gheorghe Ma
rinescu va fi evocată, în cadrul 
unui medalion, de prof. dr. Po
pescu—Sibiu la Tehnic-club, vi
neri, 20 februarie, ora 19, în ci
clul „Savanți și personalități 
științifice".

• Ea Casa de cultură a stu
denților, vineri, 20 febr. ora 
20.45. criticii Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga și Dinu Sărăru vor 
împărtăși celor prezenți opiniile 
lor privind „Momentul actului 
în dramaturgie". în continuare, 
un colectiv artistic al Teatrului 
de Stat din Tg. Mureș prezintă 
spectacolul cu piesa „Acești în
geri triști" de D. R. Popescu.

• UN STRUGURE IN SOARE, 
filmul de duminică seara, a fost 
realizat în studiourile „Columbia 
Pictures" în anul 1960, de către 
regizorul Daniel Petrie. Autoarea 
scenariului, scriitoarea Lorraine 
Hansberry. și-a adaptat propria-i 
piesă — după ce s-a bucurat de 
succes _......... ... . .. '
marele ecran. Monografie a unei 
iamilii 
țiunea 
apartament modest din Chicago, 
filmul tratează problemele sociale 
ale populației de culoare din Sta
tele Unite.Un strugure în soare — 
film jucat aproape numai de ne
gri — a obținut în anul 1961 la 
Festivalul de la Cannes ..Premiul 
Gary Cooper". Distribuția este 
compusă din Sidney Poitier 
(Walter Lee). Claudia McNeel 
(Lena), Diana Sands (Beneatha) și 
Ruby Dee (Ruth). Cîteva rînduri 
despre acest mare actor, care este 
Sidney Poitier. Posesor al Pre
miului Oscar — fiind primul ac
tor de culoai-e ce obține aceasta 
distincție — Poitier a debutat ca 
actor de teatru, interpretînd o 
serie de roluri pe Broadway. Re
marcat în timpul unui spectacol, 
de agenții companiei de filme 
Fox. debutează în film în anul 
1950.

pe Broadway — pentru

de negri americani, ac- 
desfășurîndu-se într-un

• O nouă premieră în cadrul 
TELETEATRULUI : 
NEDUS.

Subintitulată „In 
sa are ca erou un 
terpretat de Victor

CAZUL PI-

labirint", ple- 
ziarist — in- 
Rebengiuc —

CU ȘI FĂRĂ
COMENTARII

producții mult discutate : „Hiroși-

ce refuză să plătească amenda 
pentru o simplă încălcare a legi
lor de circulație, lucru pentru 
care intră într-o serie de încurcă
turi. Avind ca pretext o intrigă 
polițistă, „Cazul Pinedus". aduce 
în fața telespectatorilor proble
mele răului, pe care fiecare din
tre noi le poate comite fără să-și 
dea seama. Autorul piesei, drama
turgul italian PAOLO LEVI s-a 
născut la Genova în anul 1914, în- 
cepindu-șl cariera de comediograf 
la radio, unde a obținut în anul 
1952, premiul „Microfonul de ar
gint". Piesa „II caso Pinedus", a 
fost jucată prima dată în anul 
1954 la Torino, la teatrul „Go- 
betti", de către compania teatrală 
„P. T. 
șl regia 
viziunea 
Popa.

din Genova". Adaptarea 
spectacolului pentru tele- 
română aparțin Letlției

ION PĂSAT
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LPROGRAMUL I

Cu : Olga Georges-Picot, Claude Rich, Anouk Ferjak

producție a studiourilor franceze

Regia : Alain Resnais

• Alain Resnais, autorul unor .
ma, dragostea mea". Anul trecut la Marienbad", la care se adaugă 
în această sâptămînă „Te iubesc, te iubesc", declară despre opera 
sa : ,UnuI dintre scopurile filmului este de a ne pune întrebarea : 
poți să-ți petreci toată viața, fiind detașat de tot ce faci ?“

• în „Ghici, cine vine la cină" Stanley Kramer, tradițional în ex
presia cinematografică și la zi în problematică, ne oferă o nouă 
dezbatere pe temele social-politice contemporane ale S.U.A.

• Ecou cehovian îndepărtat, ROȘU ȘI AURIU filmul regizorului 
polonez Stanislaw Lenartowicz în definiția autorului ; ,)o poveste 
poetică ce descrie o bătrînețe senină".
• Lui Ion Bostan, decanul de vîrstă și stimă al documentariștiloi 

români. 1 se organizează la cinematograful Timpuri Noi un „me
dalion special".
• Inspirat din spectacolele Festivalului și concursului internațio

nal de folclor București — 1969, regizorii Mirel Ilieșu, Eugen Popița 
Eugenia Gutu, ne oferă documentarul folcloric . ,,O NUNTA CUM 
NU S-A MAI VĂZUT", film comentat de Paul Anghel.
• O premieră fără comentarii : COMISARUL X ȘI PANTERELE 

ALBASTRE.
• Tot fără comentarii, da nu din motive... estetice ci, pur și sim

plu pentru că nimeni nu știe nimic pînă la ora actuală, la cine
matograful Republica : ZILELE FILMULUI SPANIOL.
• In reluare. Din nou pe ecrane : UN OM PENTRU ETERNITATE 

(la Central) și TOTUL DE VlNZARE (Cinematograful Popular), nu
mai în spectacole de la ora 20,30.

UN 
ru- 

11.15;

Regia : Stanley Kramer
Film distins cu :
— Premiul Oscar 1967 lui Katharine Hepburn.
— Premiul Oscar 1967 pentru cel mai bun scenariu.

GHICI, CINE VINE LA CINA i 
rulează la Patria (orele 9; 12; 15; 
18; 21).

CÎND SE ARATĂ CUCUVEAUA : 
rulează la Flamura (orele 9; 
15,30; 18; 20,30).

PREA MIC PENTRU 
RĂZBOI ATIT DE MARE î 
lează Ia Central (orele 9;
13.30: 15.45; 18,15; 20,45)

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9: 11.15: 13,30;
16: 18.15; 20,45).

ROȘU ȘI AURIU : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16.15: 
18,30; 20,45)

STĂPlN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Republica (orele 9; 11.30;
14; 16.30; 19; 21,15), București (ore. 
le 9: 11,15: 13,30: 16,30: 18,45: 21).

CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE ? : rulează la Lu
mina (orele 9.30—17 În continua
re: 20)

INTR-O SEARA UN TREN ; 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30; orele 9—10 program 
pentru copii).

TARZAN, OMUL JUNGLEI . 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
15 în continuare; 17—11 program 
de filme documentare).

SIMPATICUL DOMN R : rulea
ză la Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30;

; 18,30; 20,45). Feroviar (orele
10; 11: 13.30: 16: 18.30: 2D 
PROFESIONIȘTII: rulează la 

Grivița (orele 9,30: 12: 15,30; 18;
20.30) , Arta (orele 9—15,45 în conți, 
nuare ; 18,15; 20,30).

OMUL CARE VALORA MILI
ARDE : rulează Ia înfrățirea (o- 
rele 15,15: 17,45; 20).

BLOW-UP : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,30)

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE : 
rulează la Dacia (orele 8.30—20,30 
în continuare).

TAINA LEULUI: rulează la Bu- 
cegi (orele 16; 18,15; 20,30).

ȘOARECELE DE AMERICA : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.30) .

BĂTĂLIA PENTRU ROMA 5

rulează la Lira (orele 15,30; 19),
Vitan (orele 15,30; 19), Progresul 
(ora 15,30).

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Drumul Sării (o- 
1-ele 15; 17.30; 20) Moșilor (orele
15.30; 18).

LA NORD PRIN NORD VEST: 
rulează la Giulestl (orele 15.30; 19).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Floreasca (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30), Miorița (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17.30. 20). Victo
ria (orele 8.45: 11: 13.30; 16: 18.30. 
20.45)

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
ta Cotroceni (orele 15,30; 18).

CALABUCH : rulează la Cotro- 
cent (ora 20,30).

URMĂRIREA : rulează la Me
lodia (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Aurora (orele 9.30; 12; 15;
17,30; 20).

DRAGA BRIGITTE : rulează 
Volga (orele 9,30—16 tn 
re; 18.15; 20,30),

VIA MALA : rulează 
(orele 9; 11,15; 13,30:
20.30) , Modern (orele 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

MARȘUL ASUPRA ROMEI: ru
lează la Moșilor (ora 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Popular (orele 15,30; 19).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Munca (o- 
rele 16; 18; 20).

VA PLACE BRAHMS? : rulează 
la Flacăra (orele 15.30; 18: 20.30).

A FOST CHEMATA ȘI CLASA 
V-A : rulează la
20.30)

TESTAMENTUL 
MABUSE : rulează 
rele 15.30: 18).

PRIETENI FARA 
ză la Ferentari
20.15) .

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : 
lează la Pacea (orele 15,30:
20.15) .

RĂZBOIUL DOMNITELOR : 
lează la Viitorul (orele 15,30;
20.30) .

la
continua-

la Gloria 
18; 18,15; 

9.15: 11.30;

Rahova (ora

DOCTORULUI 
la Rahova (o-

GRAI î rulea- 
(orele 15.30; 18:

ru-
18;

ru-
18;

• 17,00 Emisiune în limba 
germană • 18,05 Bună seara, fete ! 
Bună seara, băieți ! — emisiune 
pentru tineret • 19,00 Telejurnalul 
de seară a 19,20 Desene animate 
„La pescuit" — o producție a 
studiourilor poloneze • 19,30 E- 
misiune muzical-coregraflcă pe 
teme folclorice. Transmisiune de 
la Sofia • 19,55 Mlcroavanpremie- 
ra • 20,00 Tele-enciclopedia®21.00 
Film serial : „Răzbunătorii", Epi
sodul „Vacanțele d-lui Steed" 
• 21,50 Varietăți cu public. Partea 
a Il-a a varietăților transmise la 
data de 8 februarie • 22,30 Tele
jurnalul de noapte • Telesport. 
Campionatul mondial de schi ; 
probe nordice (rezumat filmat). 
Transmisiune de la sirbske Pleso 
(Cehoslovacia) • 23 00 Seară de 
romanțe.

PROGRAMUL II

• 21,00 Seara melomanului. Cîn- 
tă mezzosoprana Zenalda Pally 
e 21,30 Mozaic cinematografic 
A 22,05 Actualități literare © 22,15 
Film serial „Sumbra toamnă" (II).

DUMINICA, 15 FEBRUARIE 1910

PROGRAMUL I

e 8.15 Deschiderea emisiunii, 
Consultații pentru elevi : Chimie 
- cl. VIH-XII « 8,45 
mlnlcal 
școlar: 
printre 
satului 
e 12,00 
Emisiune
• 16,30 Film serial: ,,Rîul întune
cat" (V)—Producție a studiourilor 
sovietice o 17,15 Realitatea ilus 
trată a 19 00 Telejurnalul de sea
ră • 19,15 „Cîte flori pe Iza-n 
sus" — montaj folcloric 
Treapta a treia. Reportaj 
dezvoltarea căilor ferate 
Anunțuri — publicitate 
Film artistic : „Un strugure In 
soare" a 22,00 Varietăți pe pelicu
lă a 22,15 Telejurnalul de noapte 
A 22,25 Campionatul mondial de 
schi. Sărituri de la trambulina 
mijlocie. Transmisiune de la 
Strbske Pleso — Cehoslovacia.

Matineu du
și tineretul 

„Sebastien 
• 10,15 Ora

pentru copii 
Film serial

oameni" (VII)
• 11,35 Concert simfonic
De strajă patriei • 12,35 

.în limba maghiară

PROGRAMUL II

• 19.3C 
despre
• 19.45
• 19,50

• 20,00 Capodopere ale muzicii 
universale : Serenada Haffner de 
W. A. Mozart, film realizat la 
castelul Wiîrtzburg din R.F.G. de 
către T. V. Bavaria • 20,50 Nou
tăți cinematografice • 21.10 Ls 
sugestia telespectatorilor transmi
tem în reluare : Tele-cine-recital 
nr. 1. Emisiune distractivă de 
Paul Urmuzescu, Radu Anagnoste 
și Ileana Vlad a 22,15 Roman-foi- 
leton : „Mîndrie și prejudecată" 
(Reluarea episodului al 2-lea),
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O MARE RĂSPUNDERE:

A VORBI IN 10000 tone
de cărbune

NUMELE TINERILOR
peste 

sarcinile
de plan

Sîntem prezenți de cîtva 
timp la adunările salariaților 
din întreprinderi, adunări în 
card se analizează activitatea 
depusă în cursul anului trecut 

1 și se dezbat cifrele de plan pe 
1970. Luăm astfel cunoștință 
de eforturile care se depun zi 
de zi pentru mărirea produc
ției și productivității muncii 
în uzine și fabrici, de investi
gațiile desfășurate pe tărîmu) 
descoperirii de noi procedee 
sau soluții tehnice, de aspira
țiile colectivelor spre autode- 
pășire și împlinire superioară 
prin eliminarea unor neajun
suri cum ar fi binecunoscute
le abateri de la disciplina in 
producție. Nota caracteristică 
a acestor dezbateri străbătute 
frecvent de fulgerele criticii 
și autocriticii este, fără îndoia- 
lă.^încrederea colectivelor de 
oa/ eni ai muncii din între
prinderi că sarcinile care le 
revin vor fi îndeplinite și de
pășite.

Pentru secretarii comitetelor 
sau ai organizațiilor U.T.C. a- 
dunările salariaților reprezin
tă însă și un bun prilej de a 
afirma contribuția tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
de a-și orienta mai bine acti
vitatea în funcție de pulsul și 
necesitățile întreprinderii, de 
a releva lipsurile existente și 
a oferi, pe cît se poate, soluții, 
întrebarea care se pune este 
următoarea : folosesc din plin 
acest bun prilej de a vorbi 
în numele tinerilor secretarii 
U.T.C. ?

Altfel spus, aduc ei în dez
baterea colectivelor probleme
le care-i frămîntă pe tineri la 
locul lor de muncă, interven
țiile lor contribuie la îmbună
tățirea activității în întreprin
deri ?

Cu cîteva zile în urmă, 
scriind despre intervenția se
cretarului comitetului coordo
nator U.T.C. de la Șantierul 
naval din Galați relatam cum 
nu trebuie folosit acest prilej i 
a te mulțumi cu activitatea 
depusă cînd nu e cazul, a spu-* * 
ne cuvinte de complezență 
care nu obligă pe nimeni la 
nimic, a face pur și simplu act 
de țjki'fzență la tribună. De 
data aceasta investigațiile noa
stre se desfășoară în interio
rul marelui Combinat siderur
gic din Galați.

• împreună cu specialiștii și 
conducerile cooperativelor agri
cole și secțiilor I.M.A., comite
tul comunal al U.T.C. va elabora 
tematici pe baza cărora vor fi 
initiate cicluri de activități în 
vederea ridicării nivelului de 
cunoștințe profesionale ; iar în 
ideea asigurării unei activități 
continue, motopompiștii VQr fi 
ajutați să se califice și în alte 
meserii impuse de buna dezvol
tare a producției agricole : in
stalatori, electricieni, dulgheri, 
zugravi, mecanici de întreținere 
etc.

• Toți tinerii ce vor lucra în 
cadrul sistemului de irigații vor 
fi cuprinși în concursul „Tine
retul și agrotehnica".

va 
pune pe întărirea disciplinei în 
muncă, astfel încît fiecare cli
pă bună de muncă să fie folosită 
la maximum, să nu se înregistre
ze nici o oră absentată nemoti
vat.

Cu toate că de la această dez
batere au trecut numai cîteva 
zile, de la Poiana Mare am fost 
informați telefonic că aproape 
50 de tineri, un prim eșalon, 
s-au și prezentat la cursurile 
organizate în localul Liceului 
agricol de la Calafat; că alți 
25—30 îi vor urma. O dovadă că

— Cum considerați cuvîn
tul secretarului comitetului 
U.T.C. la adunarea salariați
lor? îl întrebăm pe ing. Con
stantin Birișteică, șeful secției 
oțelărie la puțin timp după 
închiderea dezbaterilor.

— O intervenție foarte bună 
și necesară, ne răspunde inter
locutorul nostru. In carnetul 
meu, după cum vedeți, am re
ținut patru chestiuni deosebi
te ridicate de Nicolae Dascălu, 
secretarul comitetului U.T.C. 
Acestea sînt î 1) deschide
rea la oțelărie a unui curs
• •••••

(Urmare din pag. I)

— Irigațiile, spunea dumnea
lui, sînt o noutate în cadrul 
comunei noastre. Vă amintiți 
că erau cu miile cei care se a- 
dunaseră în vara trecută să va
dă cadrul de poveste — ploaia 
artificială — pornită o dată cu 
darea în exploatare a sistemu
lui nostru de irigație. Ne-am a- 
dresat, atunci, — și apoi în re
petate rînduri — tuturor mem
brilor cooperatori să se califice 
în această meserie, dar foarte 
puțini au răspuns chemării. A- 
nul trecut ani lucrat cu oameni 
mai puțini care, de fapt, nici nu 
erau din comuna noastră ci de 
prin alte părți. Din această cau
ză n-am putut face o treabă bu
nă : udările nu s-au efectuat la 
timp iar cantitățile de apă n-au 
fost administrate după nevoi. Ca 
urmare, producțiile obținute au 
fost aproape la nivelul celor în
registrate pe suprafețele neiri
gate. Calculele mi-au dovedit că 
prezența unui motopompist echi
valează cu obținerea unei pro
ducții de o sută tone de porumb 
boabe. Și, se înțelege, absența 
lui cu pierderea acestei produc
ții. Pornind de Ia această consta
tare, vă închipuiți cit am pier
dut anul trecut dacă ne-au lip
sit aproape o sută de motopom- 
piști ? Dacă obțineam produc
ția aceea, cite animale am fi 
avut posibilitatea să le îngrășăm, 
cu cit ar fi crescut retribuția 
muncii ? Suprafața amenajată, 
posibil de exploatat anul trecut, 
este exact cea pe care o avem 
și anul acesta, aproape șapte mii 
de hectare la nivelul comunei.

De la acest calcul, la discuții 
concrete ; și, de la discuții la 
angajamente

— Eu, tovarăși, s-a ridicat 
CONSTANTIN DOBRE, secreta
rul comitetului U.T.C. de la coo
perativa agricolă „Timpuri noi", 
cred că meseria de motopompist 
țipate fi deprinsă cu cea mai ma- 

de scurtă durată pentru în
sușirea 
tre 
curs
pe
echipă, maiștrii și inginerii să 
acorde o mai mare atenție ti
nerilor absolvenți ai școlilor 
profesionale care lucrează la 
noi ; 3) aprovizionarea ritmică 
a secției cu materiale de bună 
calitate ; 4) contribuirea sau
colaborarea tuturor factorilor 
la lichidarea absențelor nemo
tivate. Dacă vom reuși să re
zolvăm satisfăcător aceste pro
bleme ridicate de secretarul 
comitetului U.T.C., eu sînt în
credințat că activitatea noa
stră va fi mult mai bună.

Desigur, intervenția secreta
rului comitetului U.T.C. de la

tehnologiei de că- 
muncitorii necalificați, 
care să se desfășoare 

schimburi ; 2) șefii ae

Participind la adu

nările generale

ale salariafilor

pe platforma

Combinatului

siderurgic

gălăfean

oțelărie a fost mai bogată în 
conținut, chestiunile reținute 
de șeful secției în carnetul său 
alcătuind doar un scurt rezu
mat. La acestea noi am mai 
adăuga o propunere a secre
tarului care ni se pare că 
vine în întîmpinarea aspirații
lor de sporire a cantității și 
calității oțelului t unii tineri 
din sectorul elaborare să fie 
trecuți, pentru scurt timp, pe
riodic, în sectorul turnare și 
invers. Prin aceasta s-ar obți
ne o cunoaștere mai bună a 
tuturor fazelor procesului teh
nologic și s-ar asigura și o 
creștere a autoexigenței în 
muncă. Dar ceea ce e impor
tant e faptul că, prin obser
vațiile critice făcute, prin pro
punerile, și în general, prin 
întregul conținut al interven
ției sale, secretarul comitetu
lui U.T.C. a vorbit cu adevă
rat în numele sutelor de ti
neri oțelari, 
preocupărilor 
lor.

După cum 
în cuvîntul lor unii secretari 
ai organizațiilor U.T.C. au fă- 

a dat expresie 
și aspirațiilor

ne și așteptam,

re ușurință și practicată cu re
zultate dintre cele mai bune de 
către tineri. Eforturile, capacita
tea noastră de intervenție le-am 
dovedit și altădată prin reali
zări semnificative. Sînt convins 
că discutînd cu tinerii, expli- 
cînd pe îndelete ce influență are 
asupra producțiilor participarea 
lor in acest sector, vom înregis
tra succesul dorit. Se cere însă 
ca unul din punctele planului 
de acțiuni ale organizației, pe 
care îl vom prezenta în adunarea 
generală a cooperativei, să fie 
formulat astfel : PENTRU A A- 
SIGURA EXPLOATAREA 
PARAMETRII 
SISTEMULUI 
COMITETUL

LA 
PROIECTAT! A 
DE IRIGAȚII, 
U.T.C. VA MO-

IRIGAȚII
BILIZA INCA 40 DE TINERI 
SA SE CALIFICE IN MESE
RIA DE MOTOPOMPIST SAU 
1N ACEEA DE 
DE COLOANE 
GAȚII. Eu sînt 
ce vor lucra la _ .

— Sînt convins că organizația 
noastră — a subliniat printre al
tele tînărul GHEORGHE NAI- 
DENOIU, mecanic la coopera
tiva agricolă „Viață nouă" — 
este capabilă să mobilizeze un 
număr suficient de tineri care 
să acopere necesarul de mese
riași în sectorul de irigații. In 
comună sînt aproape 50 de ab
solvenți ai școlii profesionale de 
mecanici agricoli care muncesc 
în legumicultură, viticultură 
sau în altă parte. Dacă aceștia 
vor fi antrenați, jumătate din 
deficitul de cadre pentru ex
ploatarea sistemului de irigații 
va fi acoperit. Apoi, dintre cei-

INSTALATOR 
PENTRU IR1- 

unul dintre cei 
irigații.

re-cut și referiri autocritice, 
liefînd cauzele unor neajun
suri sau prefigurînd perspec
tivele imediate. încrederea a- 
cordată de tineri trebuie con
siderată totodată o invitație 
la obiectivitate, la. veridicita
te în analiza faptelor. Astfel 
inginerul Ion Ilie, secretarul 
comitetului U.T.C. de la lami
norul de 
ticat pe 
adunarea 
în care

tablă groasă a cri- 
bună dreptate în 
salariaților modul 

s-au desfășurat 
cursurile de calificare și de
ridicare a calificării pe anul 
trecut, reliefînd cu curaj lip
surile altora. Trebuie să sub
liniem însă că nu a uitat să 
amintească și de propriile lip
suri : în cursul anului trecut 
și organizația U.T.C. de la la
minor și-a propus unele ac
țiuni în acest domeniu (de
monstrații practice, schimburi 
de experiență, întîlniri cu ca
drele tehnico-inginerești) care 
au rămas doar pe hîrtie.

Un c.apitol care nu a lipsit 
din intervenția multor secre
tari U.T.C. din cadrul adună
rilor salariaților desfășurate 
recent pe platforma combina
tului siderurgic este cel al con
dițiilor de muncă. Abordarea 
unei asemenea chestiuni im
plică, de asemenea, o cu
noaștere îndeaproape a preo
cupărilor și frămîntărilor ti
nerilor. Evidențierea lor cu 
argumente care vizează amă
nuntul e o pledoarie pentru 
situarea organelor U.T.C. în 
centrul activității c.are se des
fășoară zi de zi în sectoare și 
secții. Astfel, de pildă, Gheor- 
ghe Popa, secretarul organiza
ției U.T.C. de lâ direcția me
canică a arătat printre 'altele 
că tinerii pe care îi reprezin
tă nu beneficiază de condiții 
optime de muncă, hala lor 
fiind și astăzi, în ciuda a nu
meroase intervenții, încă neîn
călzită. Alții au arătat că la 
adunările uteciștilor, deși se 
ridică probleme importante pe 
marginea activității la locurile 
d’e muncă, rezolvarea acestor 
probleme nu este asigurată în 
timp oportun deoarece unii 
conducători ai procesului de 
producție (de la furnale, de la 
aglomerare sau de la șantiere
le 11, 61, 71) nu participă, deși 
sînt invitați.

Șirul argumentelor în fa
voarea bogăției de conți
nut a intervențiilor secretari
lor U.T.C. de pe platforma 
Combinatului siderurgic din 
Galați ar putea continua. 
Ceea ce trebuie subliniat însă 
e faptul că în această mare în
treprindere reprezentanții mii
lor de tineri au vorbit în nu
mele lor într-adevăr cu în
treaga răspundere, că au con
tribuit în felul acesta la îm
bunătățirea activității, a mun
cii în general.

ION CHIRIC

lalți cinci sute și ceva de ute- 
ciști existenți în cadrul comunei, 
imposibil să nu se găsească încă 
70—80 de tineri dornici să de
prindă această meserie. Pentru 
aceasta, însă, și ei trebuie să 
cunoască calculul amintit aici 
de către tovarășul inginer, să 
le explicăm condițiile de muncă 
și de retribuție ce li se creează : 
vor avea haine de protecție, 
adăposturi mobile, vor avea o 
retribuție asemănătoare cu a- 
ceea a mecanizatorilor I.M.A.

La această idee au subscris și 
numeroși alți vorbitori. Opțiu
nea multora dintre participanții 
la această inspirată dezbatere 
organizată de către comitetul 
comunal Poiana Mare al U.T.C.

— Ion Dobre, Constantin Vlă- 
doiu. Ion Petcușin, Nicolae Ena- 
che, Nicolae Răducanu, să amin
tim doar cîțiva — a dat o primă 
garanție că planul de acțiune 
adoptat cu acest prilej va fi 
transpus în viață într-un timp 
foarte scurt. Dar iată cuprinsul 
acestuia i

• Pe baza cunoașterii nevoilor 
reale de forță de muncă pentru 
deservirea agregatelor de as- 
persiune, organizațiile U.T.C. 
din cadrul celor patru coopera
tive agricole din comuna noas
tră vor recruta și recomanda 
cel puțin 80 de tineri pentru a 
se califica ca motopompiști.

• Vor fi îndrumați să lucreze 
in sistemele de irigații și cei 50 
de absolvenți ai școlilor profe
sionale de mecanici agricoli din 
comună care acum lucrează în 
celelalte sectoare ale cooperati
velor agricole.
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Minerii din unitățile cen
tralei cărbunelui Petroșani au 
expediat pînă acum uzinelor 
de preparare și altor între
prinderi beneficiare din țară 
10 000 tone de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic peste sar
cinile planului la zi. Acest 
spor de producție s-a obținut 
îndeosebi ca urmare a crește
rii productivității muncii, in
dicator la care s-a înregistrat 
în luna ianuarie o depășire de 
2,5 la sută față de prevederi. 
S-a îmbunătățit, în același 
timp, și calitatea cărbunelui 
extras, fapt concretizat în re
ducerea conținutului admis de 
cenușă cu 0,3 procente.

Cele mai însemnate reali
zări le-a obținut și de astă 
dată colectivul exploatării mi
niere Lupeni, care a extras de 
la începutul anului în medie, 
zilnic, mai mult de 190 tone 
de cărbune sarcinile
stabilite.

I. BODEA

Olimpiadele
(Urmare din pag. I)

COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI. — Se lucrează intens la 
montajul laminorului de benzi la cald, unul din cele mai impor

tante obiective aflate în prezent pe agenda constructorilor.

• Primind sprijinul material 
din partea cooperativelor agri
cole de producție, prin contribu
ția tinerilor vor fi amenajate 
adăposturile mobile necesare 
servirii mesei, odihnei, execu
tării micilor reparații etc. pre
cum și taluzarea marginilor de 
la canalele de aducțiune.
• Un accent deosebit se

încheiat, pentru 
aici, anul 1969

O recentă discuție cu secreta
rul comitetului U.T.C. de la unul 
din marile combinâte ale țării — 
cel de celuloză și hîrtie din Că
lărași — ne-a pus, deopotrivă cu 
interlocutorul nostru, într-o pos
tură deloc plăcută. Și iată de ce. 
Dorind să aflăm cu ce rezultate 
economice s-a 
colectivul de 
n-am reușit să ne facem nici 
măcar o cît de palidă imagine 
(„Din cite știu — ții se răspun
de, — principalii indicatori au 
fost îndepliniți dar n-aș putea să 
vă spun cu cît, unde am obținut 
rezultate mai bune și unde ele 
n-au fost pe măsura posibilități
lor'). Dar, ne-am zis, poate că se 
cunoaște ce sarcini cuprinde pla
nul de producție al combinatului 
pe 1970 ? Răspunsul secretarului 
a fost însă și mai diluat. în sfîrșit 
fiindcă sosisem Ia Călărași pentru 
a ne interesa îndeosebi de felul 
în care folosesc tinerii utilajele, 
la ce mijloace a apelat organiza
ția spre a determina o preocu
pare permanentă în rîndul tine
rilor pentru îngrijirea mașinilor 
și instalațiilor, abordăm și acest 
subiect. Și aici însă informațiile 
pe care le primim sînt tot atît de 
rotunde :

— Majoritatea salariaților noș
tri sînt tineri și ei deservesc 
punctele cheie în combinat. E 
drept, mai „cad" unele din ma
șini. Cad și din neglijență dar și 
din pricina uzurii fizice.

Firește, nu se poate pretinde 
nimănui să devină o enciclope
die ambulantă, să acumuleze, pe 
de rost, tot felul de cifre. Cînd 
însă dintr-un asemenea lucru se 
înțelege o totală neglijare a in
formației economice 'și la un ase
menea nivel, situația nu poate să 
nu îngrijoreze. Adevărul este că 
nu numai secretarul comitetului 
dar nici în organizații și, cu atît 
mai puțin, în grupele U.T.C. nu 
se cunosc, decît foarte vag, re
zultatele îndeplinirii planului și 
nici ceea ce este de făcut pe vii
tor. Intîlnim, spre exemplu, o ve
hiculare mai mult mecanică a u- 
nor fraze de felul acesta : „avem 
sarcini mari de îndeplinit" ; „pro
ductivitatea muncii va trebui să 
crească" etc. Dincolo de o anu- 

atunci ciad există preocupare, 
cînd se apelează la tineri prin 
argumente convingătoare, rezul
tatele nu pot fi decît foarte 
bune.

N. R. In contextul efortului 
deosebit ce se face de către par
tid și stat, de către toate unită
țile agricole de a asigura o fer
tilitate superioară pămîntului 
prin irigații, cînd se înfăptuiește 
un grandios plan de amenajări 
pentru irigații — în 1970 vor fi 
irigate peste un milion de hec
tare, iar în 1975, circa trei mi
lioane —, cînd nevoia de oameni 
calificați în profesiile impuse 
de noile tehnologii apărute o da
tă cu agricultura irigată, ideea 
subliniată cu maximă răspun
dere de către activul de bază al 
organizației U.T.C. din Poiana 
Mare, aceea de a așeza în cen
trul preocupărilor actuale pro
blema antrenării tineretului 
pentru a se califica în această 
meserie nouă a satului — cea 
de motopompist — prezintă o 
importantă deosebită. Revine 
Comitetului județean Dolj al 
U.T.C. obligația de a asigura' ge
neralizarea acestei preocupări, 
inspirat concentrată în chema
rea : SA FOLOSIM CU RAN
DAMENT MAXIM SUPRAFE
ȚELE AMENAJATE PENTRU 
IRIGAȚII, în toate organizațiile 
U.T.C. din unitățile ce posedă 
suprafețe irigate sau vor ame
naja anul acesta, în anii urmă
tori. De asemenea, recomandăm 
această inițiativă < 
județene ale U.T.C., tuturor or
ganizațiilor de tineret din țară. 
Această chemare pentru reali
zarea exemplară a uneia din da
toriile de căpetenie — antrena
rea tineretului de a îmbrățișa 
meseriile noi impuse de trans
formările produse în structura 
și înzestrarea tehnică a agricul
turii noastre — se impune dez
bătută, aprofundată, adaptată 
condițiilor specifice localităților 
respectivei . _, 

mită stare afectivă ce se degajă 
din astfel de fraze, este credem, 
necesar să arătăm că, în efortul 
pe care-1 întreprinde pentru mo
bilizarea tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, organiza
ția U.T.C. nu deține un instru
ment indispensabil activității sale : 
cifra concretă, sintetizatoare. Ea 
poate fi găsită, fără mari eforturi, 
în analizele economice (numeroase
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-într-adevăr. Dar, 

care sînt acestea?
...com/ 
WS/îJ 
O VA /

rETlR U. T. C. NU LE A DE3- 
NCÂ, PENTRU SINE. ClND 
ACE Șl PENTRU TINERI !

și ușor de apelat la ele în com
binat) analize care ar facilita cu
noașterea exactă a mărimii planu
lui de producție, a consumurilor 
specifice, a cheltuielilor de fa
bricație, a indicatorului de creș- 

levilor la. discipline fundamen
tale; olimpiadele — competiții 
de prestigiu în țara noastră — 
trezesc dorința de afirmare, 
trăsătură a vîrstei tinere, ge
nerează ambiții care se răs- 
frîng pozitiv în pregătirea ele
vilor; -societățile științifice, 
prin revistele pe care le adre
sează elevilor fac nu numai o 
bună propagandă în favoarea 
concursurilor, ci și oficiul de 
a sprijini școala în pregătirea 
de specialitate.

— Ministerul învăță- 
mîntului are și rolul de 
a studia — asemenea u- 
nui institut de cercetare 
— mișcarea, evoluția u- 
nor manifestări școlare 
de anvergura celor Ia 
care ne referim, pentru 
a putea desprinde și a- 
dăuga valori noi siste
mului instructiv-educa- 
tiv. Cum se fructifică 
pentru școală și în folo
sul elevilor „explozia" 
de interes a tinerilor 
față de științele-teme 
de concurs ?

pentru noi date pe 
le putem ignora. Inte- 
crescînd al elevilor 
știință urmează să-i

— Nu sîntem încă în. pose
sia unei analize profunde a 
tuturor rezultatelor și impli
cațiilor acestora dar și așa, 
din informațiile pe care le de
ținem pînă în prezent, se con
turează 
care nu 
resului 
față de 
răspundem mai complet, ofe- 
rindu-le căi multiple și diver
sificate de acumulare și apro
fundare a cunoștințelor.

Poate că va trebui să acțio- 
comitetelor năm întîi prin procesul de în- tiitiirnr nr« . _ ■» - •« _j. •’tățămînt aducînd corecturi u- 

nor programe și manuale în 
sensul satisfacerii nevoilor de 
cunoaștere, corelării lor mai 
exacte cu puterea de asimila
re a generației prezente. Pu
tem, de asemenea, împreună 
cu Uniunea Tineretului Comu
nist, să folosim mai bine în 
acest scop cercurile pe obiecte 
din școli. (Ca o paranteză, vă 
informez că, de comun acord 

tere a productivității muncii 
ș.a.m.d. Asemenea lucruri cunos
cute și, mai ales, însușite de că
tre tineri vor face, firește, mai 
ușor detectabile și căile de acți
une, proprii, de intervenție a or
ganizației U.T.C. în problemele 
de producție.

Ajunși aici am fi putut, desi
gur, să punem punct însemnări
lor noastre dacă... Dacă tovară-

șui Pianci, activist al comitetului 
municipal U.T.C. nu i-ar fi adre
sat sectretarului comitetului 
U.T.C. din combinat o invitație:

— Te rog, tovarășe Bălan, i-a 
spus dînsul cînd ne pregăteam 
de plecare, să treci mîine dimi
neață pe la noi, la municipiul 
U.T.C.

Era în aceasta un reproș pen
tru cele ce auzise ? Reprezenta 
invitația unul din prilejurile ni
merite pentru ca, măcar de a- 
cum încolo, Petre Bălan să plece 
de Ia municipiu complet edificat 
asupra celor ce ar fi trebuit să 
fie cunoscute de către un secre
tar U.T.C. ? Cel puțin așa am do
ri-o De aceea n-am încheiat așa 
cum am spus însemnările noastre, 
ci propunem în continuare cîteva 
puncte de reper pe care, le con
siderăm obligatorii pe ordinea de 
zi a discuției propuse. Subiectul: 
grija pentru îngrijirea utilaielor 
din combinat, grijă care trebuie 
să se facă mai pregnant simțită 
în preocupările comitetului, ale 
tinerilor. Gîteva exemple.

în anul care a trecut secția ce
luloză a întîmpinat unele greutăți 
în îndeplinirea planului. Lăsăm 
la o parte factorii exteriori com
binatului. Reținem însă că ele 
s-au datorat și stagnărilor provo
cate de arderea unor motoare e- 
lectrice cu turație variabilă, de
fecțiune datorată unei revizuiri 
necorespunzătoare, precum și a 
lipsei de control a lucrărilor exe- 

eu C.C. al U.T.C, ne-am pro
pus să facem o analiză a ac
tivității acestora, la nivel re
publican, într-o consfătuire cu 
profesorii — conducători de 
cercuri). Socotesc că putem 
manifesta o preocupare mai 
mare pentru asigurarea lite
raturii de specialitate adresa
tă elevilor. N-ar fi lipsit de 
interes nici pentru școli, nici 
pentru Ministerul Învățămîn- 
tului, să întocmim un „regis- 
tru“ al capacităților prezente 
astăzi pe băncile școlii. Cu 
alte cuvinte avem datoria nu 
numai să cunoaștem fiecare e- 
lev talentat ci și să acționăm 
pentru cultivarea și dezvol
tarea talentului, în funcție de

DATELE LA CARE SE 
DESFĂȘOARĂ ETAPA JU
DEȚEANĂ A CONCURSU
RILOR : limba română — 
15 februarie ; matematică

— 22 februarie ; fizică și 
chimie — 1 martie.

natura acestuia, de personali
tatea elevilor în parte. Și, în 
sfîrșit, deși nu în ultimul rînd, 
cred că avem obligația să le 
mijlocim, celor afirmați, mai 
frecvent și mai puțin superfi
cial, contactul cu oameni de 
știință, accesul la instalații 
moderne, să-i punem în situa
ția de a cunoaște nu numai 
produsul științei ci și proce
sul îmbogățirii științei. Asta 
în ceea ce privește strict pe 
elevi.

Referindu-mă Ia școală aș 
adăuga că nu putem trece pes
te realitatea că, deși de la an 
la an se impun nume noi de 
școli și localități în palmare
sul competițiilor la care ne re
ferim, sînt încă destule altele 
care, pe acest plan trăiesc In
tr-un deplin anonimat. Obser
vația ne conduce automat la 
calitatea muncii profesorului 
și, tot âutomat, ridică obligații 
în plus pentru noi.

Mi-aș permite să subliniez 
încă o dată că, în conformita
te cu directivele partidului, 

cutate. în secția de hîrtie s-au în
registrat, de asemenea, stagnări 
ale utilajelor, e drept nu numai 
din pricina celor care le deser
vesc. Dar, și nepriceperea și-a 
spus aici cuvîntul. Mai departe. 
S-a resimțit în cursul anului tre
cut lipsa pieselor de schimb.

Exemplele pot continua și, im
portant, ele nu se referă numai 
la fapte petrecute în cursul anu
lui care a trecut ci și în prima 
lună a acestui an. Pe de altă par
te, nu sînt toate cele de mai sus 
impresii culese ad-hoc, nu sînt 
nici cuvinte spuse de circum
stanță pentru a justifica nevoia 
unei intervenții din partea orga
nizației U.T.C. alături, bineînțe
les,de măsurile pe care le va lua 
conducerea combinatului. Ele 
constituie cauze care au diminu
at realizările colectivului de aici, 
cauze pe care conducerea tehni- 
co-administrativă le-a extras din- 
tr-o temeinică analiză a modului ' 
în care a decurs îndeplinirea pla
nului pe anul trecut. Ca atare ele 
pot fi luate ca direcții posibile de 
activitate a organizației U.T.C. 
în anul de-abia început.

Bănuim însă că de exemple 
nu se va fi dus lipsă în discuția 
care presupunem că a avut loc 
a doua zi la comitetul orășenesc 
municipal. Am dorit, de aceea, să 
ne referim și la o problemă de , 
principiu în activitatea organiza
ției de la combinat, problemă 
care are o strînsă legătură cu cele 
de mai sus.

La baza exploatării corecte a 
instalațiilor, știe oricine, la baza 
reviziilor și reparațiilor ce se e- 
xecută stă, fără nici o îndoială, 
nivelul de pregătire profesională, 
stăpînirea temeinică a meseriei. 
Aici, însă dacă s-a organizat un 
concurs cu cîțiva lăcătuși sau o- 
peratori, dacă un număr oare
care de tineri participă, o dată 
la trei săptămîni, la cursurile de 
ridicare a calificării se consideră 
rezolvată problema îmbogățirii 
cunoștințelor profesionale. Un 
concurs („Pot să vă arăt și bibli
ografia și întrebările", căuta să 
ne convingă secretarul comitetu
lui U.T.C.") se transformă în scop, 
mijloc și deopotrivă rezultat al 
ceea ce trebuie de obicei să re
prezinte o vastă și nu mai puțin 
profundă acțiune generală de ri
dicare a calificării unui mare nu
măr de tineri. Este aici un fel de 
fetișizare, dacă se poate spune 
astfel, a unor inițiative și acțiuni 
ale organizației care, în măsura 
în care sînt concepute și desfă
șurate, pot sau nu pot să dea 
rezultate. Eliberarea față de un 
astfel de fetiș, înțelegerea exactă 
a ceea ce poate să rezulte dintr-o 
acțiune sau alta, cu alte cuvinte, 
a privi totul prin prisma efecte
lor pe planul pregătirii profesio
nale a tinerilor, al rezultatelor 
concrete în producție — iată e- 
talonul real după care se poate 
judeca dacă e eficientă munca 
politico-educativă a organizației 
U.T.C. de la combinatul din Că
lărași, dacă sînt eficiente con
cursurile, cursurile de ridicare a 
calificării. Altfel1 spus, putem or
ganiza concursuri, putem citi ori- 
cîte cărți. Le vom face degeaba 
dacă corespondentul acțiunilor 
noastre nu-1 vom găsi într-o 
creștere a eficienței activității în
treprinderii, sectorului sau ateli
erului unde lucrăm.

școala în general și liceul în 
special, va cunoaște o orga
nizare mai potrivită cu etapa 
pe care o străbatem în pre
zent, răspunzînd astfel mai 
bine necesității de pregătire a 
tinerei generații. Dacă am să 
amintesc doar de perspectiva 
diversificării liceului pe secții, 
mai bine corelate pe coordo
natele mari ale activității u- 
mane, ne vom da seama că, 
într-o perspectivă apropiată, 
tînăra generație va beneficia 
de o instrucție mai profundă 
și în același timp mai apropia
tă de înclinații și preocupări 
specifice.

— O ultimă întrebare: 
care sînt dificultățile e- 
tapei județene a con
cursurilor de literatură, 
matematică și chimie ? 
Și ce „pronosticuri" fa
ceți acum, la cîteva zile 
înaintea declanșării ei ?

— La faza județeană parti
cipă, laureații școlii. Este, dacă 
vreți, o confruntare între școli, 
între școlile din județ, și, în 
același timp, un fel de „repe
tiție generală" a etapei repu
blicane. Dar, mai întîi, nu-i 
consider „învinși" nici pe par
ticipanții neclasificați. Expe
riența edițiilor trecute ne-a 
demonstrat că elevul, o dată 
pornit pe calea întrecerii, nu 
mai renunță la posibilitatea 
de a-și măsura valoarea cu 
colegii săi. îi reîntîlnim în a- 
nii viitori mai bine pregătiți, 
mai perseverenți. Ceea ce e 
înainte de toate un cîștig pen
tru ei. Ca să revenim la eta
pa care face obiectul convorbi
rii noastre aș spune că e o 
fază superioară. Problemele 
de rezolvat fac apel la cunoș
tințele elevilor dar mai ales 
la gîndirea lor, la raționament, 
la puterea de discernămînt. Și 
de data aceasta intră în joc 
pregătirea individuală a ele
vilor, dar și munca profesori
lor. N-aș putea să fac un pro
nostic, deși am multă încrede
re în elevi. Dar o urare, cu 
deosebită plăcere : succes tu
turor participanților!
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BRIGADA 
„SCÎNTEII 

TINERETULUI 
TRANSMITE: I

ACTIVISTUL
CULTURAL

AL U. T. C
un Îndrumător

NEINFORMA T?
Ion Noja, șeful sectorului cul

tural al comitetului județean Cluj 
al U.T.C., are în activitatea sa 
cîteva coordonate bine stabilite. 
Toate laolaltă dau o configura
ție aparte conținutului activități
lor pe care le inițiază sectorul 
cultural de care răspunde îm
preună cu tinerii. Ion Noja ale
ge din ansamblul de mijloace 
teare-i stau la dispoziție elemen
tele cele mai adecvate unei cate
gorii de tineri sau alteia. Un sin
gur exemplu. Filmul se bucură 
de preferințe deosebite din par
tea tinerilor. Pentru receptarea 
sa profundă, o condiție sine qua 
non este accesibilitatea la limba
jul cinematografic. Prin discuții
le stîmite cu deliberare în ju
rul unui regizor prezent în ulti
ma vreme cu mai multe filme pe 
ecranele noastre, este vorba de 
Kazantzakis, prin alegerea eu 
discemămînt a unor exemplifi
cări, prin proiecții bine alese în 
cadrul unei acțiuni de cunoaște
re a specificului acestui gen de 
artă, s-a realizat mult mai mult, 
ca perspectivă, decît printr-o 
conferință oarecare, amorfă și 
plicticoasă. De aici și pînă la 
inițierea unui concurs „ecranizări 
după mari opere literare" n-a 
mai fost decît un pas. Ion Noja 
a întocmit chestionarele cerînd, 
prin întrebări atent formulate, 
stabilirea unei filiații complexe 
de Ia carte Ia ceea ce a devenit 
film, sau ar fi putut deveni film, 
dînd tinerilor de la Cîmpia Turzii, 
Huedin, Dej etc., prilejul unor 
meditații ispititoare. Firește, lu
crurile n-ar fi fost posibile dacă 
cel care concepuse acțiunile și 
le realizase prin contribuții per
sonale substanțiale ar fi fost 
străin de repertoriul cinemato
grafelor, de planurile editoriale 
din ultimii 2 sau 3 ani, ca și de 
noutățile intrate în librării, de 
care s-au simțit atrași tinerii în
tr-o anumită perioadă, dacă n-ar 
fi fost, el însuși, un om compe
tent, o personalitate avizată, care 
face din permanenta sa cultivare 
o îndatorire profesională.

— In principiu, ne spunea to
varășul Aurel Stoica, secretar al 
Comitetului județean Cluj al 
U.T.C., toată lumea este de a- 
cord că diversificarea largă a 
mijloacelor de propagare a cul
turii în masă a ridicat nivelul 
valoric al exigențelor aceluia care 
participă la un act de cultură. 
Omul de pe stradă începe să fie 
de la o zi Ia alta tot mai avi
zat, iar consecința fenomenului 
n-ar mai trebui apreciată teore
tic. Răspunsul responsabilului 
care încearcă să-i ofere acestuia 
noutăți se impune a fi cît mai 
concret cu putință.

Abordînd subiectul nu a fost, 
desigur, în intențiile noastre să 
ne menținem doar la pragul afir
mării unor postulate. Pentru că 
am întîlnit destui activiști pentru 
care nu postulatul în sine re
prezintă punctul conștient de ve
rificare, ci confirmarea sa prin 
fapte, destui oameni pentru care 
a cere altora, se traduce mai 
exact, și în același timp, sau poa
te în primul rînd prin a-și cere 
lor înșiși. Ion Noja este doar u- 
nul din aceste nenumărate exem- 
le posibile. Alături de ele, însă, 
ne apar cu atît mai surprinzătoa
re cazurile în care chiar activiști 
cu munci de răspundere în do
meniul activității cultural», de 
culturalizare, de aprofundare a 
unor concepții despre cultură și 
menirea ei se abandonează unei 
indiferențe totale față de însuși 
domeniul pe care îl reprezintă.

Iată adresa precisă a unei ase
menea atitudini. Ion Miroiu, se
cretar cu problemele de propa
gandă ale Comitetului municipal 
Arad, al U.T.C. 
mostră elocventă 
s-ar putea numi

total dintre funcție și conținutul 
pe care aceasta îl implică. în 
Arad trăiesc nu mai puțin de 
30 000 de tineri. în Arad e- 
xistă cîteva cluburi situate în 
plin centrul orașului, un tea
tru, un palat cultural, cu sală 
pentru expoziții de artă plastică, 
o filarmonică, 7 cinematografe, 
între care unul destinat anume 
tineretului. în Arad se desfășoa
ră o viată culturală animată de 
la care tinerii nu abdică și asta 
s-ar fi cuvenit s-o știe, mai în 
amănunt secretarul comitetului 
municipal. Un schimb de impre
sii pe această temă, pe care l-am 
fi dorit, pe care l-am așteptat și 
l-am crezut posibil ținînd seama 
de acela care ne era interlocu
tor, ne-a fost refuzat.

Am încercat, totuși, 
nem în viață discuția 
Ca să constatăm, în 
urmă, o dezinformare 
ca și cum Aradul, 
avut instituții de cultură, sau ar 
fi avut niște instituții fictive. Im
precizia, nesiguranța, necunoaș
terea, nu dovedeau, în ultimă in
stanță, decît nepăsarea secretaru
lui cu propaganda pentru pro
pria sa menținere în actualitate. 
Și atunci, ne-am mirat, cum poa
te deveni fapt împlinit atribuția

interlocu-

să menți- 
începută. 

cele din 
completă, 

sau n-ar fi

sa de a recomanda altora în ce 
direcție să se îndrepte, ce să a- 
leagă, de ce să opteze pentru o 
manifestare, în funcție de ce 
criterii să acorde priorități ? O 
jenă explicabilă ne împiedică să 
oferim mai multe amănunte. Ne
greșit, este foarte greu să fii 
multilateral competent, dar, 
oricum, un amănunt trebuie 
avut în vedere, acela al 
informării raționale, adică al rea
lizării echilibrului dintre informa
rea eclectică și informarea de a- 
dîncime care să creeze, treptat, 
posibilitatea de a distinge valoa
rea de non valoare. Abia după 
aceea, avizat fiind, poți înțelege 
exact rolul activității culturale, 
ce anume și cum poți urmări 
ceea ce ți-ai propus, care sînt 
datele reușitei. Premisa că ești 
atoateștiutor, competent de la na
tură sau prin funcție, este falsă, 
și confundînd îndemnul obligați
ei la calitate, care trebuie să-ți 
aparțină, cu rolul de mentor care 
nu are nimic de dovedit în fața 
altora, competența 
destrame.

riscă să se

MIRCEA 
NICOLAE 

SABIN

TACCIU 
BALTAG 
BORCAN

Comentatorii romanului Min
ciuna de Mircea Cojocaru s-au 
oprit mai ales la problema etică, 
S-a vorbit de o „inițiere în rău", 
de minciună și semnificația ei, 
experiență dostoievskiană etc. 
Cum nu ambiționam să depășim 
limitele cercetării noastre (gra
dul de conștiință artistică al scrii
torului) ne mulțumim să apro
băm. în linii mari, interpretarea 
dată de N. Manolescu i „sensul 
experienței erotice a lui Archip 
nu este o continuă degradare, 
ci o împotrivire la degradare, o 
dorință de a ieși la suprafață. 
Dacă răul. încuibat în Arhip 
încă din adolescență, se numește 
singurătate, prin iubire el cau
tă să se vindece de singurătate, 
de instinctele asociate, de neîn
crederea pe care o inspiră oa
menilor". Legată de această ne
încredere este și explicația min
ciunii, pe care N. Manolescu o 
înțelege astfel : „Arhip minte din 
nevoia de a convinge, de a se 
face crezut, după ce a descoperit 
că. spunînd adevărul, nimeni 
nu-1 ia în serios"

Ca și alți autori 'cu debut re
lativ întîrziat (N. Breban. C. Țo- 
iu, M. H. Simionescu, Radu 
Petrescu) acest romancier s-a 
născut literar asemenea zeiței 
Atena, din capul lui Zeus i 
înarmat pînă în dinți, cu toată 
panoplia stilistică Nicăieri în 
cartea sa nu ești solicitat să fii 
înțelegător cu o stîngăcie gravă 
de construcție, cu un dialog sil
nic, cu excese metaforice inuti
le. Dimpotrivă, pagină de pagi
nă, „Minciuna" dovedește o de
plină sțăpînire a mijloacelor e- 
pice. o scriitură adecvată ma
teriei tratate, în toate multă si
guranță, ca și cum nu ne-am 
afla în fața unui debutant ci 
a unui prozator cu multe volu
me în spate și cu o „meserie" 
deprinsă treptat pînă la capăt. 
Și, fapt important, ce nu i-a pu
tut scăpa iui N. Manolescu, nu 
e vorba de o „tehnică învățată" 
ci „de un talent spontan și me
reu capabil să-și inventeze for
mele de manifestare".

Cartea lui Mircea Cojocaru 
este un teritoriu epic unde se 
desfășoară un joc neîntrerupt : 
jocul realului cu imaginarul. 
Cu multă grijă autorul pregăteș
te toate condițiile acestui joc, 
configurînd psihologia compli
cată a eroului Arhip, din nenu
mărate date și amănunte, pînă 
la cele mărunt senzoriale. încă 
din anii copilăriei Arhip se în-

dreaptă inexorabil spre lumea 
aceasta de identități plurale, în
cercate pe rînd. Viciul singură
tății ascunde foamea continuă de 
dialog și prezențe străine : fi
ința intimă a eroului se divide 
în două, trei, mai multe identi
tăți, rolul fiecăruia este susți-

tor aparent neînsemnat, dar de 
fapt printre cele mai importante 
— el va reveni permanent de-a 
lungul cărții — senzația de frig 
și umezeală.

Așadar, dintr-o banală petre
cere de familie, în casa priete
nului E. Arhip evadează, cu o

uită" și, mai ales „văzu". In 
continuare, pentru a fixa cît 
mai bine noul spațiu în care s-a 
plasat eroul. Mircea Cojocaru 
insistă în descrierea cîinelui în
ghețat, precizează că Arhip a- 
prinde bețe de chibrit, unul 
după altul, degrabă stinse de

dar reacționează 
este o nouă irupție ■ 
în imaginar : „se tre- 
o lovitură în moalele 

Țigara i-a căzut jos, 
privind în jurul său :

ne-a oferit o 
despre ceea ce 
divorțul quasi

de ILIE CONSTANTIN

Jocul realului 
cu imaginarul

nut cu toată sîrguința. 
însingurat („pentru că 
îngăduit prietenia cu ceilalți co
pii de seama lui, mai tîrziu s-a 
deprins el însuși să nu și-i mai 
apropie", „Minciuna", p. 10) se 
joacă singur, în magazia de lem
ne, de-a „armașul" : „în care 
tot el ținea loc zși de hoț, și de 
împărat, și de jeluitor, și de ar- 
maș, și de om bun (...). Arunca 
biletele, le lua pe fiecare la 
rînd, se bucura de cele care-1 
numeau armaș sau împărat, se 
întrista pentru hoț..." Această 
timpurie exersare a suspendării 
într-o perioadă dată — și în
tr-un rol — e foarte importan
tă pentru înțelegerea eroului de 
mai tîrziu. Jocul de-a „armașul" 
are corespondența ulterioară a 
procesului oniric de la paginile 
231—252, în care Arhip va fi 
judecător și procuror și advocat 
și acuzat, fiecare din aceste ro
luri fiind luate „în serios".

Tehnica lui Mircea Cojocaru 
de a reda jocul (lupta) realului 
cu imaginarul este fără cusur. 
S-o urmărim în episodul „serii 
de logodnă" a lui Arhip cu dom
nișoara Ruth. Condițiile acestei 
reverii de tip special a eroului 
sînt, aici, alcoolul, iritarea re
simțită în fața „domnului To
ma" și a soției acestuia, și, fac-

Copilul 
nu i s-a

mare acuitate a senzațiilor, 
dînd alte valori oamenilor, si
tuațiilor, lucrurilor, pedepsind, 
explicînd, ironizînd în planul 
real (dar este el „real" cu ade
vărat ? nu cumva petrecerea și 
logodna însăși sînt imaginare ?) 
ne aflăm într-o 
zită, unde mai 
— Arhip, între 
tr-un fotoliu — 
Domnul Toma, 
irită pe erou cu siguranța sa și 
priceperea arătată în diverse 
domenii, vorbește, vorbește, în- 
tr-una. arătîndu-se instruit și 
suficient. Arhip, de la locul său 
îl ascultă cu o tainică enervare i 
„încerca să se gîndească undeva, 
aiurea, la orice, numai să nu-1 
mai audă". Scriitorul, odată 
ajuns aici, începe un paragraf 
nou : „își aminti că plecase și 
pe întuneric se lovise de un o- 
biect tare și, cînd se uită, obiș
nuit acum cu bezna, văzu la pi
cioarele lui un cîine uriaș cu fi
rele de păr în smocuri înghețate" 
(p. 100). E o cursă stilistică, pen
tru a ușura desprinderea de 
real: Arhip a plecat deja în 
reverie. După cele două verbe 
la mai mult ca perfect : „pleca
se" și „se lovise", urmează alte 
două la perfectul simplu (adică 
un prezent abia consumat) i „se

cameră neîncăj- 
multe persoane 
ele, așezat în- 
beau și discută, 
care mereu îl

Am apelat la opiniile unor ca
dre didactice și studenți, opi
nii care am dorit să eviden
țieze influențele directe sau 
mai puțin vizibile pe care le 
exercită educația artistică din 
școală asupra formației inte
lectuale ulterioare a tineretu
lui școlar. De pildă, tovarășul 
Eugen Simion, lector la cate
dra de istoria literaturii româ
ne a Facultății de limbă și 
literatură română, a Universi
tății București ne declară că : 
„educația artistică, într-un 
sens mai general educația es
tetică, este un factor' deosebit 
de important în formarea ace
lor oameni de cultură pe care 
îi reclamă. Nu se poate conce
pe ca aceștia să nu dispună de 
instrumentele necesare inves
tigației în domeniul culturii 
(care evident, nu înseamnă ex
clusiv literatură) instrumente 
•care privesc în egală măsură 
cunoștințele din domeniul 
plasticii, muzicii, filmuldi etc. 
Studenții Facultății de limbă 
și literatură română, și nu nu
mai ei, sînt privați de posibi
litatea unor corelări mai am
ple și mai profunde a fenome
nelor artistice, tocmai din a- 
ceste motive. Disciplini ca 
teoria literaturii și mai ales 
estetică se bazează aproape ex
clusiv pe analiza fenomenului 
literar. Pornind de la această 
afirmație, tovarășul Eugen Si- 
inion a ținut să sublinieze 
că „instrucția artistică, estetică 
trebuie să-și afle premisele în 
liceu". Interlocutorul nostru 
înțelegea prin aceasta nu o 
introducere a obiectului esteti
cii în licee, care ar putea la 
un moment dat, să schematize
ze, să vulgarizeze aceste bune 
intenții, prin însăși situația 
dată, ci de a însuși cu temei
nicie Ia diversele obiecte care 
deja sînt incluse în progra-

mele analitice, datele funda
mentale cu care studenții de 
mai tîrziu vor trebui să opere
ze. Dînsul ne-a mai relevat în 
continuare că atît programele 
analitice cît și manualele, deci

Stanciu Ion, student în anul 
al II-lea ai Facultății de me
talurgie din cadrul Institutu
lui politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ ne mărturiseș
te că „desenul tehnic care

DEFICIENȚELE SE
ÎN INVĂȚĂMINTUL

inclusiv și activitatea didacti
că (cel puțin prin rezultatele 
care le cunoaștem) rămîn încă 
tributare unui schematism, u- 
nor prezentări stereotipice, 
care nu fac decît să dăuneze 
înțelegerii corecte a unor va
lori culturale. „Și poate nu aș 
cere cu atîta Insistență acest 
lucru, dacă la însăși disciplina 
pe care o predau n-aș întîm- 
pina serioase dificultăți. Vreau 
să subliniez din activitatea 
mea de cadru didactic, inexis
tența unei continuități, mai 
bine zis unei corelări între in
strucția oferită de școala ge
nerală și cea oferită de învă- 
țămîntul superior". -

O altă opinie exprimată de 
conf. univ. N. Lupu, de la ca
tedra de istorie universală a 
Facultății de istorie, susținînd 
aceeași idee, atrage atenția a- 
supra faptului că în manuale, 
„capitolele de cultură, de isto
ria artelor, din pricina incon
sistenței lor și a necorelării 
judicioase cu faptul pur istoric 
nu-și pot aduce aportul în o- 
rientarea generală care se im
pune să o aibă elevul asupra 
unei anumite epoci".

constituie obiect de curs în li
ceu se dovedește insuficient 
mai tîrziu cînd studentul este 
nevoit să răspundă prin cu
noștințele sale acestui dome
niu, ale cărui cerințe funda
mentale, ținînd evident de 
specificul institutului politeh
nic. sînt cele de proiectare". 
Desenul așa-zis tehnic practicat 
în școală, deși „completat" cu 
noțiuni despre proiecții (punct, 
linie, etc.) în cadrul orelor de 
geometrie descriptivă, urmă
rește mai ales descrierea anu
mitor corpuri geometrice (cub, 
prismă, con) sau a problemelor 
legate de intersecția acestor 
corpuri. Cunoștințele de de
sen tehnic propriu-zis, adică 
executarea de schițe după pie
se industriale rămîn, se pare, 
mai ales în seama orelor de 
lucrări practice efectuate de 
elevi, dar și aceste cunoștințe 
sînt superficiale nefiind diri
jate după reguli precise (mă
car elementare) de proiecta
re". Și urmările ? Urmările, 
intr-adevăr nedorite, nu întîr- 
zie să apară. Concret, studen
tului îi este imposibil ca prin 
noțiunile de desen tehnic a-

z '■
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FANTEZIE
(Urmare din pag. V)

scria s ....crearea tipului" (e
vorba deci de tip I) „bisericilor 
de lemn din județul Sătmar... 
cade în mijlocul secolului al 
XIV. Elementele gotice ale tur
nului... sînt probabil din această 
vreme, clădirea întreagă ca atare 
reprezintă ultima etapă a unei 
evoluții străvechi, care are la 
bază nu influența stilurilor is
torice, ci materialul..." La fel se 
exprimă Petranu și în Monu
mentele istorice ale județului 
Bihor. Bisericile de lemn, 1931, 
p. 27, cu o expunere istorică mai 
largă la p. 33 și urm. In Anu
arul Institutului de istorie din 
Cluj, III — 1960, am publicat o 
Contribuție la studiul tipologiei 
bisericilor de lemn din țările 
tomâne. La p. 29 se poate citi i 
„Tipul I" (de biserică) „prezintă 
b analogie perfectă cu casa ță
răneasca", iar la p. 85 se preci- 
țepză : „Din cele expuse credem 

se poate trage concluzia că

în multe privințe bisericile noa
stre de lemn de tipul I și I< o- 
glindesc origini îndepărtate, la 
temelia cărora stă tradiția bă
știnașe". Natural, autorul trata
tului nu include în bibliografie 
lucrările amintite mai sus.

Dar același autor sugerează, 
la p. 23, că „acoperișurile bise
ricilor de lemn, ca și la case 
au fost de paie. Există informa
ții documentare și iconografice... 
Șindrila s-a generalizat în sec. 
XVIII și XIX". E neîndoielnic 
că în anumite zone și împreju
rări s-au folosit pînă nu de 
mult paiele pentru acoperiș și e 
probabil că într-o anumită am
bianță s-a răspîndit folosirea șin
drilei abia începlnd cu secolul 
al XVHI-lea, dar a presupune 
că bisericile transilvănene, cu 
turnul și coiful zvelt, ar fi fost 
pe vremuri învelite cu paie — 
a încercat autorul să-și imagi
neze așa ceva, sau să reconsti
tuie un asemenea acpperis cel 
puțin într-un desetf? — depă

șește limitele unei fantezii obiș
nuite. Ar mai trebui să se ia în 
considerare și faptul că în 
cursul evoluției sistemului feu
dal dreptul de a exploata pădu
rile de către țărani și de a-și 
procura șindrila nu s-a îmbună
tățit în secolul al XVHI-lea, ci 
dimpotrivă.

Și mai bogată apare fantezia 
unui alt colaborator al tratatu
lui, care, la p. 71, vorbește des
pre „nenumăratele feluri, de 
mobilă de lemn" de care dispu
neau dacii. In afară de paturi, 
lavițe și — poate — mese scun
de, ce alte nenumărate feluri de 
mobilă de lemn ar fi putut să 
mai existe pe vremea aceea ? în 
asemenea context nu e de mira
re că se scrie despre arta dacică 
și cea romană fără ca în biblio
grafie să se menționeze vreo lu
crare publicată de C. Daicoviciu 
— cel care a condus, între multe 
altele, săpăturile arheologice de 
la Ulpia Traiana, de la Piatra, 
Roșia, Costești, Grădiștea Mun- 
celului (Sarmizegetusa) — și de 
H. Daicoviciu, colaboratorul său 
cel mai apropiat. N-au publicat 
ei oare nimic ?

într-un mod nou e înfățișată 
în același tratat și biserica Sf. 
Nicolae domnesc din Curtea de

Argeș (p. 151—152),nu ca biserică 
de curte, conform tradiției, ci 
contrar acesteia, ca o catedrală 
mitropolitană, deși mormintele 
din interior, cercetate și publi
cate, aparțin exclusiv unor vo- 
evozi, membrilor familiei și ru
delor apropiate (mari boieri) și 
nu s-a găsit nici o urmă a vre
unui mormînt de ierarh biseri
cesc. De altfel, biserica a și fost 
zidită înainte de înființarea mi
tropoliei Țării Românești. Nu 
lipsesc, firește, argumente ipo
tetice pentru teza avansată, 
dar cînd tragi argumentele de 
păr, poți avansa orice ipoteză. 
Despre alte ipoteze numeroase, 
unele formulate ca adevăruri 
cîștigate, nu e cazul să vorbim 
aici .fiindcă ar necesita argu
mentări mai amănunțite și mai 
de strictă specialitate.

Nu numai opera citată pre
zintă asemenea curiozități. Dacă 
răsfoim, de pildă, catalogul artei 
feudale românești (Rumanian 
Art Tresures, fifteenth to eigh
teenth Centuries) publicat în 
1965—1966 pentru expozițiile din 
Edinburgh, Cardiff și Londra, 
redactat de autori români din 
țară, se poate afla, la p. 6, că i 
„Transylvanian art is remarka
ble not so much for a prolifio

RESIMT
SUPERIOR
cumulate în liceu să descifre
ze într-o planșă rostui anumi
tor cote, vederi sau secțiuni, 
cu alte cuvinte să citească co
rect și să execute o planșă de 
desen industrial.

La facultatea de medicină, 
lucrurile au un aspect și mai 
semnificativ. Studenta Dimi
triu Rodica, anul I, medicină 
generală, subliniază din capul 
locului utilitatea deosebită a 
desenului (schițe și planșe a- 
natomice) în asimilarea mate
rialului teoretic de specialita
te. S-ar putea crede că liceul 
s-a preocupat de această ce
rință impusă multora dintre 
absolvenții săi. Din păcate, 
numai se crede. „Pentru că —

spune Dimitriu Rodica — în 
liceu atenția acordată însușirii 
unei tehnici de desen anato
mic este aproape inexistentă. 
Profesorul execută un desen 
pe tablă (ce și dacă crede de 
cuviință) iar elevii il reproduc 
după posibilitățile fiecăruia în 
parte. Dar, sînt obligatorii 
planșele — anuale sau trimes
triale — pe care elevii sînt o- 
bligați să le aducă în scopul 
completării materialului di
dactic al școlii (planșe neexe
cutate decît cu foarte rare ex
cepții de către elevii înșiși), în 
schimbul cărora aceștia sînt 
răsplătiți cu nota 10".

Este evident că modalitatea 
de predare a desenului în 
școli este deficitară, nu răs
punde unui scop precis, că se 
pune sub semnul îndoielii în
săși existența unei materii a 
cărei importanță credem că nu 

■ mai este necesar s-o subli
niem. Sugerăm însă forurilor 
în drept, organizarea, pe ideea 
sugerată de această anchetă, a 
unor testări ale unei ample 
mase de studenți 'pentru a 
trage concluziile necesare u- 
nei reconsiderări globale.

EMIL CONSTANTINESCU

NOTA REDACȚIEI.
Este obligația noastră să anunțăm cititorii, pe toți cei intere

sați, că redacția a făcut și va continua să facă demersurile 
necesare pentru obținerea din partea Ministerului Invățămîn- 
tului a unui punct de vedere cuprinzător asupra tuturor difi
cultăților semnalate de intervențiile publicate în cadrul acestei 
dezbateri. Articolul de astăzi, de altminteri, indică vizibil din 
ce parte ar trebui reconsiderată problema predării desenului in 
școala generală și credem că este în același timp un argument 
mai mult ca Ministerul să satisfacă dorința tuturor celor 
care vor inbunătățirea situației. Acestora le promitem că răs
punsul așteptat va fi găzduit 
rului nostru.

cu promptitudine in coloanele zia-

qriginal school as for the per- 
sistenceand strengthening of Ru
manian traditions despite domi
nation first by the Magyars 
(tenth to thirteenth centuries) 
and then by the Turks", (Arta 
transilvăneană e remarcabilă nu 
atît pentru o școală originală 
prolifică, cît pentru persistența 
și consolidarea tradiției româ
nești în ciuda stăpînirii mai în- 
tîi a ungurilor (secolul al zecelea 
pină la al treisprezecelea) și apoi 
a turcilor. Iată ceva nou, nu nu
mai pentru englezi, dar și pen
tru istoricii noștri !

Alteori se întîlnesc și pasaje 
pline de umor. în revista Studii 
și cercetări de istoria artei, XVI 
— 1969, p. 35 și urm. a apărut 
un articol intitulat Prima bise
rică a mănăstirii Putna (Contri
buție la studiul fazelor de dez
voltare a arhitecturii medievale 
moldovenești). Autorul s-a gră
bit să-1 publice înainte de ter
minarea cercetărilor arheologice 
în curs, ca nu cumva să desco
pere arheologii ceea ce autorul 
si-a imaginat și să piardă ast
fel dreptul la prioritatea intui
ției. După o lungă și laborioasă 
exegeză teoretică, în care se 
străduiește să demonstreze că 
biserica lui Ștefan cel Mare din

Putna n-a putut fi un triconc 
(cum încercasem să sugerez în 
Istoria artei feudale în țările ro
mâne, p. 635), ci trebuia să de
rive din structura basilicală a 
bisericii Sf. Nicolae din Rădă
uți, autorul conclude în nota 48 
de la p. 49 : „Acum-, cînd știm 
că Putna a fost concepută ca o 
reluare sui-generis a Rădăuților 
și că această reluare a fost de
terminată de motive politico-di- 
nastice, sîntem în măsură să în

țelegem semnificația..." Totuși, 
autorul nu s-a putut sustrage 
pînă la urmă sentimentului că 
acel „știm" categoric nu me
rită o încredere deplină și a în
cheiat articolul cu cuvintele :
„Dacă săpăturile vor arăta că 
prima biserică a mănăstirii
Putna a fost totuși un triconc, 
autorului prezentului studiu 
nu-i va rămîne decît să se con
soleze cu vorbele lui Renan... i 
„privilegiul de a fi primul în pu
blicarea unui lucru inedit riscă 
să fie și «le privilege de la prio
rity dans l’erreure»". Chiar așa I 
La ora actuală cercetările arhe
ologice au demnostrat și acum 
știm, într-adevăr, că autorul ar
ticolului trebuie să se mîngîie 
„cu privilegiul priorității în e- 
roare".

vînt. De aici, pînă la preocupa
rea de a îngropa cîinele nu e 
drum lung : „Cîinele ar trebui 
luat de aici și îngropat chiar în 
seara asta. Privi într-o parte și 
într-alta a străzii, strada era pus
tie, copacii atîrnau crengi gre
le de chiciură și păreau înfipți 
în movile de zăpadă ridicate cu 
lopețile peste straturile de flori. 
Ferestrele răspîndeau o lumină 
albă, în aerul rece plutea mi
ros de carne prăjită și fum de 
paie ude" (p. 101). Senzația de 
real este copleșitoare și, totuși, 
ne găsim în plin imaginar. Ex
plicația poate fi aceea că acest 
imaginar e alcătuit din nume
roase elemente pregnante ale 
unor realuri anterioare.

După cîteva pagini, cititorul 
este sedus din nou cu iluzia te
renului ferm de sub picioare • 
„Toma vorbea — Ahip nu mai 
înțelegea de mult nimic. Cuvin
tele erau acum simple sunete 
care urcau, coborau după un 
sens care-i scăpa. în camera lui 
L. era cald. Arhip știa că nu se 
făcuse focul și că, de fapt, era 
frig, vedea ca prin ceață fața • 
învinețită de frig a domnișoa
rei Ruth" (pag. 104). Imaginarul 
revine lesne tocmai după re
ferința la „frig" : „Cîinele trebu
ie îngropat..." în situația aceasta 
se poate vorbi chiar de o anume 
tenacitate a reveriei. Din nou 
senzația de real-secund. eroul 
„acționează" : „se aplecă, ridică 
labele din spate ale dulăului și-1 
tîrî cu greutate spre partea cea
laltă a drumului..." (p. 104). Ho- 
tărîrea lui este acum să oblige 
pe cineva, vreun trecător — el 
știe că, de fapt, îi așteaptă pe so
ții Toma — să îngroape cîinele, 
săpînd cu mîinile în zăpadă. Și 
iată că Toma se apropie, este

abordat 
prompt ; 
realului 
zește cu 
capului, 
o ridică 
nimeni n-a observat că era să 
se aprindă covorul — toți urmă
resc în tăcere discursul lui To
ma" (p. 106). Țigara face aici le
gătura între planul imaginar și 
cel real, ea cade nu în zăpada 
(din reverie) ci pe covorul din 
cameră. Și din nou, tenacitatea 
visării : „Nu ! Nu-i bine așa I 
Deci strada e pustie ; Arhip se 
trage spre întunericul gardului, 
așteaptă, din cînd în cînd răz
bat pînă la el frînturi de muzi
că de dans. Țigara a ajuns să-1 
ardă la degete Alături desco
peră o scrumieră. (Din nou con
tact cu realitatea, dar e slab și, 
de acum înainte imaginarul nu 
mai vrea să mai țină cont de ea ț 
trecerea e directă, parcă sfidă
toare) : „Se așează apoi pe vine, 
simte botul înghețat al cîinelui..." 
(p. 106). Mai departe Arhip îi 
va pune, justițiar, pe Toma și 
Anna, soția acestuia, să îngroape 
și apoi să dezgroape cîinele : în 
teritoriul imaginar, firește, poa
te acționa cum vrea, cu puteri 
discreționare.

Impresia de ireal, de imaginat 
ne însoțește de-a lungul între
gii cărți. Se pare chiar, după 
cum spun intimii autorului, că 
viitorul roman al său debutează 
cu o frază-bombă : „Tot ce a 
scris prozatorul Mircea Cojoca
ru în cartea sa „Minciună" este 
o minciună de la primul pînă 
la ultimul rînd". Nu știm decît 
din auzite acest lucru și formu
larea e, probabil, diferită. Im
portant este că acest joc uriaș 
al realului cu imaginatul este 
total. Rămîn doar simbolurile, 
„ideile" cărții.

Dorim să mai semnalăm că în 
„Minciuna" nu vorbește cu ade
vărat decît eroul, toți ceilalți 
sînt, practic, muți, sau vorbesc 
convențional. („Da", răspunse 
Toma). ori folosesc exprimările, 
lui Arhip — de parcă acesta u? 
juca rolul fiecăruia. Această ab
sență fantastică a replicii par
tenerilor întărește și mai mult 
impresia de reconstruire a rea
lului în plan imaginar, după 
criterii subiective.

In fine, locurile acțiunilor și 
rătăcirilor eroului au. aproape 
necontenit, accepțiuni simbolice : 
bîlci, circiumă, cimitir, casa pă
rintească. locuința iubitei etc.

E inutil să cerem pentru Mir
cea Cojocaru atenția pe care va
loarea scrisului o merită, pen
tru că el face parte dintre cei 
adînc dăruiți operei lor. gata 
să aștepte limpezimea erorilor 
curente ale criticii. Opinia noas
tră este că. încă în această eta
pă a sa, Mircea Cojocaru șe nu
mără printre prozatorii din ge
nerația sa care justifică cele 
mai mari speranțe.

Tinerețe
(Urmare din pag. I)

— Nicidecum. Căci, în defi
nitiv, zarva lipsită de bunăcu- 
viință — și cu totul condam
nabilă ! — pe care-o fac unii 
tineri în timpul proiecției ține 
de carențele generale de educa
ție, în cazul de față de acelea 
vizînd comportamentul indivi
dului în public. • Nu întilnim 
oare manifestări de același gen 
în autobuze și restaurante, în 
tribuna sportivă, în holurile ci
nematografelor sau la colțuri 
de stradă ? Bineînțeles că și aici 
există nuanțe : mă gîndesc la 
acele cazuri (într-un anume fel 
lăudabile) cînd lipsa de respect 
a tinerilor spectatori față de o 
anume peliculă reflectă de fapt 
poziția lor critică — sinceră, 
nedisimulată — față de carențe
le filmului respectiv. Cit pri
vește celălalt aspect, al exage
ratei apetențe a spectatorului 
tinâr pentru „Angelici", „Do
lari..." și mediocre filme muzi
cale, mi se pare că uneori noi. 
vîrstnicii, luăm lucrurile mai în 
serios decît o fac tinerii înșiși. 
Pe această temă, în cadrul de
selor mele întilniri cu specta
torii, am întreprins, pentru pro
pria-mi edificare, un fel de „an
chetă" printre cei tineri. Ei 
bine, cu foarte, rare excepții, 
cei chestionați aveau, despre 
filmele din categoriile amintite, 
aceeași părere ca și părinții sau 
dascălii lor. Adică, departe de 
a le considera capodopere, le 
socoteau produse de serie, me
nite nu să răspundă nevoilor 
estetice ale individului sau să-i 
aducă, prin intermediul emoției 
artistice, rezolvări ale proble
melor existențiale ci pur și 
simplu să-i ofere un ceas și ju
mătate de divertisment. Dar. în 
același timp, mai toți tinerii mei 
interlocutori m-au invitat să re
cunosc că sub acest raport — 
a] divertismentului — pelicule
le respective sînt „bine" făcu
te, cu deplină ' profesionalitate
— și, firește, n-am putut să neg 
acest adevăr în cazul unora din 
titlurile vizate,Cu toate că. i-am 
asigurat eu, se produc la ora ac
tuală în lume filme de diver
tisment — de capă și spadă, 
western-uri. muzicale, polițiste 
etc. — cu mult superioare, sub 
toate aspectele, mediei celor a- 
duse pe ecranele noastre.

— în concluzie ?
— Să vedem dimensiunile rea

le ale lucrurilor. Să nu nesoco
tim nevoia de divertisment a 
tineretului. Dar, în schimb, să-i 
procurăm produsele cele mai 
bune ale genului. Pentru că, ori- 
cît de fără substanță ar fi fil
mele distractive, ele tot influen
țează, cît de cît, dacă nu esen
ța caracterologică a privitorului 
tînăr, măcar comportamentul 
lui exterior... Și atunci, în loc 
să-i oferim tînărului „marchize 
ale îngerilor", să importăm mai 
bine filme de capă și spadă din 
care el să poată învăța cit mai 
multe despre o anume epocă sau 
care să-i prilejuiască întîlniri 
cît mai multe cu mari persona
lități ale istoriei, cu personaje 
ale unor opere literare celebre. 
Sau : de ce să predomine în se
lecția de către D.D.F. a western
urilor filmele de cruzime, nă
clăite în sînge, în care un gînd 
sau un sentiment omenesc apar
— numai ca să fie — din zece-n 
zece asasinate filmate „artistic" 
și cu lux de amănunte ? Ce ne 
împiedică să proiectăm pe ecra

nele noastre numai acele produ
se ale acestui gen, care stimu
lează neînfricarea bărbătească 
fără să incite la sadism, care 
fac să se înfrunte psihologii, 
mentalități, nu instincte, în care 
pistoiero-ul este și altceva decît 
campion de tir? Amintesc, la 
întâmplare. faptul că în vreme 
ce sîngerosul „Pentru un pumn 
de dolari" a fost reluat pc’.«cra
nele noastre de nu știu citeț ori, 
luminoasa dramă-western, plină 
de substanță umană, „Cei 7 
magnifici" — film în același 
timp de reală valoare artistică 
și de inegalabilă spectaculozita
te — a dispărut destul de re
pede din atenția distribuitorilor 
noștri. încheind acest capitol, al 
discuției, mă întreb dacă prin
tre acești distribuitori se află 
și specialiști ai sociologiei si pe
dagogiei, cunoscători ai respec
tivei categorii de public și deci 
posesori a suficiente argumente 
științifice în baza cărora 
D.D.F.-ul să se convingă că 
gustul tineretului nostru nu se 
oprește la granița desenată cu 
sînge a filmului cu asasinate 
și că, — spre a parafraza un a- 
dagiu celebru — numele tinere
ții nu este cruzime.

— Răspunsul ni-1 va da, spe
răm, într-o convorbire viitoare, 
un sociolog sau un pedagog. 
Pină atunci, o ultimă întrebare: 
Care este, după părerea dumita- 
le, filmul ideal pentru tineret ?

— Orice film cu adevărat bun, 
indiferent de modalitatea în 
care a fost realizat sau de ca
tegoria de public căreia se a- 
dresează. Iar dacă este vorba 
de tineretul nostru, eu cred că 
el tânjește — acesta e cuvîntul 
— după filme care să-i reflecte 
problematica la zi.

— Vrei să exemplifici ?
— Cum să nu. lată : există 

chestiunea, atît de des vehicu
lată. a neînțelegerii între vîrst- 
nici și tineri. între părinți și 
copii, neînțelegere mai totdea
una prezentată ori numai ca un 
etern uman, ori numai ca o im
ponderabilă a epocii, ori sub 
ambele aspecte, dar înlănțuite 
schematic, metafizic, neconclu
dent... Dar mie. la o întîlnire cu 
spectatorii, un adolescent de 17 
ani mi-a spus : „Generația voa
stră a avut Insurecția, frontul 
pînă dincolo de Tatra, apoi 
Bumbești-Livezenii, Bicazul... 
Nouă ce ne mai rămîne ?“. Am 
citit în glasul acestui tînăr care, 
prin cîte știa, ne era' cu mult 
superior nouă, adolescenților de 
acum două decenii, toată setea 
de aventură, de eroism, de acți
une majoră, directă, vizibilă, 
specifică vîrstei, dublată însă de 
tristețe și de un soi de invidie 
față de „generația eroică", 
de un sentiment „rău", sen
timent care, gîndesc eu, n-ar 
fi exclus să stea la baza atitu
dinii de înfruntare, de bravadă 
manifestată uneori de tineri 
față de vîrstnici N-ar fi ex
clus. de asemenea, ca și acea 
blazare pe care-o reproșăm ade
sea unor tineri să-și afle una 
din rădăcini tot aici... Un film 
pe această temă, realizat cu pa
siune și credință și cu un ta
lent care să-și potolească setea 
de experiment, de inovație. în 
primul rînd sorbind din aceste 
realități mult prea rar și prea 
tangențial transcrise pe pelicu
lă, ar fi, după părerea mea, unul 
din filmele după care tineretul 
nostru tînjește. Și acesta, nu 
uita, e doar un singur exem
plu...
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1000 <*e an*’
Unul dintre cele mai îndrăznețe visurj ale omenirii este pe 

cale de a se realiza. Așa cum declara recent cunoscutul 
savant englez prof. dr. ALEXANDER COMFORT, există 

posibilitatea ca în următorii 10 sau 15 ani imbătrinirea omului 
să poată fi controlată.

în ultimul secol, datorită marilor progrese ale medicinei, 
vîrsta medie a omului s-a dublat ajungind la 70 de ani. Inlă- 
turînd însă majoritatea bolilor ce scurtau viața omului — cu 
excepția, deocamdată, a bolilor cardio-vasculare și a canceru
lui — medicina pare să fi atins totuși limita posibilităților sale. 
Chiar eradicînd aceste maladii, vîrsta medie nu va crește decît 
cu 6—7 ani. Pe de altă parte, prin aceasta nu se va putea reda 
vigoarea organismului îmbătrînit. Deteriorările ce apar în orga
nism de-a lungul anilor par ireversibile. Este oare acesta ade
vărul ? Omul nu 
vîrstă ?

va putea depăși niciodată acest „prag" de

Pentru a răspunde 
întrebare oamenii de , 
abordat, cu mijloacele moderne 
ale științei contemporane, stu
diul cauzelor îmbătrînirii.

O experiență aparent fără 
legătură cu problema studiată 
a produs o adevărată revela
ție : cercetătorii au reușit să 
producă îmbătrînirea și moar
tea unor ființe socotite nemu
ritoare. De zeci de milioane de 
ani, încă de la apariția vieții 
pe pămînt, există celule micro
scopice vii care nu pier nicioda
tă — protozoarele. Ele sînt orga
nisme unicelulare care cresc și 
se înmulțesc prin diviziune fără 
a lăsa în urmă, vreodată, un 
cadavru. Fiecare din cele a- 
proape zece miliarde de celule 
ale corpului omenesc sînt ase
mănătoare, ca structură și pro
prietăți, cu cele ale protozoa- 
relor. Desigur, în ansamblul 
uman diferite grupuri de celu
le s-au specializat într-o stric
tă „diviziune a muncii". Dar, 
privite la microscopul electro
nic, nici una dintre ele nu se 
deosebește fundamental de cel 
mai simplu organism — proto- 
zoarul.

Cu toate acestea, viața colo
niei de. celule care formează 
organismpl uman este limitată. 
Dacă activitatea celulară nu ar 
fi dereglată de nimic, așa cum 
se întîmplă la protozoare, omul 
ar trăi o veșnică tinerețe. Ex
periențe făcute pe culturi de 
țesuturi umane au arătat că, 
începînd cu cea de a 50-a divi
ziune a celulelor, apare decli
nul. Diviziunea se încetinește 
pentru ca apoi unele celule să 
moară. In organismul uman 
acest declin apare în jurul vîr- 
stei de 30 de ani, la început 
aproape imperceptibil, apoi 
tot mai rapid. La 80 de ani a- 
proape 10 kilograme de celule 
sînt deja moarte. Procesul con
tinuă pisă cînd ,imașina-om" 
capotează definitiv.

Care este cauza acestui pro
ces ?

Fiecare celulă a corpului nos
tru este o fabrică de proteine 
complet automatizată. în acest 
complex „proces de producție" 
pot apărea, desigur, și rebuturi. 
Atîta vreme însă cît ele sînt 
simple excepții celula își conti
nuă în mod normal activitatea. 
Cînd însă proteinele - rebut 
încep să se acumuleze, viața 
celulei se dereglează, iar în fi
nal ea moare.

Oamenii de știință s-au în
trebat în ce constă cauza aces
tui fenomen și cum ar putea fi 
el înlăturat. Una din ipotezele 
emise punea îmbătrînirea pe

la această 
știință au

seama apariției unor radicali 
liberi care „alterează" compozi
ția chimică a proteinelor fabri
cate. Experiențe făcute pe ani
male, cărora li s-au administrat 
substanțe ce împiedică apariția 
radicalilor liberi, au confirmat 
această ipoteză : viața 
fost prelungită cu 44 
La oameni aceasta ar 
o limită de vîrstă de

O altă cale de a 
„proteinele defecte ale bătrâ
neții" este stimularea reacției 
imunologice a organismului. 
Intr-adevăr, atunci cînd în or
ganism este introdusă o pro
teină străină, anticorpii’ o dis- 
triig. Unul dintre sediile siste-

lor a — 
la sută, 
însemna 
105 ani ! 
înlătura

99 '

mului imunologic este măduva 
osoasă. Prin transplantarea de 
măduvă osoasă de la un șoricel 
tînăr unuia aflat la „vîrsta mij
locie", viața acestuia a fost pre
lungită la 204 săptămîni Or, 
vîrsta medie a șoarecilor este 
de 156 de săptămîni. La oameni 
aceasta ar însemna o vîrstă 
medie de 120 de ani !

Măduva osoasă este însă nu
mai o parte a sistemului imu
nologic. O componentă impor
tantă a acestuia este splina. 
S-a observat că odată cu vîr
sta aceasta începe să-și măreas
că volumul și să-și micșoreze 
capacitatea de a fabrica anti
corpi. ~ 
semn 
ducă 
jeze 
rate 
îndepărtarea chirurgicală a 
splinei la șoareci, vîrsta aces
tora s-a

Dacă 
dovedi 
meni ar fi posibil să trăim 150 
de ani. Aceasta numai ca ur
mare a unei intervenții chirur
gicale cu nimic mai dificilă 
decît o simplă operație de a- 
pendicită.

Aceste ipoteze științifice des
chid, de asemenea, perspectiva

Este oare acesta un 
că splina, în loc să pro- 
substanțe care să prote- 
celula, „fabrică" adevă- 

otrăvuri celulare ? Prin 
chirurgicală

dublat.
acest procedeu și-ar 
eficacitatea și la oa-

îndrăzneață a reîntineririi or
ganismului. Intr-adevăr, înde- 
părtînd din celulă proteinele 
defecte acumulate, viața aces
teia se regenerează. Organis
mul capătă o nouă vigoare, 
omul reîntinerește

Desigur, nimeni nu poate 
conta pe o viață veșnică. Exis
tă în corpul nostru celule care 
nu se mai divid niciodată. 
Acestea sînt celulele nervoase, 
Capacitatea lor de supraviețui
re este estimată de către oa
menii de știință la aproximativ 
1 000 de ani. Așadar, conside
red că „accidentele" genetice 
ce ar apare în cursul unei vieți 
de... cîteva secole vor putea fi 
remediate de o viitoare „chi
rurgie a genelor" și că orga
nele deteriorate de vîrstă vor 
putea fi înlocuite, se poate con
sidera că, într-un 
imprevizibil, omul 
vîrsta incredibilă 
ani !

Ce va însemna 
acestei ipoteze care . 
meniul fantasticului astăzi, 
mepi nu poate spune încă 
precizie. Trăind aproape 
mileniu, omul va avea timpu! 
să cucerească sjfațiul interpla
netar populînd noi lumi.

viitor încă 
va atinge 

de 1 000 de

confirmarea 
pare de do-

ni- 
cu 
un

La aproxima
tiv 30 de ani 
„inașina-om‘‘ a- 
tinge punctul 
maxim al dez
voltării ei. La 
80, corpul func
ționează cu nu
mai jumătate 
din capacitatea 
inițială.

1. Sensibilita
tea gustului este 
micșorată la 30 
la sută.

2. Capacitatea 
pulmonară este 
de numai 50 la 
sută.

3. Oasele sînt 
sfărîmicioase.

4. Pielea și-a 
pierdut elastici
tatea.

5. Impulsurile 
n e r v o" a s e se 
transmit cu 10 
Ia sută mai lent.

6. Numărul 
traiectelor ner
voase a scăzut 
cu 37 la sută.

7. Greutatea 
creierului scade 
cu aproximativ 
10 la sută.

8. Alimentarea 
creierului cu 
sînge se reduce 
cu 20 la sută.

9. Capacitatea 
de pompare a 
inimii este de 
70 la sută din 
cea inițială.

10. Aproxima
tiv 10 kg. de ce
lule sînt deja 
moarte.

11. Capacitatea 
de filtrare a ri
nichilor scade la 
55 la sută.

12. Venele sînt
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Aceste trei imagini realizate de fotograful suedez 
mente care au loc in corpul nostru: distrugerea unui 
intrusul (foto 1). In scurtul interval în care ea pornește la atac

AMPRENTA SUBTILA
A CANCERULUI

Una din multiplele proble
me studiate în legătură cu 
cancerul este influența aces
tei teribile maladii a 
secolului XX asupra coin- 
ponenților principali ai nu
cleului celular — cromo
zomii. In lumea științifică 
se confruntă pe această temă 
două opinii. Prima susține că 
cele mai multe forme de can
cer sau leucemii duc la mo
dificări specifice ale cariotipu
lui (noțiune care desemnează 
numărul constant de cromo
zomi, forma și mărimea lor
— date caracteristice pentru 
fiecare specie). Cealaltă opi
nie, opusă, neagă existența ți
nui asemenea raport strîns.

Și în acest caz, ca și în 
multe altele, paralel cu stu
dierea maladiilor umane, se 
fac experiențe pe animale, 
menite să deschidă noi direc
ții de cercetare, să complete
ze fișele albe ale medicinei.

Pe această linie se înscriu 
observațiile făcute de studen
tul MIHAI FLORIN (Facul
tatea de biologie, anul V, 
cercul de genetică) la In
stitutul oncologic, în cadrul 
lucrării de diplomă, asupra u- 
nui lot de șoareci inoculați 
cu un virus leucemie denumit
— după numele descoperito
rului său — Mazurenko.

Scopul său a fost să urmă
rească la aceste mici roză
toare legătura dintre acțiunea 
agentului infecțios către trans
formă o celulă sănătoasă în-

tr-una malignă și modificările 
cariotipului.

In literatura științifică de 
specialitate se mai citează un 
singur studiu citogenetic ase
mănător, efectuat de savantul 
sovietic Krustalev.

Este interesant că rezulta
tele celor două cercetări dife
ră. Geneticianul sovietic sus
ține că celulele șoarecelui 
leucemie conțin 41 de cromo
zomi. Studiul statistic efectuat 
de studentul Mihai Florin, 
paralel cu cercetarea micro
scopică, indică însă pentru a- 
celași caz o altă modificare a 
numărului de cromozomi: nu 
41 ci 42—43 (față de 40, 
pentru un individ sănătos).

Rezultatele obținute atrag, 
totodată, atenția asupra modi
ficărilor foarte rapide ale ca
riotipului, imediat după ino
culare și cu mult înaintea 
apariției simptomelor clinice.

Cercetarea de față, in a- 
cord cu altele, permite să se 
întrevadă posibilitatea ca în 
viitor investigațiile genetice 
să detecteze de timpuriu pre
zența virusului cancerului, da
torită modificărilor cromozo- 
mice de structură și număr pe 
care acestea le determină 
Dacă teoria virală în cancer 
se dovedește exactă, folosirea 
acestui procedeu poate rea
liza o diagnosticare rapidă 
și, implicit, salvarea unui pro
cent ridicat de vieți omenești.

MARIA SUCIU
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îngroșate și în
tărite.

13. Cantitatea 
de apă din or
ganism scade la 
82 Ia sută.

14. Puterea 
musculară sca
de. (A miinii de 
exemplu se re
duce la 55 la 
sută).

ZAHAR, ICRE NEGRE, PIEPT
f

DE PASĂRE, MUȘCHI DE VACĂ,

DIN HIDROCARBURI

PETROLUL
0 DELICA TESĂ?

șef de lucrări ION ANGHEL,
doctor în științe biologice

demografică la 
și care va duce, 
estimări, la o 

populație a globului de circa 
7 miliarde, a pus problema 
găsirii unor soluții pentru ca 
bunurile alimentare să crească 
cel puțin în același ritm. Dis
cuțiile ce s-au purtat cu pri
lejul diferitelor conferințe in
ternaționale au evidențiat fap
tul că deși în prezent o mare 
parte din populația Asiei, A- 
fricii și Americii Latine sufe
ră de pe urma subnutriției,

Explozia 
care asistăm 
după unele

/

In acest sfîrșit de secol XX, 
bolile acute, în marea lor majo
ritate — le învingem; cele cro
nice — tot în marea lor majori
tate — ne înving.

„Omul
sale". Cu cît pereții vaselor de 
sînge sînt mai sclerozați, cu atît 
omul este mai bătrîn, indiferent 
ce vîrstă are în buletin sau ce 
vîrstă arborează. Nu este cazul 
să descriem aici modul în care 
agonizează și mor celulele des
părțite printr-un perete îngroșat

are vîrsta arterelor

rosclerozei au fost întreprinse 
studii îndelungate de către co
lectivul Clinicii medicale I din 
Cluj și cel al Institutului de me
dicină internă din București; de
pistarea cardiopatiilor congenita
le, a angipei streptocpcice sau 
purtătorilor de streptococi au in
trat și ele în preocupările unor 
colective de cercetători din țară...

...„Și totuși — ne spune conf. 
univ. dr. VLAICU ROMAN, ex
pert din Biroul Regional pentru 
Europa al Organizației Mondia-

Cu toate că problemele sînt 
deosebit de complicate și com
plexe — în declanșarea și între
ținerea bolilor cardio-vasculare, 
boliior metabolice, endocrine etc. 
nemaiputînd fi incriminat nn 
singuț factor ci o multitudine de 
factori — rezolvarea lor nu cere 
un cJert. de cercetare 
neobișnuit 
importantă 
Și în plus, 
precizează 
Vlaicu —

cu totul 
ci în primul rînd o 
muncă organizatorică. ’ 
formarea la medici — 
conf. univ. dr. Roman 
a unei concepții noi,

AVEM VÎRSTA

ARTERELOR NOASTRE!Nilson, prezintă unul din cele mai obișnuite eveni- 
microb de către o fagocită. Celula albă a observat, 

microbul, după cum se vede (în foto 2), 
a apucat să se înmulțească

Fagocita a acoperit inamicul, l-a „înghițit" și va muri o 'dată cu el, 
paznic credincios al sănătății noastre (foto 3)

Convorbire cu conf.
ara-

ras- dr. VLAICU ROMAN,

și rigid de sîngele aducător de 
hrană, oxigen și tinerețe. Neîn
doios, „omul are vîrsta arterelor 
sale". Și există în lume mult mai 
mulți oameni bătrîni decît o 
tă statisticile.

Medicina se află azi la o
cruce. Nici ea n-a avut pînă a- 
cum criterii utile de studiu, de 
diagnostic și tratament care să 
ducă, în ultimă instanță la mult 
dorita profilaxie a maladiilor 
cronice. înarmate cu răbdare și 
perseverență, nenumărate 
de cercetători au pornit 
mii ani la lucru. La noi 
de pildă, acad. Șt. Milcu 
la constatări prețioase 
gușa endemică, prof. I. Pavel și 
prof. V. Gligore au repurtat suc
cese în așa numita despistare ac
tivă*  a diabetului zaharat și a o- 
bezității; depistarea activă și stu
dii complexe asupra hipertensiu
nii arteriale s-au realizat, de ase
menea, la Cluj, București, Tg. 
Mureș, Timișoara, iar asupra ate-

expert O.M.S. în Biroul Regional 
pentru Europa

echipe 
în ulti- 
în țară, 
a ajuns 
privind

le a Sănătății — pentru etapa 
imediat următoare este necesară 
o mai amplă desfășurare de for
țe și în plus o bună coordonare 
a tuturor cercetărilor, folosirea 
unei metodologii de cercetare și 
a unor criterii de apreciere uni
tare a rezultatelor pentru obține
rea în cel mai scurt timp a con
cluziilor celor mai folositoare. 
Combaterea bolilor cronice con
stituie, la ora actuală, o necesita
te acută pentru medicină".

EXPLOATAREA MINIERĂ

CU AJUTORUL MICROBILOR
Folosirea microbilor în exploatarea minieră și în metalurgie 

este o idee relativ nouă și, cum arată faptele, potențial renta
bilă. Poate că domeniul cel mai bine cercetat și cunoscut este 
procesul în care acțiunea microbilor este folosită pentru a ex
trage compuși metalici solubili din minereu.

Se știa de mai mult timp că minereurile sulfidice se dizolvă 
adesea pe cale naturală, producînd soluții bogate în metale. Se 
știe acum că acțiunea microbiană influențează aceste procese și 
că un bacii din specia „Thiobacillus ferrooxidans" activează în 
acest sens.

Exploatarea acestui microb, care nu are mai mult de 1 micron 
în lungime, rezidă în folosirea capacității sale de a declanșa 
procese, de oxidare, prin care își obține energia metabolică. T. 
îerrooxidans, de pildă, poate oxida minereul de sulf ca și cel 
de fier producînd din sulful dizolvat acid sulfuric sub formă 
de soluție.

Dar de ce este nevoie de bacterii pentru a obține metale ca 
de pildă cupru ? Metodele obișnuite sînt încă eficiente, mai ales 
în zăcămintele mari de minereu de cupru de calitate superioară. 
Dar există numeroase alte surse de cupru, cum ar fi deșeurile 
și minereurile de calitate inferioară. Or, tocmai în tratarea aces
tor surse de calitate inferioară extracția prin dizolvarea cu aju
torul bacteriilor poate fi de mare preț. Mai mult de jumătate 
din solidele produse în minele de cupru din S.U.A. sînt deșeuri 
care adesea conțin cupru de calitate inferioară și care în 1966 
s-au ridicat la peste 370 milioane tone.

Cel puțin zece țări desfășoară în prezent cercetări în dome-

i

niul tratării minereurilor cu ajutorul bacteriilor. în S U A 11 
mine folosesc extracția bacteriană. în U.R.S.S. oamenii de știință 
de la Institutul de metale rare din Irkutsk care studiază procesele 
biometalurgice ale dizolvării și precipitării aurului, au anunțat 
că, folosind substanțe chimice, produse de bacterii, au realizat 
o extracție de 98 la sută aur dintr-o soluție, în 15—20 ore. Prin
tr-un mecanism diferit și folosind alți microbi, manganul ‘a fost 
extras sub formă de soluție din minereuri de mangan insolubile, 
într-un laborator în S.U.A.

Uraniul este un alt metal care a atras atenția cercetătorilor. In 
Canada, la minele de uraniu din Stanrock circa 15 000 livre de 
oxid de uraniu sînt recuperate lunar prin extracția cu ajutorui 
microbilor. Minerii spală cu furtunurile pereții minelor, unde 
a fost declanșată acțiunea microbiană, apoi soluția este pompată 
la suprafață și uraniu] recuperat. Prin această metodă se elimină 
transportarea la suprafață a unor mari cantități de deșeuri de 
roci. Cercetători francezi au efectuat experiențe pe scară comer
cială cu circa 4 000 t de minereu de uraniu folosind specia Fer- 
robacillus ferrooxidans. Cerințele reduse de energie, costul scă
zut al substanțelor chimice și necesitățile reduse de investiții 
sînt argumente puternice în favoarea proceselor microbiene. Cu 
toate acestea, un dezavantaj îl constituie timpul de prelucrare, 
care este adesea îndelungat.

Ar mai trebui subliniat că cercetările privind microbiologia 
industrială aplicată implică studii complexe cu contribuția geo
logilor, microbiologilor, chimiștilor, inginerilor mineri și ingine
rilor biochimiști.
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C. B.

am putea spune epidemiologie? 
asupra bolilor cronice cu largă 
răspîndire".

în urma discuțiilor din cadrul 
Comitetelor de Experți O.M.S. 
s-a ajuns la concluzia că sînt ne
cesare studii multiple pe zeci și 
chiar sute de mii de cazuri pen
tru a putea obține rezultate pe 
baza cărora Organizația Mondia
lă a Sănătății să formuleze prin
cipii clare privind tratamentul și 
profilaxia acestor boli...

Urmează ca O.M.S să-și orga
nizeze secții de profil pentru stu
diul bolilor cardiovasculare, al 
bolilor metabolice, endocrine etc. 
Acestea vor centraliza datele și 
vor asigura și schimburile de do
cumentație.

„Metoda de studiu preconizată 
de O.M.S. — explica la un mo
ment dat interlocutorul nostru — 
este metoda epidemiologică,- 
chemată să răspundă între
bărilor privind etiologia (cau
za bolii, în ultimă instan
ță n.n.) și patogenia (me
canismul de producere a ei, me
canism în funcționarea căruia in
tervin și factori ajutători, declan
șatori, pe lîngă cauza propriu- 
zisă a bolii n.n.), metodă capa
bilă să furnizeze date pe baza 
cărora urmează să fie inițiată o 
largă gamă de masuri organizato
rice, administrative, de profilaxie 
și tratament".

La aceasta n-am avea de adău
gat decît atît: dacă ni se pare 
firesc să rămînă în sarcina cer
cetătorilor stabilirea exactă, în 
viitor, a cauzelor, a gradului ri
guros al participării celorlalți fac
tori ajutători, ni se pare însă a 
fi un fel de datorie de onoare 
pentru noi, ceilalți, de a lua în 
considerație cuceririle de pînă a- 
cum ale științei medicale. De a 
nu le ignora. Pentru că sînt 
slabe speranțe ca rezultatele vii
toarelor cercetări să demonstre
ze că grăsimile și dulciurile din 
alimente NU joacă unul dintre 
cele mai importante roluri în a- 
pariția aterosclerozei, că fumatul 
NU este vinovat în infarct și în 
bronșita cronică. Sînt slabe spe
ranțe de asemenea, ca alcoolul 
să fie reabilitat iar despre tensiu
nea nervoasă, regimul dezordo
nat sau unilateral de viață pu
tem să ne așteptăm că se vor 
spune încă și mai multe lucruri 
rele ca pînă acum. Știind deci 
ce să nu facem, știm ce avem de 
făcut...

resursele Pămîntului sînt 
imense, puțind asigura hrana 
generațiilor actuale și viitoa
re. In afară de resursele încă 
neexploatate ale mărilor și o- 
ceanelor, oamenii de știință 
și-au îndreptat atenția spre u- 
nele specii din lumea micro
organismelor (alge, ciuperci 
etc.) ale căror proteine, prin 
proprietățile lor se situează la 
nivelul celor animale. Cu a- 
vantajul că pot fi produse în 
cantități mari, adesea chiar 
pe reziduurile unor instalații 
industriale (apele reziduale 
de la fabricarea P.F.L., hîr- 
tiei și celulozei, berei, zahă
rului etc.). Vn interes deose- • 
bit se manifestă pentru droj- ' 
diile ce aparțin genurilor 
Candida, Torula Saccharomy- 
ces, ce sintetizează proteine 
din petrol.

Se apreciază, de pildă, că 
o vită de 500 kg. produce pe 
zi 0,5 kg. proteine, în timp 
ce 500 kg. drojdii cultivate pe 
petrol produc zilnic 2 000 kg. 
proteine. Ținîndu-se seama 
de acest randament si de fap
tul că parafina nu este un 
produs costisitor, se apreciază 
că pentru a acoperi actualul 
deficit de proteine, din hra
na unor populații aflate în 
statele în curs de dezvoltare, 
este necesară o cantitate de 
petrol ce nu depășește 3—4 
la sută din producția mon
dială anuală In același timp 
proteinele din petrol se ob
țin la un preț de cost, de circa 
40 ori mai mic decît cele din 
carne. Iar un kilogram de 
carne artificială are un con
ținut in proteine egal cu cel 
aflat în 4 kg. de carne na
turală.

Deși cercetările sînt încă la 
început, șl mai sînt. necesare 
unele investigații pentru gă
sirea unor procedee tehnice 
care să permită obținerea u- 
nor produse de calitate supe
rioară și la un preț de cost 
scăzut, primele rezultate sînt 
mai mult decît promițătoare. 
Astfel, la Institutul de com
puși alimentari organici din 
Moscova s-au obținut icre ne
gre sintetice, care practic nu 
se deosebesc de cele naturale. 
La Lavera (lingă Marsilia) a 
intrat în funcțiune o uzină 
care va produce anual 16 000 
tone proteice din petrol sub 
formă de biftek, pui în sos și 
friptură de miel avînd gustul 
și aspectul acestora.

Ample cercetări se desfă
șoară în Anglia și Japonia. 
Astfel în cadrul Universității 
din Kyoto, profesorul H. Mit- ' 
suda a inițiat cercetări pe 
baza cărora Întreprinderile 
chimice. Kaneba, 
să producă 5 000 
din petrol, anual.

în țara noastră 
ză două fabrici
proteine prin cultivarea unor 
specii de bacterii din genu
rile Candida și Torula pe re
ziduurile provenite de Ia fabri
carea P.F.L. sau hîrtiei (Fabri
ca de hîrtie și celuloză Zăr- 
nești și C.I.L. Pitești). Cerce
tări în acest domeniu sînt de 
asemenea inițiate în Italia, 
R. D. Germană, R. S. Ceho
slovacă, R. F. a Germaniei, 
Danemarca etc.

In afara aminoacizilor, aci
zilor nucleici, vitaminelor ce 
se extrag din hidrocarburi, 
firma japoneză „Kyowa" spe
cializată în produsele obținu
te din petrol a reușit să ex
tragă zahăr. Această realizare 
se bazează pe descoperirea 
faptului că bacteria „Artho- 
pacta paraffineus" poate să 
se hrănească cu parafină, asi- 
milînd glucoza sau trehaloza 
(un polimer al glucozei).

Problema obținerii protei
nelor și a zahărului din pe
trol sau din reziduurile unor 
întreprinderi industriale, la 
un preț de cost scăzut, a de
terminat inițierea unor prime 
cercetări, în cadrul labora
toarelor de microbiologie și 
genetică din cadrul universi
tății din București, la I.M.F. 
București și la Institutul de 
Industrie Alimentară.

își propun 
t. proteine

funcționea- 
ce produc

Dr. EUGENIA GROSU
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<ESCU COSTEL, satul Ghigoiești, județul Neamț: 
:c atît de mult ca să-mi publicați aceste rînduri, 
iote cel în cauză le va citi și, călcîndu-și pe inimă, 
întoarce iarăși printre noi. Dar iată despre ce 
orba :
numesc Velescu Costel și sînt elev în clasa a 111-a 

ala generală Ghigoiești. Ceea ce m-a determinat 
scriu este faptul că nu mai pot să rabd să o văd 
ta mama muncind din zori și pînă seara ca să ne 
aă în școală. Deși am tată, totuși nu am. A ple- 
um patru ani și nu s-a mai întors. A plecat la o 
de șase luni la Cernavodă, după ce a terminat 
a mers undeva într-o comună numită Stănilești, 

l Vaslui. De acolo ne-a scris două scrisori și atît. 
it acasă mai acum doi ani cu o cetățeancă. Pe noi 
nu a vrut să ne vadă. Mama și noi, copiii lui, îl 
n de patru ani să-l rugăm să se întoarcă iarăși 
r noi, deși, drept să vă spun, tare ne mai batea 
chinuia, însă era tatăl nostru. Tare mult aș dori să 
intre noi, să-i spun seara cîte o poveste sau să-i 

tăticule, azi am luat iarăși o notă bună. Aș dori 
o mai văd pe mămica mereu supărată și chinuită 

riduri. lntoarce-te, tăticule drag, sau măcar ajut-o 
imica să ne poată cumpăra cele necesare pentru 
. Menționez că tăticu ne-a luat și certificatele de 
e și că acolo unde lucrează el primește alocația 
1 noi. 11 rugăm ca banii aceia să ni-i trimită acasă- 
g, tov. Băieșu, să mă ajutați să-l găsesc pe tăticu, 
ie e tare dor de el, acum sînt prea mic să-l caut, 
ticu îl cheamă Velescu Dumitru. Vă mulțumesc, 

gă Costele, scrisoa- 
m-a înduioșat cum- 

1 început. Era gata, 
îă-mi dea lacrimile, 
nțeles, am înțeles 
bine cit de mult 

ipsește acest om 
îți este tată și care 
rărăsit de patru ani. 
n clipa în care am 
icele landuri cumpli- 
care spui că dragul 

itic n-a uitat să ia 
>care și certificatele 
e de naștere pentru 
asa alocația ce vi se 
e din partea statului, 
irit de pe scaun de 
rare. Iartă-mă dacă 
i spun aici că rar

mi-a fost dat să aud des
pre o faptă atît de tică
loasă. E de neimaginat 
cum un tată poate fura bu
cățica de pîine de la gura 
copiilor săi ! E cum
plit ! Te anunț pe această 
cale că doi redactori ai 
ziarului nostru au și pornit 
pe urmele tăticului tău. 
Fii sigur că ei îl vor des
coperi, chiar dacă se as
cunde și într-o gaură de 
șarpe. O dată găsit, îl vom 
obliga să dea socoteală în 
fața opiniei publice pen
tru tot ce a făcut. în așa 
fel încît, dacă va dori 
apoi să se întoarcă acasă, 
să o facă cu conștiința 
bine spălată.

CLT J.. Focșani: „Am 31 de ani, iar de profesie sînt 
ăriță. In luna august 1969 am Ounoscut. un tînăr de 
> ani care a venit din Pitești să-și satisfacă serviciul 
ir în orașul Focșani. Venind într-una din duminicile 
igust la mine la local, a cerut foarte politicos să 
mit. După ce l-am servit, nu știu din ce motiv 
i uitat mai atentă la el, după care el m-a rugat să-i 
'acă se poate singura lui plăcere de a mă cunoaște, 
i care eu i-am întins mina și i-am dat -chiar bucu- 

cîteva relații despre mine, însă singurul lucru pe 
l-am omis să i-l spun a fost acela că am fost căsă- 
i. Din acea lună, domnule Băieșu, acest tînăr îmi 
aproape pe fiecare duminică vizite la local, însă de 
ori încerc să-i cer bani pe consumație se uită o dată 
chit mei, după care începe a-mi spune cîteva cu- 
: și mă face în așa fel să pun bani de la mine pen- 
ot ce-a consumat. Să vă redau și numele lui: Tran-

Gh. Dv veți fi atît de amabil și-mi. veți da un 
pentru a-mi învinge timiditatea și a avea curajul să 
in o dată cu acest tînăr pentru care trebuie să pun 
•ecare lună cite 200—250 lei pentru consumația lui".

într-adevăr, nu e deloc 
simplă situația în care vă 
aflați și nu e deloc ușor 
pentru mine să vă dau un 
sfat. Mai întîi o nedume
rire : n-aș fi bănuit nicio
dată printre ospătari o atît 
de mare cantitate de timi
ditate și pudoare în fața 
clienților. Dumneavoastră 
sînteți. fără îndoială, o 
formidabilă excepție.

Si acum să vedem cum 
rezolvăm cu galeșul Tran

dafir. cel în stare să vă a- 
nihileze mîna ce se așterne 
asupra notei de plată cu o 
singură privire. Cred că 
există o singură soluție 
eficientă : cînd intră în lo
cal, dați-1 pe mîna altui 
ospătar să-l servească. E- 
ventual alegeți unul mai 
zdravăn și mai străin de 
apucătura asta păguboasă 
a timidității. Vreau să-l 
văd pe musiu Trandafir 
cum se descurcă.

VIOREL ȘI DOREL, jud. Satu Mare : „Fiind și noi 
foarte năcăjiți (eu și fratele meu) venim a vă ruga să 
ne publicați și nouă această mică scrisoare. Deși sîntem 
încă tineri și nu ar fi voie să vorbim așa ceva, nici chiar 
să auzim, dar mi-am luat inima în dinți și încep să vă 
destăinui din durerea ce ne apasă pe noi. Mama noas
tră încă din anul 1965, s-a îndrăgostit de un mecanic de 
locomotivă de la Depoul Satu Mare cu numele Bobotan 
Andrei, care și el la rîndul lui își abandonează familia. 
Tăticu fiind un om muncitor și foarte calm, a muncit 
și ne-a făcut o locuință frumoasă și acestea nu le-a luat 
în seamă (adică nu s-a arătat) și s-a consumat singur, și-a 
distrus nervii, iar anul trecut a fost internat în spital 
la Satu Mare. Iar mama, cu motivul căci merge la spi
tal, mergea și se întîlnea cu acest Bobotan, mergînd cu 
el sau pe locomotivă sau se întîlneau în Satu Mare. Tot
odată rog prin dumneavoastră conducerea Depoului 
C.F.B. Satu Mare, pe tov. șef, să stea de vorbă cu acest 
om ca să-și vadă de nevasta lui și de copilașii pe care îi 
are, să nu ne mai creeze greutăți și necaz în familie, să 
nu mai vedem și noi ceea ce nu trebuie. încă o dată vă 
rugam să ne publicați și nouă această scrisoare, căci 
poate o va citi soția acestui mecanic și colegii lui și 
poate chiar el și-și va vedea de casa lui și va face o 
cotitură".

Sper și eu, alături de 
voi. ca această scrisoare 
să-i ajute pe cei doi îndră
gostiți (care, mai mare ru
șinea, în loc să ia și ei un 
taxi, ca Oamenii, pleacă în 
aventură cu locomotiva !) 
să facă o cotitură. Știu, nu

e ușor să faci o cotitură în 
viață. Nu e ușor să renunți 
la o mare iubire. Dar mă 
întreb : cum naiba le-o fi 
tihnind acest sentiment, 
știind cîtă suferință lasă 
în urma lor ?

I. P., Baba Ana, județul Prahova : „In scrisorile pe 
care le-ați primit în lunile precedente întrezăresc o ano
nimă de la fiica mea, elevă în clasa Xll-a la liceu, în 
care vă cere, disperată, ajutorul împotriva mea, tatăl ei 
și soțul mamei ei, care, în stare de ebrietate, îmi mal
tratez soția și proferez unele cuvinte imposibile de au
zit pentru fiica mea și, mai ales, pentru frații și surorile 
mai mici. Propuneți izolarea mea și izolarea copiilor de 
efectul dezastruos al vocabularului unui bețiv și stricat. 
Îmi recunosc păcatul și apreciez pudoarea fiicei și co
piilor mei și aprob profilaxia propusă de dumnevoastră. 
Un lucru însă nu pricep. Pentru cuvintele pe care le-am 
spus în stare de ebrietate, în auzul soției și copiilor mei, 
socotiți că sînt bun de dus la balamuc sau închisoare. 
Dar cuvintele pe care le-am spus eu la beție nu sînt nici 
pe departe atît de scandaloase ca expresiile, cuvintele și 
ideile pe care le proferează unii scriitori și aceștia nu 
Mimai că nu sînt izolați, ci sînt membri societății scrii
torilor români... Tinerii și copiii din școli sînt obligați să 
le citească proza. Ar fi o circumstanță atenuantă dacă 
cuvintele și expresiile încriminate ar fi rostite la beție. 
Eu la beție nu am proferat expresii așa de vulgare ca 
(nu vom transcrie exemplele, nu e nevoie — nota mea 
I. B.) din romanul lui Zaharia Stancu „Pădurea nebună" 
în care celei mai cuminți dintre personajele feminine îi 
curg balele ca la o cățea în călduri. Sau în „Îngerul a 

strigat" a lui Fănuș Neagu unde întîlnim cuvinte ca... 
(urmează exemple — 1. B.) și tot felul de promiscuități 
care sînt puse fără jenă înaintea tineretului inocent. Eu, 
bețivul și stricatul, nu îndrăznesc eă semnez scrisoarea 
cu numele întreg de teamă să nu mi-o publicați și să-mi 
apară numele alături de expresiile autorilor citați. Ce 
oăcat că nu se rușinează și ei. Dacă luați în considera
ție doleanțele tineretului anonim împotriva mea, nu e 
rău să vă sesizați și de replica mea".

Din cîte am înțeles eu, 
dumneavoastră vă scuzați 
urîtele apucături ce le a- 
veți față de familie cu... 
literatura noastră contem
porană. Am sesizat sub- 
textul și rețin aluzia : dacă 
există oameni care vorbesc 
urît (și există) aceștia sînt 
victimele cărților pe care 
le citesc. Să fim serioși,

lor, scrieri care, de altfel, 
în țara noastră nu se bu
cură de nici un fel de în
curajare. Nu e aici locul 
pentru o demonstrație cu
prinzătoare care să vă con
vingă că scrierile marelui 
nostru scriitor Zaharia 
Stancu și ale foarte pre
țuitului prozator Fănuș 
Neagu nu constituie, prin

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

stimate I. P. din Baba 
Ana ! Cruditățile verbale 
și de situație există în li
teratură de cîteva mii de 
ani și umanitatea nu a 
considerat că acestea ar fi 
un pericol real pentru mo
rala oamenilor. Bineînțe
les, lăsînd la o parte acea 
subliteratură scrisă anume 
pentru pervertirea suflete-

limbajul lor, un pericol 
pentru tineri. Personal nu 
sînt partizanul expresiilor 
tari, dar nici nu strîmb 
din nas atunci cînd le în- 
tîlnesc într-o operă de va
loare.

Vin, deci, din nou și vă 
întreb : Scrisoarea dv. nu e 
cumva o glumă ?

GEROȘANU ION, Slobozia : „Mă adresez dumnea
voastră deoarece sînt în etate de 28 de ani și fiindcă sîn
teți o publicație pentru tineret, mă puteți ajuta supli
nind opiniei publice, a tinerilor cititori și organizației de 
tineret, cazul meu așa cum s-a procedat în nenumărate 
rînduri, prin bunăvoința dumneavoastră și înțelegerea, 
dar mai ales dreapta judecată a tineretului, ajutîndu-mă 
să înțeleg dacă sînt într-adevăr vinovat, dacă îmi merit 
pedeapsa sau nu. ,

Pentru ca totul să apară clar în fața dv. cred că este 
bine să vă povestesc cele mai de seamă evenimente ale 
vieții mele.

M-am născut în anul 1941 în orașul Ploiești, tatăl 
meu fiind radiofoiiist, iar mama casnică. Cînd aveam 
etatea de 4 ani, deci la începutul anului 1945, părinții 
mei s-au despărțit din motive pe care nu le-am cercetat 
niciodată, nevrînd să judec faptele lor. De la acea dată 
cînd nevrînd să mă țină nici unul mă puneau intr-o tră
sură și mă trimiteau de la unul la altul sau la diferite 
rude, au început cei mai triști ani ai vieții mele. Am stat 
la aproape toate rudele, scurte perioade de timp. Mai 

mult la bunici, dar murind in anul 1952, nimeni nu a 
vrut să mă mai primească pe considerent că părinții mei 
trăiau. Tatăl meu, cu meseria ce-o avea, cîștiga foarte 
bine, mama recăsătorindu-se cu un ofițer. Pînă 
in anti 1953 am mers la școală urmînd 5 clase, de
oarece aveam sprijinul material și moral, dar cînd am 
rămas fără acest sprijin nu am mai urmat. Dormeam 
prin gară, prin diferite ganguri și mîncam ce puteam 
lua de la alți copii, foști colegi de școală. Această stare 
de lucruri a durat aproape 3 ani, deci pînă la etatea de 
15 ani, cînd datorită libertății absolute de care mă bu
curam și stării jalnice în care mă aflam, m-am înhăitat 
cu alții mai mari ca mine și într-o noapte după ce am 
băut cam mult pentru vîrsta aceea, și poate datorită 
faptului că devenisem extrem de nervos, am bătut un 
excroc care avea pe vremea aceea cam 35 de ani și 
care băuse împreună cu noi și ne promisese că ne face 
rost de pistoale, dar care la urmă nu a vrut să plă
tească consumația și i-am luat ceasul și servieta fapt 
pentru care am fost judecați, condamnați, eu cu inter
narea într-o școală de reeducare, tovarășul meu cu o 
pedeapsă cu suspendare, deoarece era major și dintr-o 

familie bună. Excrocul respectiv nepățind nimic. Am 
fost internat, dar înainte de aceasta am stat cîteva luni 
în penitenciar și asta la etatea de numai 15 ani, fapt 
care mi-a zdruncinat definitiv sistemul nervos.

In colonia de reeducare am avut în general o com
portare bună, am învățat o meserie pe care o practic și 
azi, dar în mai multe rînduri am fost internat în spi
tale de neuro-psihiatrie din Arad și Lugoj cu diagnosti
cul psihopatie-impulsivă. La majorat am fost repartizat în 
producție unde am lucrat pînă în anul 1963, cînd într-o 
stare de nervi vecină cu nebunia am pălmuit un mili
țian, fapt care mi-a atras o condamnare de 8 luni. După 
executare am plecat pe șantierul de la Turnu Măgurele 
unde după cîțiva ani m-am transferat în cadrul coope
rativei din acel oraș și fiindcă eram un bun meseriaș 
am fost numit responsabilul unei secții de bobinaj și uz 
casnic. După o activitate de un an în această unitate 
la un control mi s-a găsit lipsă în gestiune 570 de lei, 
sumă pentru care am fost condamnat pe baza anteceden
telor penale la un an închisoare. In perioada aceea 
am trăit cu o femeie cu care am avut un copil și cu 
care aveam intenția de a rămîne definitiv. Dar la elibe- 
-area mea, în octombrie 1968 am avut surpriza de a nu 
o mai găsi acasă măritîndu-se între timp cu altul. Am 
avut încă un șoc nervos pe care îl resimt încă și azi, dar 
mi hotărît să încep o nouă viață ferindu-mă să mai fac 
ceva pare să mă ducă din nou pe unde mai trecusem. 
Deci m-am angajat în luna decembrie a aceluiași an la 
l.U.G.T. Ploiești actualul T.M.B., de unde am fost re
partizat să lucrez la secția Slobozia, șantier nou înfiin
țat unde sînt și azi. In luna septembrie sau octombrie, 
nu rețin bine, intrînd într-un restaurant din acest oraș 
să-mi iau un pachet de țigări, în jurul orei 22, la o 
masă am văzut un șofer cunoscut într-o stare de beție 

avansată care de cum m-a zărit, m-a rugat să-l iau cu 
mașina care se afla parcată în fața restaurantului și pe 
care nu mai era în stare s-o conducă și să-l duc pînă 
la dormitoare, știind că eu conduc destul de bine, chiar 
meseria mea obligîndu-mă să cunosc acest lucru deși 
nu am permis. La rugămințile sale insistente și în in
tenția de a face un bine unui om, care oricum ar fi 
plecat cu mașina de frica miliției și poate făcea un ac
cident care ar fi putut costa viața altor oameni, dintr-un 
impuls de omenie am cedat și m-am urcat la volanul 
mașinii. După circa 200 de m., am fost oprit de un mili
țian care mi-a reproșat că luminile de poziție nu merg 
corect și care mi-a cerut actele. Am încercat să-i explic 
situația, dar mi s-a făcut acte și am fost trimis în jude
cată. Nici tribunalul nu a avut mai multă înțelegere și 
am fost condamnat la 10 luni închisoare și asta numai 
pentru că sînt recidivist. Cele ce v-am expus pînă aici 
sînt adevăruri care se pot controla și nu am făcut-o cu 
intenția de a înduioșa pe nimeni. Dar am simțit nevoia 
să mă destăinui dv. care lucrați cu tinerii. Celor care 
sper că le va fi expus cazul meu, deși sînt pete urîte 
pe trecutul meu, dar pe care nu am dreptul să le as
cund, mă întreb numai de ce acest trecut de care sînt 
convins că sînt vinovat și mă judec mai aspru decît cel 
mai aspru judecător pentru asta, dar poate nu sînt sin
gurul vinovat poate și părinții, poate și cei din imediata 
mea apropiere au o vină a lor, trebuie să mă urmă
rească tot restul zilelor mele ? Dacă în toate celelalte 
cazuri mă consider vinovat, că am greșit față de societate, 
față de omenie și față de cuvîntul om, în cazul de față 
au-mi găsesc vină, decît de a fi fost prea bun. Așa cum se 
poate constata acolo unde lucrez și chiar în dosar, față de 
toți colegii, față de toată lumea care mă înconjoară. Aș 
vrea să știu dacă dv, dacă tinerii apropiați de vîrsta 
mea consideră că sînt vinovat și că prin întemnițarea 
med mă va face mai bun, sau va distruge și picul de 
omenie care există în mine, mă va distruge și fizic 
și moral pentru tot restul zilelor mele. Mă voi supune 
fără să clipesc sentinței dv. și a tineretului.

Deși nu sînt U.T.C.-ist pentru că nu am dreptul, sînt 
totuși un om și sper să găsesc înțelegere la dv., la oa
meni.

Vă rog să-mi răspundeți pe adresa: Str. Matei Basa- 
rab nr. 119, Slobozia și vă mai rog din suflet pînă nu 
este prea tîrziu, deoarece azi am primit sentința, deci 
am puțin timp la dispoziție și nu aș vrea să fiu arestat 
cu cel mai mare semn de întrebare al vieții mele ne
lămurit, sau să mă facă să iau o hotărîre pe care să nu o 
mai poată repara nimeni niciodată. In speranța că veți 
înțelege rugămintea mea și veți da curs cererii mele vă 
mulțumesc".

Am dat curs rugăminții 
dumneavoastră și v-am pus 
cazul în discuția opiniei 
publice. Nu vreau să in
fluențez părerile tinerilor 
care ne vor scrie, desigur, 
dar măcar cîteva cuvinte 
mă simt dator să spun.

Sentimental cum sînt 
și-am fost întotdeauna și 
omenește vorbind, în ca
zul în care toate faptele 
relatate de dumneavoastră 
sînt strict exacte, eu v-aș 
acorda multe circumstanțe 
atenuante și aș fi îngă
duitor. Cu alte cuvinte, 
dacă aș fi judecător, aș ți
ne seama de părerile co
lectivului în care lucrați și 
aș înclina să vă acord o 
ultimă șansă de îndrepta
re. Dar, vai, legea are 
imuabilitatea ei și, chiar 
dacă se dovedește prea as
pră în anumite împreju
rări, tocmai acest caracter 
nepărtinitor îi conferă efi

ciență și putere. în fond, 
ce vină are legea că dum
neavoastră ați încălcat-o, 
chiar cu bună intenție ? 
De ce ați fost atît de im
prudent, știind ce trecut 
cețos aveți în spate ?

O ultimă chestiune : de 
ce credeți că această hotă
rîre a justiției vă va dis
truge fizic și moral pentru 
tot restul zilelor ? Cred că 
sentimentul nevinovăției, 
(desigur, nevinovăția dv. 
merge doar pînă la un a- 
numit punct) trebuie să vă 
dea putere să depășiți cu 
calm și înțelegere această 
nefericită întîmplare, să 
vă învingeți disperarea și 
deruta. Societatea (chiar 
din cele spuse de dv.), nu 
v-a respins niciodată, nici 
atunci cînd ați trăit senti
mentul culpabilității. Nu o 
va face nici acum. Curaj !

nbasada britanică de la 
in se afla Ia aproxima- 
500—400 de metri de re- 
tța lui Hitler — Cance- 

Reichului. Dar in acea
5 de sfîrșit de august, 

precis la 28 august 
drumul era greu de 

urs. Berlinul se adap- 
ăzboiului ce avea să în- 
ă peste cîteva zile : era 
xercițiu de camuflaj. Fe- 
■ele erau stinse, ferestre- 
uturor clădirilor întune- 
pină și berăriile puteau 

cntificate doar prin zgo- 
tl înfundat de cîntece și 
ăte ce răzbăteau afară 
stradă.
ivifle Henderson, amba- 
rul Marii Britanii la 
in, părăsise la ora 17 
dra, urmînd ca seara la 
zece și jumătate să fie 
lit de Hitler. Automobi
lul Henderson iși făcea 
n cu prudență pe Wil- 
istrasse, cufundată într-o 
uritatc totală. In fața 
celariei era masată o 
țime compactă, tăcută, 
-un fel chiar indiferentă, 
tenii priveau mai mult 
pectacolul ce le era ofe- 
garda de onoare care-1 

pta pe diplomatul brita- 
in sunetul tobelor, 
enderson era bine dispus 
iptimist. El se număra 
itre acei politicieni en- 
i încrezători în diploma- 
hitleristă și, chiar mai 
t, gata oricînd să o spri- 
. De altfel era destul de 
r să-ți dai seama de sta- 
de spirit a ambasadoru- 

— după floarea de la bu- 
eră. Henderson nota ast- 
momentul :

Dr. Meissner și Briick-
— adjutantul și omul de 

ă al lui Hitler — mă aș- 
:au la intrare. Primul și-a 
rimat satisfacția, consta- 
l că am floarea la butonje- 
Purtam totdeauna la Bcr- 
o floare roșie, cu excep- 
celor trei zile critice ale 

tămînii care a precedat 
nchenul. Însoțindu-I a- 
ci la Tempelhof pe sir 
race Wilson care se întor- 

la Londra, cîțiva ziariști 
mani nt-au întrebat care 
? motivul omisiunii mele, 
■am răspuns că nu era 
■ba de o omisiune, ci că 
m de părere că ar fi de- 
sat să port o floare în- 
un moment atît de grav. 
>entru primul diplomat 
tanic Ia Berlin, noaptea 
28 august 1939 — deci trei 

î înainte de invadarea Po
lei, cînd era evident jocul 
leriștilor — nu constituia 
moment critic.

nminîndu-i Iui Hitler do- 
•nentul britanit de răspuns 
ultima notă germană, Hen- 
rson s-a întreținut doar cî- 
a minute cu' dictatorul 
list, care i-a promis că: va 
idia nota.
X doiia zi dimineață tonul 
esei hitluriste lăsa clar să 
întrevadă agravarea netă

a situației. Presa scria des
pre „asasinarea unor ger
mani" de către polonezi. Fa
bricat pînă-n cele mai mici 
amănunte, episodul avea me
nirea să creeze o atmosferă 
încordată, să pregătească o- 
pinia publică pentru ceea ce 
avea să urmeze.

Henderson însă era senin 
și plin de speranțe. (El era 
de altfel convins și după în
ceperea războiului că „Hitler 
nu era ipocrit atunci cînd a- 
firma că dorește menținerea 
unor bune relații cu Marea 
Britanie"). In seara zilei de 
29 august este convocat la 
Cancelarie unde Hitler ii 
înmînează o notă de răspuns. 
Această notă arunca ultimul 
văl în ce privește politica 
hitleristă față de Polonia. A- 
firmînd cu cinismul caracte
ristic diplomației hitleriste 
că „guvernul german n-a • 

ULTIMA MISIUNE 
A AMBASADORULUI 

HENDERSON
avut niciodată intenția de a 
leza interesele vitale ale Po
loniei sau de a pune în dis
cuție existența unui stat po
lonez independent", nota ce
rca alipirea imediată la Ger
mania a orașului liber Dan
zig și a coridorului. Și apoi, 
pentru a crea pretextul di
plomatic, Hitler întindea o 
cursă abilă afirmînd că este 
gata să discute cu un emisar 
polonez, dar acesta trebuie 
să sosească la Berlin pînă a 
doua zi, miercuri 30 august.

Parcurgînd nota germană 
în prezența lui Hitler și Rib
bentrop, Henderson a repli
cat :

— Această frază (referitoa
re la sosirea emisarului po
lonez — n.r.) sună ca un ul
timatum.

— De loc — a intervenit 
Hitler —, ea nu face decît 
să sublinieze urgența mo
mentului...

Hitler adăugă, pentru a 
intări de fapt caracterul ul
timativ al documentului în- 
minat ambasadorului englez :

— Statul major mă presea
ză să iau o hotărîre. Solda- 
ții mei mă întreabă : da 
sau nu.

Și pentru ca scenariul să 
fie complet, Henderson a gă
sit, ieșind din cabinetul lui 
Hitler, o anticameră popu
lată.

— Cînd am traversat anti
camera spre a ieși, încăperea 
era plină de ofițeri, printre 
care se aflau Keitel și 
Brauchitsch. Prezența lor n-a 
fost de loc de natură să-mi 
risipească presentimentele.

Henderson a căzut în cursă. 
Era ușor de calculat că nici 
un emisar polonez nu avea 
timpul să ajungă în acest 
interval la Berlin. El a cre
zut în afirmațiile lui Hitler, 
făcind implicit jocul diplo
mației hitleriste.

...A doua zi, Henderson a 
făcut patru vizite la sediul 
Ministerului de externe. Dar 
cea mai importantă a fost 
ultima — întrevederea pe 
care a avut-o cu Ribbentrop, 
la miezul nopții, respectiv în 
momentul în care expira ter
menul de așteptare a emisa
rului polonez.

Iată scena în relatarea lui 
Ribbentrop :

.— Eram cu toții nervoși in 
acel moment, atît ambasado
rul britanic, cit și eu... M-am 
străduit să-l intimpin cu tot 
calmul posibil și am ascul
tat comunicarea sa. Răspun
sul britanic era greu de ac
ceptat întrucît situația era 
foarte încordată. I-am citit 
apoi lui sir Neville Hender
son propunerile pe care fiih- 
rerul mi le-a dat. Fiihrerul 
mi-a interzis în mod expres 
să remit cuiva aceste pro
puneri. El mi-a spus că pot 
să comunic dacă consider 
oportun doar esența lor, am
basadorului britanic...

Procedeu bizar. Propuneri 
făcute, dar interzieîndu-se 
remiterea lor. Mai mult de
cît atît — ele nici n-au fost 
înțelese în întregime de că
tre ambasadorul britanic.

Henderson relatează ace
eași scenă în felul următor :

— După ce am terminat 
comunicările mele, el (Rib
bentrop) a scos un document 
destul de lung pe care mi 
l-a citit în germană, sau mai 
exact l-a debitat cit a putut 
de repede pe un ton de exas
perare extremă. Din cele 16 
articole pe care le cuprin
dea documentul, am putut 
înțelege sensul doar a cinci 
sau șase, dar îmi era cu to

tul imposibil să garantez 
exactitatea absolută chiar și 
a acestora, fără un studiu a- 
tent al textului propriu-zis. 
Cînd a terminat de citit 
l-am rugat să-mi permită să 
examinez textul, dl Ribben
trop a refuzat categoric și a 
aruncat documentul pe masă. 
Avea oare el o idee atît de 
bună despre memoria mea. 
incit mă considera capabil, 
după ce auzisem fluviul ace
la de cuvinte nedistincte, să 
raportez guvernului Maiestă
ții Sale sau guvernului po
lonez sensul lor exact ?

La 30 august toate trupele 
germane se aflau masate Ia 
frontiera poloneză. în vest 
rămăseseră doar 20 de divi- 
zii, respectiv cam aceleași 
efective pe care francezii le 
aveau plasate de-a lungul li
niei Maginot. In plus, din 
totalul artileriei grele aflate 
în vest, 3/4 luaseră drumul 
spre frontiera poloneză. în 
aceeași zi se știa că la 1 sep
tembrie ora 4,45, fără nici o 
declarație de război, coloa
nele hitleriste vor invada 
Polonia. Dar Hitler își con
tinua manevrele pînă-n ul
timul moment. Iar diplomații 
tip Henderson îi ușurau la 
maximum misiunea. De alt
fel, ambasadorul britanic îi 
și declarase colegului său 
polonez Lipski că nu găsește 
„nereztmabile" cererile na
ziste privind Danzigu) și co
ridorul.

La 1 septembrie războiul 
a început. O adevărată ar
madă de 1 500 000 de soldați 
hitleriști ataca din două 
părți teritoriul Poloniei. La 
3 septembrie Anglia și Fran
ța declarau război Germa
niei hitleriste.

Presimțea oare atunci cli
ca hitleristă ce o așteaptă ?

Dispunem în această pri
vință de o singură mărturie, 
aparținind unui martor ocu
lar — Paul Schmidt, tradu
cătorul lui Hitler și Ribben
trop. El a declarat Ia proce
sul de Ia Niirnberg :

— Hitler împreună cu Rib
bentrop se aflau în cabinetul 
de lucru de Ia Cancelarie. 
Cînd le-am terminat tradu
cerea (declarația de război 
britanică — n.r.) au rămas 
amîndoi tăcuți aproape un 
minut. Hitler a rămas tăcut, 
ginditor, privind undeva în
tr-un punct fix, cu un aer 
îngrijorat. Apoi a rupt tă
cerea întrebîndu-J deodată 
pe ministrul de externe : 
„Ce trebuie să facem a- 
cum Ieșind în anticameră 
am intilnit mulți membri ai 
guvernului și alți înalți func
ționari care mă întrebau din 
ochi. Cînd le-am spus că am 
remis un ultimatum britanic 
lui Hitler, o tăcere conster
nată a cuprins încăperea. 
Fețele au devenit grave și 
mi-aduc aminte că Goring 
care se afla în fața mea s-a 
întors și mi-a spus : „Dacă 
vom pierde acest război, să-i 
fie milă lui Dumnezeu de 
noi". Giibbels era singur în- 
tf-un colț cu un aer foarte 
grav. Această atmosferă de
primantă se citea pe toate 
fețele.

SERGIU VERONA 
(va urma)

DIALOGURI ÎN
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fuzeul imaginar
în finalul dialogului inaugural 

al rubricii noastre (vezi „Scînteia 
tineretului", tjr. 6341), promiteam 
că, după dovezile prezenței în 
America, înainte de Columb și de 
Leif Erikson, a locuitorilor ce
lorlalte continente, voi înfățișa 
cititorilor „urmele descoperirii 
celorlalte continente de către lo
cuitorii celor două Americi". Și 
iată că sorocul s-a împlinit. Inter
locutor, tot ing. D. TODERICIU, 
lector universitar.

— Așadar, tovarășe Todericiu, 
vom discuta astăzi despre „sen
sul invers" al călătoriilor trans
atlantice. Dacă nu mă-nșel, avem 
de-a face și aici cu mărturii de 
o vîrstă venerabilă.

— Vă gîndiți, probabil la me
sajul trimis la Roma, în anul 
62 î.e.n., de Quintus Cecilius Me- 
tellus Celer, proconsul în Galia. 
Conținutul mesajului, redat de 
istoricul Cornelius Nepos, con
temporan cu Celer, poate fi re
găsit în operele lui Pomponius 
Mela și Pliniu cel Bătrîn.

— Să vedem despre ce este 
vorba.

— Șeful unui trib germanic 
Nepos Se referă la boeți ; Pli

niu, pare-se cu maî mult temei, 
la suevi — i-a dăruit lui Celer 
cîțiva „indieni".

' de ION HOBANA

— Deci confuzia datorită că
reia Columb a putut să facă rost 
de oameni și corăbii exista încă 
de pe atunci.

„DESCOPERIREA' 
EUROPEI

— Era maî mult decît o con
fuzie. Pe vremea lui Nepos și 
pînă tîrziu, în Evul Mediu, In
dia era nu atît o noțiune geo
grafică foarte exactă, cît numele 
colectiv atribuit unor ținuturi în
depărtate și exotice.

— Putem deci presupune că 
nu tribul germanic pe al • cărui 
teritoriu au ajuns „indienii", ci 

romanii, Geler însuși, i-au botezat 
astfel.

— Fără îndoială.
— Și în ceea ce privește locul 

de baștină ?
— Nu puteau fi decît eschi

moși sau locuitori ai Americii de 
Nord.

— De unde atîta certitudine ?
— Să nu uităm că incidentul 

nu e singular, în anul 1153, de 
pildă, o canoe cu piei roșii a 
fost purtată de furtună pînă la 
Liibeck. De altfel, între 1150 și 
1700 au fost înregistrate în total 
37 de cazuri la fel de incontesta
bile, în care pe țărmurile Norve
giei, Scoției, Islandei, Germaniei, 
Olandei, insulelor Canare au 
eșuat ambarcațiuni primitive, u

nele goale, altele'purtînd cadavre 
sau chiar supraviețuitori.

— Și explicația constă în a- 
ceeași furtună irezistibilă ?

— Evident. în mod obișnuit, 
băștinașii nu se aventurau în lar
gul oceanului, cu cojile lor de 
nucă.

— Ați făcut o precizare pe 

care am reținut-o : „cazuri incon
testabile". De ce „incontesta
bile" ?

— Pentru că există dovezi ma
teriale. Resturile ambarcațiunilor 
se păstrează în muzee și lăcașuri 
religioase din Scoția, Norvegia, 
insula Orkney... La Luvru se 
află un vas de bronz turnat în 
Galia, acum două milenii, pe 
care este redat un cap de „in
dian"...

— în Galia, acum două mile
nii... Dar asta se leagă direct de 
relatarea lui Celer 1

— Este concluzia la care au 
ajuns specialiști de prestigiu, ca 
J. Egger și P. Gaffarel. Se pare 
chiar că proconsulul a pus să șe 
execute și busturile „indienilor", 
unul dintre ele ajungînd tot la 
Luvru. Pe baza caracterelor et
nologice (craniu dolicocefal, frun
te teșită, arcade proeminente, nas 
acvilin, buze groase etc.), același 
Egger a stabilit autenticitatea 
tipului amerindian reprezentat de 
sculptorul necunoscut.

— îmi amintesc vag că și a- 
cum cîțiva ani s-a făcut o des
coperire revelatorie, undeva, în 
Anglia.

— La Stretchford.
Exact ! Ceva amănunte ?

— Cercetătorul american Ho
ward Sandotorm a găsit acolo un 
bloc de feldspat, purtînd semne 
de tip aztec. El menționează și 
dezgroparea incidentală a posta
mentului unei clădiri piramida
le etajate (fig. 1).

— — Azteci în Anglia... Și cîn4
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Vineri seara s-a înapoiat în Ca
pitală, venind din Kuweit, dele
gația guvernamentală economică, 
condusă de ministrul comerțului 
exterior, Cornel Burtică, care, la 
invitația ministrului industriei și 
comerțului, șeicul Abdullah al-Ja- 
ber al-Sabbah, a făcut o vizită 
în această țară.

Din delegație au făcut parte 
Nicolae Ion, adjunct al ministru
lui petrolului, Traian Ispas, vi
cepreședinte al Consiliului popu
lar al municipiului București, 
consilieri și experți.

Cu prilejul aniversării a 9 ani 
de la unificarea Forțelor arma
te populare din Vietnamul de 
sud. în aula Academiei Milita
re din București a avut loc, vi
neri după-amiază, o adunare la 
care au luat parte generali și o- 
fițeri din garnizoana București.

Au fost de față Tran-Kien, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Vietnamului 
de Sud la București, și Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul Repu. 
blicii Democrate Vietnam la 
București.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de generalul de armată 
Ion Tutoveanu, comandantul 
Academiei Militare.

Despre însemnătatea acestei 
aniversări a vorbit Tran-Kien.

După adunare, participanții au 
vizitat o fotoexpoziție înfățișînd 
aspecte din lupta poporului sud- 
vietnamez pentru libertate și

Vineri s-au încheiat lucrările 
primei sesiuni științifice a Acade
miei de Științe Medicale și adu
narea generală anuală a Acade
miei.

La sfîrșitul sesiunii, acad, Ște
fan Milcu, vicepreședinte al Aca
demiei de Științe Medicale a 
prezentat concluziile acestei ma
nifestări științifice, relevînd con
tribuția institutelor de cercetare 
la adîncirea unor probleme im
portante de diagnostic, profilaxie 
și tratament ale bolilor de largă 
răspîndire. Au fost relevate tot
odată unele deficiențe în ceea ce 
privește orientarea și valorificarea 
cercetărilor, pentru înlăturarea 
cărora au fost făcute o serie de 
recomandări.

In cursul după amiezii. s-au 
desfășurat lucrările adunării ge
nerale a Academiei.

independență, după care au ur
mărit un program de filme în
chinate activității poporului și 
Forțelor armate de eliberare din 
Vietnamul de sud.

Mlll.iil.iMli/

Intr-un meci test dinaintea
C. M. de handbal masculin HANDBAL

din franfa

România Polonia
31-12 (14-6)

La Casa municipală de cultu
ră din Cluj a avut loc vineri 
seara un simpozion intitulat 
„Victoria ideilor leniniste în 
România", organizat în întîmpi- 
narea centenarului nașterii lui 
Vladimir Ilici Lenin.

(Agerpres)

Astronauți americani ne vizitează țara
In cadrul turneului pe care 

II întreprind în mai multe țări 
din America Latină, Europa, 
Asia și Africa, astronauții a- 
mericani Charles Conrad. Ri- ) 
chard Gordon și Allan Bean,

membri ai echipajului „A- 
pollo-12“, împreună cu soțiile, 
vor face o vizită la București 
în perioada 28 februarie — 2 
martie a.c.

De la Muzeul de istorie 
a mișcării revoluționare și

a partidului comunist 
democratice din România

Muzeul de istorie a partidu
lui comunist, mișcării revolu
ționare și democratice din Ro
mânia, colecționează documen
te și fotografii ilustrînd aspec
te din timpul luptei revoluțio
nare din anii 1944—1945 pen
tru democratizarea țării, par
ticiparea la războiul antihitle
rist, înfăptuirea reformei a- 
grare și instaurarea unui gu
vern democrat.

Toți cei care dețin asemenea 
mărturii, precum și diferite o-

biecte care au fost folosite de 
organele de stat, organizațiile 
obștești sau persoane care au 
participat la aceste acțiuni re
voluționare (drape le, pancarde, 
ștampile, legitimații, carnete, 
insigne, broșuri, obiecte per
sonale etc.) sînt rugați a se 
prezenta personal sau a anun
ța în scris muzeul la adresa ! 
Șoseaua 
rul I,
15 72 86.

Kiseleff nr. 3, secto- 
București, telefon

Liceele cărora li s-a atribuit
numele unor personalități de seamă

Printr-un decret al Consiliului de Stat s-a atribuit unor licee 
de cultură generală, pedagogice, de artă și școli generale numele 
unor personalități de seamă din viața social-politică și culturală 
a poporului nostru. Această măsură se înscrie pe linia păstrării, 
valorificării și dezvoltării tradițiilor școlii românești, a intensifi
cării acțiunilor patriotice în rîndurile elevilor.

Au fost atribuite următoarele 
denumiri : „Horea" — Liceului 
din Zlatna, județul Alba ; „Vlai- 
cu Vodă" — Liceului din Curtea 
de Argeș ;
— Liceului 
dea ; „Iosif Vulcan1 
ceului pedagogic din Oradea; 
„Samuel Vulcan" — Liceului nr. 1 
din Beiuș; „Radu Negru" — Li
ceului nr. 1 din Făgăraș ; „loan 
Honterus" — Școlii geneiale nr. 4 
din Brașov ; „Spiru C. Haret" — 
Liceului pedagogic din Buzău ; 
„Brassai Samuel" — Liceului 
nr. 7 din Cluj ; „Andrei Mure- 
șanu“ — Liceului nr. 1 din Dej ; 
„Ienăchiță Văcărescu" — Liceului 
nr. 3 din Tîrgoviște ; „Nicolae Ti- 
tulescu" — Liceului nr. 4 din 
Craiova ; „Ecaterina Teodoroiu"
— Liceului nr. 2 din Tg Jiu; 
„Constantin Brâncuși" — Liceului 
din comuna Peștișani, județul 
Gorj ; „Salamon Erno" — Li
ceului din Gheorghieni; „Vasile 
Lupu" — Liceului pedagogic din 
Ia^i; „Dragoș Vodă" — Liceu-

„Emanoil Gojdu“
nr. 1 din Ora- 

i“ — Li

sii din Sighetul Marmației ; 
„Gheorghe Șincai" — Liceului 
nr. 1 din Baia Mare; „Traian" 
— Liceului nr. 1 din Turnu Se
verin ; „Calistrat Hogaș" — Li
ceului nr. 2 din Piatra Neamț ; 
„Radu Greceanu" — Liceului 
din Slatina ; „Nicolae Iorga" r- 
Liceului din Vălenii de Munte ; 
„Simion Bărnuțiu" — Liceului 
din Șimleul Silvaniei; „Octavian 
Goga" — Liceului nr. 3 din Si
biu ; „Ștefan Ludwig Roth" — 
Liceului nr. 2 din Mediaș ; „Ni- 
cu Gane“ — Liceului nr. 1 din 
Fălticeni ; „Vicențiu Babeș1 
Liceului nr. 5 din 
„Nikolaus Lenau"

,« _
Timișoara ; 

_ — Liceului
nr. 2 din Timișoara ; „Ion Vidu" 
— Liceului de muzică din Timi
șoara ; „Coriolan Brediceanu" — 
Liceului nr. 1 din Lugoj„Geor
ge Călinescu" — Liceului nr. 27 
din București și ‘ ~
nitza" — Liceului 
tice din București.

„Nicolae To- 
de arte plas-

(Agerpres)

Victoria, rezultatul ne bucură, 
chit că presupusa revanșă n-a 
putut avea ioc. Partenera noas
tră de verificare a stadiului de 
pregătire înainte doar cu două 
săptămîni de startul în marato
nul handbalistic din Franța, n-a 
mai fost aceea care, cu 2 săptă
mîni în urmă, ne-a învins Ia 
turneul de la Mielec (Polonia). 
Doar trei dintre titularii de 
marca ai naționalei poloneze air 
fost prezenți și în sala Floreas- 
ca. Este vorba de purtătorii 
courilor 12 (Nowakowski), 
(Krygier) și 2 (Strozik) fără 
doială, valori incontestabile, 
ridieîndu-se cu o clasă peste 
legii lor de echipă. Scorul reali
zat de tricolori, diferența de 19 
puncte, reflectă un fapt pozitiv 
și anume, că echipa noastră

tri-
10 

în-
COf-

MAI SÎNT 22 DE ZILE P1NA LA RELUAREA CAMPIONATULUI 
DE FOTBAL

începînd de luni, în ziarul nostru, serialul de „CRONICI 
SENTIMENTALE".

ECHin

(Urmare din pag. I)

gă: bețivule! Nu era nevoie să 
audă de la mamă asemenea vor
be, cînd toată strada se uită la 
el cu dispreț. Cum ai început, 
Constantine, să bei P „Tata, îmi 
povestește el, cînd eram mic îmi 
dădea cu lingurița țuică și se 
lăuda prietenilor ce fecior are..." 
(Deși pare nefiresc, îmi explica 
doctortd Valentin Cremene, care 
mă însoțea, o mare parte dintre 
alcoolici și-au început cariera de
căderii încă din copilărie, ade
sea cu ajutorul părinților). Beai 
mult, Constantine ? „Mult..."
Midt, intr-adevăr, atît de mult 
incit își vindea uneori și hainele 
de pe el, au fost cazuri cînd ră- 
mînea în chiloți pe stradă, fiind
că își băuse pînă și ’pantalonii... 
Și are (acum) 23 de ani I Avîn- 
du-l în fața mea m-am gîndit 
imediat la soție, la familie, și 
am reținut o imagine care m-a 
îndurerat pînă în adîncul sufle
tului. Adeseori (cuvîntul fiind a- 
proape sinonim cu zilnic) această 
tînără femeie care lăsa acasă doi 
copii mici, ori care își lua copiii 
cu ea, era nevoită să se ducă și 
să-l care, literalmente, în spinare 
din cîrciumi pînă acasă. Imagi- 
nați-vă această 
ți-vă viața acestei femei 
după opt ore de muncă 
nitate comercială, după 
toate treburile casei și 
copiii era obligată prin 
le de suflet ce le avea 
bărbat să poarte pe spate leșul 
înecatului în petreceri 1

2. Un bucătar. Șandor. Pare 
om cumsecade, dar cînd. a fost 
adus aci ajunsese să soarbă pînă 
și sticle de spirt tehnic. A înce
put-o, îmi povestește el, din 1962, 
cînd lingă casa lui s-a mutat un 
șantier și niște tovarăși grijulii de 
la o întreprindere comercială s-au 
grăbit să deschidă un bufet cu 
serviciu de țuică „la botul calu-

lui". S-a împrietenit cu niște 
cheflii, a intrat în ritmul lui „mai 
dă una" și astăzi iată-l cu cali
ficativul de degradat, ceea ce în 
termeni medicali înseamnă un 
om care, pentru colectivitate, nu 
mai există, deocamdată, decît cu 
numele și cu complicația poveri
lor pe care le pune pe capul al
tora.

3. Cazul al treilea m-a impre

scenă, imagina- 
care, 

într-o u- 
ce făcea 
îngrijea 

legături
cii acest

s-ar fi petrecut această nouă 
„descoperire" a Europei ?

— în secolul al VlI-lea. Men
ționez că, potrivit unor alte in
vestigații, locuitorii din zona 
Stretchfordului ar prezenta anu
mite trăsături și obiceiuri carac
teristice populațiilor americane 
nahua, strămoșii aztecilor.

— Am vorbit pînă acum des
pre ruta America-Europa, peste 
Oceanul Atlantic. Se pare însă că 
amerindienii au trecut și Pacifi
cul.

— Se știe demult că „indienii" 
au ajuns pînă în China și în 
insula Mangareva, din arhipelagul 
Gambier. Un nou argument de 
jfeare calibru ni-1 furnizează o 
descoperire a cunoscutului spe-

cialist sovietic M. M. Gherasi- 
mov.

— Vă referiți la sculptorul- 
antropolog care a izbutit să re
dea, cu o precizie uimitoare, fi
zionomia omului din Neanderthal 
și a celui din neolitic ?

— Da. Ei bine, Gherasimov a, 
realizat recent o asemenea re
constituire care l-a surprins în 
cel mai înalt grad : un craniu 
găsit în Urali a căpătat, în urma 
aplicării regulilor obiective ale 
artei specialistului, fizionomia 
certă a unui locuitor al preeri- 
lor. Și cum singularitatea ca
zului nu permite ipoteza existen
ței unei populații de tip anie- 
rindian în Urali, trebuie să ad
mitem că „indianul" a ajuns aco-

Io în mod întîmplător, traversînd 
Pacificul.

— Cred că, în încheiere, putem 
trage o concluzie cu caracter 
mai general. Dacă descoperirea 
Americii s-a produs în mod de
liberat, chiar cu mult înainte de 
Coliimb, „descoperirea" celorlal
te continente de către amerin
dieni s-a produs aproape exclu
siv incidental. E o deosebire ge
nerată de stadiile diferite ale 
dezvoltării navigației, pe diferi
tele țărmuri ale oceanului mon
dial. Cum se explică rămînerea 
în urmă, din acest punct de ve
dere, a civilizațiilor Americii pre- 
columbiene, care depășeau, în 
alte privințe, nivelul european ? 
Asta va constitui, poate, subiectul 
unui dialog viitor.

după eșecul din turaeul amintit 
si-a făcut o „autocritică" rea
listă în fața iubitorilor handba
lului, prezenți aseară în număr 
mare în sala Floreasca, cu inima 
și cu sufletul — încurajările, a- 
plauzele la scenă deschisă atestă 
afirmația noastră — ca în zilele 
de glorie, sau ale marilor 
derby-uri handbalistice. Deși 
echipa oaspe a arătat destulă 
vioiciune și viteză în joc, multă 
dexteritate în mînuirea mingii, 
prin fragilitatea ei în apărare și 
lipsa de curaj și decizie în ac
țiunile ofensive, ea nu poate fi 
luată în ansamblu, mai mult dc- 

. cît un modest outsider. în a- 
cesțe ‘ condiții, naționala noastră 
neavînd de înfruntat un adver
sar redutabil. în perioada cînd 
forma ei poate fi considerată a- 
proape de nivelul maxim, s-a 
mișcat, în teren, cu destulă leje- 
rităte. a construit și realizat si
gur. Gruia, bătăios și inspirat 
— așa cum am vrea să-I vedem 
și în marea ofensivă franceză — 
Oțelea, un creier mobil și un 
dirijor fin, de mare rutină, se
condați de un Gațu, cu o mare 
putere de anticipație și creator 
de situații derutante, de cei doi 
portari. Penu și Dincă, siguri și 
prompți în .intervenții, de cei
lalți coechipieri — Popescu, 
Moldovan. Guneș. Chicid, Licu. 
Birtolom și Bota — au reușit un 
scor copios, care readuce îutru- 
cîtva în tabăra noastră liniștea, 
calmul și speranța îndreptățită. 
Aseară, contraatacul a fost din 
nou valorificat. Mai inexpresivi 
în echipă ni s-au părut totuși, 
Guneș. Chicid și Birtolom. Să 
sperăm că este o carență pasa
geră în jocul lor, ei avînd 
timpul necesar de a se suda și 
sincroniza cu coechipierii, pînă 
la startul mondialelor.

• ATLETISM. Sala de at
letism „23 August", găzdu
iește astăzi, începînd de la 
ora 15,00, Campionatul repu
blican de sală al seniorilor, 
la care și-au anunțat parti
ciparea peste 200 de concu- 
renți, printre care și cunos- 
cuții atleți Carol Corbu, Șer- 
ban Ciochină, Șerban Ion. 
Nicolae Perța, iar dintre at
lete Viorica Viscopoleanu, 
Lia Manoliu, Cornelia Pope
scu, Valeria Bufanu etc.

Concursul 1 va continua 
mîine dimineață de la ora 
9,30.

Meridian

• IN CEL DE-AL DOI
LEA MECI al turneului pe 
care îl întreprinde în Alba
nia, echipa de fotbal Poli
tehnica Iași a jucat la Elba- 
san cu formația locală Labi- 
not. Intîlnirea s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 
1—1 (1-0).

• LA TULSA (Oklahoma), 
Tim Wood și-a păstrat titlul 
de campion la patinaj artis
tic al S.U.A. și este gata să-și 
apere titlul mondial în cam
pionatele ce vor avea loc la 
Lihbliana. La feminin, pri
mul loc a revenit tinerei pa
tinatoare Janet Lynn (16 ani), 
care a avut o evoluție nota
bilă la figurile libere. 
Arbitrii i-au acordat de ,șase. 
ori 5,9, astfel că de pe acum 

caJanet Lynn se anunță 
mare favorită la mondiale.

CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 7

v. cAbulea

peam și nu-mi ieșea din minte 
această idee. Fusese pus la pă- 
mînt. I se luaseră aripile I

Iși turnase singur peste ele o 
apă grea... Pierise un om care 
zbura...

SE MAI POATE FACE CEVA ?

Doctorul Valentin Cremene 
este unul dintre specialiștii opti-

C. M
GRUPA C

Belgienii au „conspectat"
jocurile primei zile

GALAȚI (prin telefon de la tri
misul nostru) :

După ce joi, cu o zi înaintea 
startului, ploaia măruntă și in
sistentă a dat emoții organizato
rilor, periclitînd calitatea ghe- 
ții, ieri dimineață, o dată cu un 
soare strălucitor, totul a intrat 
în normal. Pe marele patrulater 
de gheață, la orele prînzului, 1- 
talia și Danemarca au deschis 
neoficial „ostilitățile" grupei C. 
Noua pasiune a gălățenilor, ho
cheiul, despre care s-a spus mult 
încă de pe vremea pregătirilor 
organizatorice, s-a confirmat.din 
plin. Un public entuziast nu a 
făcut economie de aplauze în 
meciul de debut. Danezii, con
siderați aprioric, „outsideri", au 
opus o dîrză rezistență „azzuri- 
lor“ materializată în scorul alb 
al primelor două reprize. în par
tea a treia a jocului ei au .cedat 
însă ritmului impus de italieni,

propia victoria. Scorul celui de ' 
al doilea meci: 7—2 (1—0; .
2—2 ; 4—0) după ce în repriza . 
a doua (minutul 24) francezii au 
și condus cu 2—1. .

Prezenți în tribună, belgienii, 
care azi au avut zi liberă (în...
grupă, reamintim, se întrec 7 
echipe), au fost cei mai „con- ■ 
știincioși" spectatori. Avantajați- 
de program, ei au „conspectat" 
pe îndelete jocurile primei zile. •

Azi după-amiază au loc parti- . 
dele Franța — Olanda la orele 
17 și Belgia — Italia în noctur
nă la orele 20.

VIOREE RABA

Tinerețe și \
• Italia — Danemarca : 3—1.
• Austria — Franța : 7—2.
• Ungaria — Olanda : 7—1. nomen

(Urmare din pag. I)

1.
2.
3.
4.
5.

Bari — Bologna 
Florentina — Lazlo 
Internazlonale — Cagliari 
Juventus — Lanerossi 

. Napoli — Sampdoria
6. Palermo — Torino
7. Roma — Milan
8. Verona —. Brescia
9. Catanzaro — Catania

10. Livorno — Modena
11. Monza — Perugia
12. Piacenza — Atalanta

13. Reggina — Pisa

i
i

X
1
1

X
X

1
X
X
1 

X
1

luptîndu-se contra răspîndirii 
drogurilor, alcoolul este uitat, 
scăpînd astfel din rîndurile mă
surilor ce trebuiesc preconizate 
pentru limitarea acțiunilor sale 
nocive. Dîndu-i dreptate, vrem 
să aducem un singur exemplu: 
orașul Calați, unde la sfîrșitul a- 
nului trecut am găsit cafenele 
care serveau exclusiv produse in
cluse pe lista mondială ă droguri-

ALCOOLUL
UN DROG!

sionat poate cel mai mult, căci 
este simbolic prin ceea ce un om 
are ca om și ceea ce poate să 
nu mai fie prin alcoolizare. Nu-i 
voi spune numele întreg (Con
stantin C) fiindcă mă gîndesc la 
soție, ajunsă, după cum el po
vestea, un țîr, din cauza alune
cării lui. Bărbatul acesta, care 
n-are 30 de ani, înalt, atletic, a- 
vea poate una dintre cele mai 
frumoase meserii: era pilot pe 
un avion de cursă lungă. Zbura I 
In pauzele dintre zboruri s-a în
demnat la cite „un coniac", și 
coniacurile s-au înmulțit, și pau
zele dintre zboruri s-au făcut tot 
mai mari, fiindcă așezarea lui la 
manșa avionului începea să devi
nă periculoasă, și coniacurile se 
înmulțeau, pînă l-au prins frize 
grave; a fost scos din aviațte, iar 
acum se află găzduit într-un sa
lon de „furioși". Stînd de vorbă 
cu el se plîngea că doctorii nu-i 
mai găsesc vena de la mină să-i 
facă injecțiile, și-l doare... El, pi
lotul, omul înălțimilor I 11 pri-

miști, care se luptă cu puteri a- 
cerbe pentru recuperarea unor a- 
semenea handicapați și care cred 
că se mai poate face ceva. Do
vadă unele rezultate. Dar el în
suși sublinia cit de greu este să-l 
redai vieții normale pe un om 
care a parcurs deja „șoseaua 
șprițului" ros fiind de băutură, 
cu sîngele gata să-l arunce în
tr-un delirum tremens, și insis
ta asupra activității de prevenire 
a unor asemenea deprinderi. In 
familie, în școală, prin toate mij
loacele trebuie atrasă atenția a- 
supra pericolului care pîndește 
îndeosebi tineretul tentat azi mai 
mult ca oricînd să caute „plă
ceri tari" și forme de atingere 
„rapidă" a maturității prin con
sumul de băuturi alcoolice. In 

,cea mai mare parte a țărilor ci
vilizate, ne spunea medicul, al
coolul este înscris în rîndurile 
drogurilor celor mai periculoase 
pentru societate. Uneori însă,

lor (alcool și cafea) deschise — 
dacă este de crezut I — cu o oră 
și jumătate înainte de răsăritul 
soarelui, cei ce le frecventau fiind 
adesea minori, iar în cartierul 
Țiglina, cu toate protestele unor 
cetățeni și existența unor scan
daluri neîntrerupte datorate be
ției, comerțul local a ieșit, prin
tr-o proprie hotărîre, cu „țuică 
fiartă" la toate răscrucile de 
drumuri.

De ce ? De unde și pentru ce 
atîta zel de a trasa noi „șosele 
ale șprițului", care am văzut 
unde duc P

NU VA LĂSATI ÎNȘELAȚI DE 
UN CÎNTEC VESEL !

Dacă aș rezuma paragraful 
„alcoolisme" din „Dictionnaire 
de la psihologie" (ediția „La- 
rouse"), acesta ar fi, gîndindu-mă 
la veselul cîntec de pahar, în
demnul unor mari specialiști, 
cunoscători ai omului și ai re-

730 de ani

de la nașterea lui

Titu Maiorescu
împlinirea a 130 de ani de la 

nașterea lui Titu Maiorescu a fost 
marcată vineri după-amiază, în 
cadrul unei manifestări organiza
te în Capitală de Universitatea 
Populară București și Uniunea 
Scriitorilor.

Prof. univ. dr. docent Șerban 
Cioculescu, membru corespon
dent al Academiei și criticul li
terar Nicolae Balotă, au vorbit 
cu acest prilej despre viața și ac
tivitatea marelui critic și esteti
cian român, întemeietor și con
ducător al cunoscutei societăți li
terare „Junimea" și al revistei 
„Convorbiri literare", personalita
te complexă și profundă a vieții 
culturale românești din cea de-a 
doua jumătate a secolului trecut, 
mentor de prestigiu al literaturii 
române.

Manifestarea s-a încheiat cu un 
program de lecturi din cunoscu
tele „însemnări zilnice" ale scrii
torului și din volumele „Amintiri 
de la junimea" de G. Panu și 
Iacob Negruzzi, j

primind trei goluri și înscriind 
doar o dată. Scor final : 3—1 
(0-0 ; 0-0; 3-1). După-amiază,
festivitatea deschiderii oficiale 
s-a bucurat de prezența vice- 

..președintelui U.I.H.G., Miroslav
Subrt, care într-o scurtă alocu- ■ ■
țiuite a elogiat organizatorii. I reții noastre ; el poartă nu- I
Din partea lor, tovarășul Bucur I mele de nomenclator și sta- I
Bloancă, președintele comitetu- I bilește precis, exact, riguros, I
lui de organizare, vicepreședin- I stagiul și studiile necesare I
tele Consiliului popular jude- I fiecărui^ individ care inten- I
țean Galați, a declarat deschisă I ționează să ocupe o oarecare I.
cea de-a 6-a ediție — Grupa C I funcție in indiferent ce sche- I
— a Campionatelor mondiale. I mă. Fără îndoială că un ase- I
Meciul imediat următor, în care I menea instrument adminis- I
s-a repetat întrucîtva situația I trativ este absolut necesar I
jocului de deschidere, a opus e- I oricărei societăți, el izbutind I
chipele Austriei și Franței. De- I în mare, să preîntîmpine im- I
parte de a îndeplini o simplă I postura și să întroneze or- I
formalitate, austriecii — cotați I dine într-un conglomerat a- I
alături de echipa Ungariei, prin- I proape infinit de situații po- I
tre favoriți la promovare — I sibile. Deschizi nomencla- I
s-au întrebuințat mai mult de- I torul ca pe o tabelă de loga- I
cît se aștepta pentru a-și a- I ritmi și afli (cu patru zeci- I

I male !) ce ți se poate oferi în I 
I schimbul a ceea ce oferi. Din I
■ păcate — și aici voiam, de I 
I fapt, să ajung — nomencla- I 
I torul nostru cel de toate zi- I 
I lele, vrînd să fie exhaustiv I 
I și ultra-exact, a împrumutat I 
I din matematică rigiditatea I 
I formulelor imuabile și in- I 
I tangibile. De la bun început, I 
I el refuză dreptul la excepție, I 
I ințelegînd lumea ca pe-o in- I 
I șiruire de indivizi cu capaci- I 
j tați în veci egale, înțelegînd I 
I maturizarea doar ca simplu I 
I produs aritmetic al factori- I 
I lor tfmp și studiu. Există I 
a printre noi tineri cu capaci- I 
I tăți extraordinare, tineri I. 
| care uimesc lumea Ia modul j 
I cel mai propriu : și mă gin- I 
I dese că elevul de liceu că- I 
I ruia i s-a acordat o emisiune I 
I specială la Televiziune și 1
■ care a smuls admirația unui I 
I sobor de matematicieni de I 
| peste hotare, nu va putea a- I 
I junge, la 25 de ani, decij“l 
I exact acolo unde permite I 
I (oricui) nomenclatorul, mă-l 
I gîndeșc și — în sinea mea —*',T  
I sper să nu fie așa! Un in--| 
1 strUment administrativ con- I 
I ceput pentru a ne apăra de I 
I suficiență și inexperiență și I 
I improvizație, poate ajunge, 1 
I prin fetișizare și excesivă ri-. 1, 
I giditate, exact la polul opus I 
I al intențiilor — adică frînă 
I in calea valorilor autentice. | 
I Ca să nu mai vorbim de ca- I " 
I zurile în care prevederile I 
I nomenclatorului sînt de-a t") 
I dreptul absurde. De pildă, în Ifl 
I presă și în sectorul editorial, -1 . 
I un corector trebuie să po- I 
I sede, la încadrare, 3—4 ani I 
I vechime. Cînd toată lumea L ! 
I știe că munca la corectură I 
I reprezintă o primă și destul I 
I de neînsemnată treaptă în I 
I activitatea redacțională, ,1„ 
I treaptă pe care a parcurs-o f 
I și Eminescu (i s-o fi cerut.... I 
I vechime ?) și atîția alți scrii- I 
I tori și ziariști de renume. La.j,. 
I masa de corectură se începe T 
I cel mai ades munca într-o,I ' 
I redacție, dar nu se termină în I I ultimii ani, dublîndu-se a- ,| 
I proape numărul ziarelor lo- I ,
■ cale, apărînd reviste și edi-. 
I turi noi, cererea de corectori 
I a crescut brusc. De unde să-i ,tj: 
I ici gata... „învechiți"? I 
I „Fondul de aur," al vechilor I 
I corectori, în virtutea unor 
I neiertătoare legi ale firii, se.,l„ 
I împuținează mereu, tiperii 
I nu pot fi încadrați, iar gre- 
I șeii de lynotip (fără a se ține
■ scama de nomenclator! con- 
I tinuă să răsară. (De curînd, 
I am încercat să încadrez un J 
I corector care, în loc de 4 ani 
I vechime, avea trei și... zece l 
I luni. Cei în drept au refuzat I 
I să contra-semneze decizia. I v
■ De, nomenclatorul !). Un alt I 
I exemplu : unui tehnoredac- I ' 
I tor i se cer (într-un evantai I 
I întreg de condiții posibile) și I , 
I studii superioare de specia- 1 
I Iitate. Adică, unui tehnician I ■ 
I i se pretinde... diploma de I 
I inginer !

Afirmăm ades că munca, I 
oricare ar fi ea, înseamnă I 
creație. Și aducem astfel I 
procesul muncii în vecinăta- I 
tea actului creației artistice. I 
Zonă în care, deocamdată, I 
nomenclatorul nu operează. I 
Dacă ar face-o, probabil că Ț 
ar stabili (cu obișnuita ri- I 
goare matematică) regiemen- | 
tari cam de acest calibru : I

— Pentru a publica o schi- | 
țâ, autorul va avea nevoie I 
de studii medii și un an și 1, 
șase luni vechime în cîmpul I 
literelor ; I

— pentru a tipări un ro- | 
man. autorului îi vor fi nece- I 
sare studii superioare în spe- I 
cialitatea respectivă (despre I 
mineri vor putea scrie J__
absolvenții Institutului Poli
tehnic din Petroșani) și 
ani vechime în funcții I 
rare. Nu se acordă dispense. 

Lăsînd gluma la o parte 
se pare, totuși, că asupra in- 
tangibilității și inflexibilită
ții nomenclatorului s-ar mai 
cuveni reflectat. Cel puțin a- 
ceasta este părerea subsem
natului.

zistenței organismului său. „Al
coolismul, se poate citi în res
pectiva lucrare, este unul dint.e 
cele mai grave flageluri de care 
suferă umanitatea". In consecin
ță, propun autorii dicționarului 
citat, este nevoie să se lupte e- 
nergic printr-o propagandă con
tra părerilor preconcepute potri
vit cărora alcoolul ar fi un ali
ment indispensabil pentru cei ce 
îndeplinesc munci grele (fizic), 
ori, dimpotrivă, care desfășoară 
activități cerebrale, intelectuale. 
„Pe de altă parte — și cităm 
textual din „Dictionnaire de la 
psihologie" — aceste măsuri, 
pentru a fi eficace, trebuie să fie * 
însoțite de o reducere a numă
rului de baruri și fie limitarea de 
băuturi alcoolice, care ar putea 
fi în mod util înlocuite cu sucuri 
de fructe".

Este, exact ceeace ne spunea yi 
medicul țâre ne însoțea priiî a- 
cele saloane care adăpostesc cu 
speranță și durere totodată pe 
călătorii extenuați ai „șoselelor 
șprițului". Rodul cafenelelor (în
mulțite la noi în ultimii doi ani) 
nu se vede încă pregnant aci. 
Dar va fi, ne asigură medicul cu 
tristețea celui care știe să apre
cieze o boală, întrucît mulți din
tre tinerii care se simt obligați de 
modă să le onoreze cu prezenta 
nu dispun nici de informația care 
să le permită a aprecia pericolul, 
nici de disciplina evităriii lui. 
(La sectorul 1 Miliție ni se dădea 
exemplul unei tinere, Hilda, care 
la 19 ani realizează o medie de 
900 (nouă sute!) de grame de 
coniac băute zilnic, Ce se va a- 
lege dintr-o asemenea ființă ? 
Cum va fi viața ei P).

...Pe „șoseaua șprițurilor" ?, a 
„micilor" coniacuri P Nu, noi nu 
vă îndemnăm să învățați aseme
nea cîntece ! Și dacă nu ne cre
deți pe cuvînt cereți ca împreu
nă cu clasa în care învățați, ori 
cu colectivul în care munciți să 
vizitați măcar odată o clinică de 
dezalcoolizare. Începeți prin a i 
ști unde duce în fapt „șoseaua" 
veselă a șprițului...

Ci
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In serele l.A.S, Codlea, se recoltează garoafele pe cari astăzi sau mîine le veți găsi în magazinele 
specializate...
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Misiunea
spre

în drum

Aspect de la o demonstrație a școlarilor din Londra în sprijinul grevei cadrelor didactice 
care revendică sporirea salariilor

ORIENTUL APROPIAT

□

BUDAPESTA:
® Acord între oficialitățile iordaniene 

și organizațiile palestiniene CINSTIRE
AMMAN. — în urma negocie

rilor purtate joi, între oficialitățile 
iordaniene și liderii organizațiilor 
palestiniene a fost realizat un a- 
cord privind încetarea de către 
ambele părți a oricăror acțiuni 
care ar putea genera un conflict 
armat — anunță un comunicat 
oficial difuzat de postul de radio 
Amman. Principala prevedere a 
acordului se referă la amînarea 
aplicării măsurilor restrictive sta
bilite marți seara de guvernul 
iordanian împotriva organizațiilor 
de rezistență. „Aceste măsuri, se 
spune în comunicat, vor fi re
examinate, hotărîrile viitoare pri
vind activitatea pe teritoriul ior
danian a elementelor de guerilă 
urmînd să fie adoptate în comun 
și pe o nouă bază de către cele 
două părți".

Majoritatea agențiilor de presă 
relevă că principalul rezultat al 
acordului intervenit îl constituie 
îndepărtarea pericolului unui 
conflict deschis între armata 
iordaniană și forțele de guerilă, 
mai ales că ultima perioadă a fost 
marcată de incidente sporadice, 
dar sîngeroase.

în capitala iordaniană, relatea
ză agenția France Presse, se 
bucură însă de un anumit credit 
și opinia potrivit căreia criza a 
fost declanșată în mod intențio
nat de autoritățile iordaniene în 
scopul aducerii organizațiilor pa
lestiniene la masa tratativelor și 
al încheierii unor acorduri simi
lare celui semnat la începutul lu
nii noiembrie trecut, la Cairo, în
tre Liban și aceste organizații.

Odd Bull convocat
de U Thant

NAȚIUNILE UNITE — Pur
tătorul de cuvînt al O.N.U. a 
anuțat vineri că secretarul gene
ral, U Thant, a convocat de ur
gență la New York pe generalul 
Odd Bull, șeful observatorilor 
O.N.U. din Orientul Apropiat, 
pentru consultări privind situația 
din această regiune. El a precizat 
că această hotărîre a fost luată 
„din cauza intensificării luptelor 
c|in Orientul Apropiat, în mod 
deosebit în sectorul Canalului de 
Suez, unde se constată o ruptură, 
virtual completă, a încetării fo
cului".

SOARTA
IMIGRAN

ȚI LOR
PREMIERUL FRANCEZ
DESPRE CARTIERELE

DE COCIOABE PENTRU
MUNCITORII STRĂINI
Primul ministru al Fran

ței, Jacques Chaban-Delmas, 
a vizitat inopinat, joi, un nu
măr de cocioabe și cămine 
pentru muncitori străini, imi
grați în Franța, pentru a 
constata la fața locului condi
țiile de cazare a acestora. La 
întoarcerea din această vi
zită, premierul, vădit impre
sionat de cele văzute, a a- 
nunțat că se vor lua măsuri 
imediate pentru a se lichida 
pînă la sfîrșitul anului, ju
mătate din aceste cocioabe in
salubre, mizere și inaccepta
bile. „De multă vreme, nu 
am mai văzut un asemenea 
spectacol, a declarat cl pre
sei după această vizită, refe- 
rindu-se la condițiile mizere 
în care trăiesc cei mai mulți 
muncitori străini imigrațj 
în Franța. Trebuie ca această 
plagă să se termine"... Există 
vreo 50 000 de persoane care 
locuiesc în asemenea condi
ții și de aceea se va acce
lera ritmul de distrugere a 
bidonvilleurilor, operație ce 
va trebui terminată pînă în 
1972. Premierul a adăugat că 
va trebui să se construiască 
locuințe decente pentru acești 
muncitori. Premierul a anun
țat apoi că se va aplica o 
nouă politică în domeniul 
imigrărilor. Astfel, el a pre
cizat că se vor lua măsuri 
pentru lichidarea progresivă 
a imigrației clandestine, care 
reprezintă un adevărat flagel. 
In prezent, lucrează în Fran
ța 2,5 milioane muncitori 
străini.

CAIRO. — Republica Arabă 
Unită a hotărît să informeze pe 
secretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, U Thant, 
despre raidul efectuat de către 
ax'iația israeliană în cursul zilei 
de joi împotriva uzinei metalur
gice de la Abou Zaabal, s-a a- 
nunțat oficial la Cairo.

• Luări de poziție la

Washington și Londra
WASHINGTON. — Departa

mentul de Stat al S.U.A. a dat 
publicității o declarație în care 
deplînge raidul aerian efectuat 
de aviația israeliană asupra uzinei 
metalurgice egiptene de la Abou 
Zabal. Pe de altă parte, se sub
liniază că S.U.A. nu pot trece 
sub tăcere atacurile teroriste con
tra pasagerilor care călătoresc cu 
avioanele companiilor internațio
nale departe de regiunea conflic
tului. Observatorii consideră a- 
ceasta drept o referire 
tele teroriste care au 
asupra unor avioane 
civile de transport.

la atenta- 
avut loc 
israeliene

LONDRA. — Guvernul Marii 
Britanii a adresat vineri Israelu
lui și țărilor arabe un apel în 
care le cere să înceteze ostilitățile 
cu scopul de a se evita „inciden
te tragice", precum și pentru a 
facilita o reglementare a situa
ției din această regiune în con
formitate cu Rezoluția Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 
1967. Acest apel, conținut într-o 
declarație publicată de Ministerul 
Afacerilor Externe al Marii Bri
tanii, va fi adus la cunoștința 
guvernelor interesate pe cale di
plomatică.

Bombardamentul aviației israe
liene asupra unei uzine din apro
piere de Cairo se afla vineri în 
atenția comentatorilor presei oc
cidentale.

„NEW YORK TIMES" consi
deră că acest bombardament 
„reprezintă o extindere de neier
tat" a acțiunilor aviației israelie
ne. „A sosit momentul — scrie 
ziarul — ca guvernul israelian 
să acorde mai multă libertate de 
acțiune diplomaților săi și să frî- 
neze forțele sale militare".

în opinia ziarului „TIMES", 
asemenea acțiuni „nu pot decît să 
încordeze și mai mult atmosfera, 
care ar putea deveni din ce în ce 
mai războinică la toate frontiere
le statului Israel". Cotidianul 
francez „LE MONDE" constată 
că „se ridică tot mai mult între
barea dacă presiunea militară nu 
duce la mascarea adevăratelor 
probleme, care sînt politice".

• Declarafiile

președintelui Tito

Răspunzînd întrebărilor unoi 
ziariști la sosirea în capitala Ke- 
nyei, președintele Iosip Broz Tito 
a amintit că, în cadrul în- 
tîlnirii cu secretarul de stat al 
S.U.A., Rogers, și-a exprimat pă
rerea că Statele Unite ar trebui 
să întreprindă mai multe efor
turi în legătură cu criza din O- 
rientul Apropiat. Ieșirea din cri
za actuală — a subliniat președin
tele — nu constă în înarmarea 
continuă. Este, în sfîrșit, timpul 
să se treacă la rezolvarea politi
că pașnică a acestei probleme, 
înainte de a fi prea târziu. Răz
boiul se poate extinde și asupra 
altor țări, fapt care ne îngrijo
rează în mod deosebit.

întrebat dacă Rogers i-a cerut 
să acționeze ca mediator în cri
za din Orientul Apropiat, pre
ședintele Tito a declarat că nu in
tenționează să fie mediator.

Convorbire
A. Kosîghin

E. Bahr
«t ALEXEI KOSÎGHIN, pre

ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a primit vineri 
la Kremlin pe Egon Bahr, secre
tar de stat la Cancelaria R. F. 
a Germaniei, la cererea acestuia. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în probleme de interes 
reciproc, s-a anunțat 
oficial la Moscova, 
agenția TASS.

în mod 
relatează

AMERI-• 300 DE TINERI 
CÂNI au sosit joi în portul ca-
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EROILOR ROMÂNI
La cimitirul eroilor români 

căzuți în luptele pentru elibe
rarea Ungariei de sub jugul 
fascist de la Rakosliget, a 
avut loc vineri solemnitatea 
depunerii unor coroane de 
flori cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării Buda
pestei. Au fost depuse coroane 
din partea Comitetului orășe
nesc de partid Budapesta, a 
Sfatului capitalei, a organiza
ției orășenești, a Frontului 
Popular Patriotic și a altor or
ganizații de masă și obștești 
ungare, precum și din partea 
ambasadei Republicii Socialis
te România din Budapesta. La 
solemnitate au fost de față 
cadre de conducere din apa
ratul Comitetului Orășenesc 
de Pajtid, Sfatul Capitalei un
gare, oameni ai muncii. Au 
luat parte, de asemenea, Du
mitru Turcuș, ambasadorul 
Republicii -Socialiste România 
la Budapesta și membri ai 
ambasadei.

Ulsterul după doi ani
Incidentele din Ulster 

au reînceput, fiind mar
cate în ultimele trei săp
tămîni de explozii cu 
bombe care au culminai 
cu cea de acum cîteva zile 
la casa unei foste membre 
a parlamentului, din 
partidul liberal, numita 
recent în comitetul pen
tru relațiile comunitare.

Ultimele trei incidente inclu- 
zînd și atacurile asupra clădiri
lor unde își au sediul organiza
ția politică moderată „New 
Ulster Movement" condusă de 
fostul prim ministru Terence 
O’Neill și un corp de armată, 
par să fi fost puse la cale de 
extremiștii irlandezi care se 
opun în continuare rezolvării 
pe cale pașnică a conflictului 
dintre catolici și protestanți, 
care durează de doi ani. Loca
litatea Dungannon în care a 
început campania pentru drep
turile civile a devenit din nou 
microcosmosul situației prezen
te. Promovarea constantă a u- 
nei politici discriminatorii față 
de o parte a populației — cea 
catolică (35 la sută) — alimen
tează vechile neînțelegeri, du- 
cînd, așa cum se întîmplă și zile
le acestea, la o recrudescență a 
conflictului. Și acestea pentru 
că elementele generatoare ale 
nemulțumirii nu au fost încă în
depărtate : legea electorală cu 
un pronunțat caracter de clasă, 
bazată pe avere interzice în 
continuare unui număr de 240 
de mii de alegători, în majori
tate catolici, accesul la viața 
politică, pe cînd proprietarii 
bogați dispun de 6—7 voturi în 
conformitate cu prevederile ac
tului „Company Votes". Posturi
le administrative și locuințele 
cele mai bune sînt ocupate cu 
prioritate de protestanții care-și 
apără cu înverșunare privilegii
le. Au fost realizate în prea 
mică măsură sau mai bine-zis, 
aproape deloc, promisiunile de 
acum un an ale guvernului pre
mierului James Chichester-Clark 
de construire a 10 000 de locu
ințe și creare a 20 000 de noi 
locuri de muncă. Consecințele 
anchilozării sociale sînt dintre

s
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u rv -t
nadian St. John de unde ur- 

, mează să se îmbarce spre Cuba,
pentru a participa la campania 
de recoltare a trestiei, de zahăr 
„Zafra". Din grup fac parte 
studenți, muncitori și intelec- 

■ tuali albi, negri.
• „APROBAȚI SAU DEZ

APROBAȚI modul cum pre
ședintele Nixon își îndepli
nește funcția de președinte?" 
Această întrebare a constituit 
tema unui nou sondaj efec-

VIENA 13. — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, transmi
te : In drum spre țară, delegația 
Partidului Comunist Român, care 
a participat la Congresul Partidu
lui Comunist Francez, s-a oprit 
la Viena. Cu acest prilej a avut 
loc o întâlnire cu o delegație a 
Partidului Comunist din Austria, 
la sediul C.C. al P.C.A.

Din partea română au parti
cipat tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihail Florescu, membru al C.C., 
Stefan Andrei, membru supleant 
al C.C., prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Din partea austriacă au parti
cipat tovarășii Franz Muhri, pre
ședintele P.C.A., Hans Kalt, 
membru al Biroului Politic, Hein
rich Fritz, membru al C.C. al 
P.C.A.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
BUDAPESTA 13. — Cores

pondentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite: în gara Keleti, din 
Budapesta, delegația a fost în- 
tîmpinată de Komocsin Zoltan, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.S.U., și Ga
ray Robert, șef adjunct al sec
ției relații externe a C.C. al 
P.M.S.U. A fost de față_Dumitm 
Turcuș, ambasadorul 
Socialiste România la

Cu acest prilej, a 
discuție prietenească.

Republicii 
Budapesta, 
avut loc o

A •

încheierea vizitei delegației
române în Kuweit

în continuarea vizitei pe care 
a efectuat-o în Kuweit, delegația 
economică română, condusă de 
Cornel Burtică, ministrul comer
țului exterior, a avut întrevederi 
cu diferite personalități kuweitie- 
ne din domeniul economic și al

cele mai grave pentru această 
tară care deține primul loc în 
Europa în ceea ce privește... nu
mărul șomerilor : 8 la sută din 
populația aptă de muncă (ma
joritatea reprezentînd-o catoli
cii). La Londonderry sau Siraba- 
ne, orașe în care este concen
trată o parte din populația ca
tolică și unde șomajul atinge 
20—30 la sută, familii întregi 
sînt nevoite să trăiască din 
slujbe ocazionale.

Acum cîteva zile, aflat într-o 
vizită în R. F. a Germaniei, 
Chichester-Clark declara revis
tei DER SPIEGEL că țara sa este 
„cea mai conservatoare din în
treaga Europă". „Intențiile gu
vernului nu s-au concretizat în 
nici un fel, încă, și recunoaște
rea obiectivă a realității nord- 
irlandeze nu poate contribui 
prea mult la rezolvarea situa
ției încărcate care s-a creat. A- 
ceastă situație amenință să de
genereze în ciuda faptului că 
armata și poliția au devenit 
prezențe masive. Din propuneri
le guvernului înaintate parla
mentului : egalitatea la vot, o 
nouă împărțire administrativă a 
teritoriului și înființarea unui 
comitet pentru relațiile comuni
tare — nu s-a realizat decît 
ultima cu efecte destul de limi
tate. îngrijorătoare pare, în 
schimb, o inițiativă a guvernului 
nord-irlandez, pe care o comen
tau zilele acestea observatorii 
politici din Londra : Chichester- 
Clark ar fi cerut permisiunea de 
a dubla forța polițienească din 
țară care ar urma să se ridice 
la 5 000—6 000 de oameni și ar 
fi invitat trupe britanice supli
mentare în vederea preîntâmpi
nării eventualelor dezordini. 
Revendicarea principală a mi
norității catolice și în general 
a populației sărace din Irlanda 
de nord este înfăptuirea unui 
program de reforme cu caracter 
social și democratic care să 
asigure exercitarea drepturilor 
politice pe baza unei noi legi 
electorale. întârzierea realizării 
dezideratului lor nu poate de
cît să aducă noi suferințe popu
lației acestei țări.

DOINA TOPOR

Institutul „Gallup", 
specializat în sondarea opi
niei publice americane. Din
tre cei care au răspuns între
bării, 66 la sută s-au decla
rat satisfăcuți. In sondajul e- 
fectuat de aceeași instituție în 
luna octombrie a anului trecut 
fusese înregistrat un rezultat 
mai slab i 56 la sută.

• ÎNTREGUL TRANSPORT 
PUBLIC orășenesc și suburban 
din Italia a fost paralizat vineri 
ca urmare a grevei de 24 de ore

Mariano Rumor, pre
mierul desemnat al Ita
liei, și-a început vineri, 
la Palazzo Chigi (sediul 
Președinției Consiliului 
de Miniștri), primele 
convorbiri cu reprezen
tanții partidelor de cen- 
tru-stînga, în vederea 
reconstituirii unui nou 
guvern cvadripartit (de- 
mocrat-creștini, socia- 
liși, socialiști-unitari și 
republicani).

Mariano Rumor încearcă acum 
să realizeze al doilea guvern de 
centru-stînga al cărui premier ar 
urma să fie. El a constituit pri
ma coaliție cvadripartită în de
cembrie 1968, după alegerile le
gislative. După demisia acestui 
guvern, în iulie anul trecut, în 
urma sciziunii socialiste, el a 
condus cabinetul „monocolor" 
democrat-creștin, demisionat la 
sfîrșitul săptămînii trecute. Așa 
cum a relevat însuși premierul 
desemnat el va trebui să facă 
față unor „dificultăți obiective" 
în cursul negocierilor cu repre
zentanții celor patru partide de 
centru-stînga. Acordul de princi
piu realizat după șase săptămîni 
de tratative între secretarii celor 
patru partide, asupra reconstitui
rii coaliției guvernamentale, a lă
sat în suspensie trei principale 
„puncte calde", după cum remar
că observatorii politici. Acestea 
sînt: relațiile pe plan local ( în 
organele administrative) și sindi
cale ale socialiștilor cu comuniș
tii și P.S.I.U.P. cererea socialiș- 

comerțului exterior. Astfel, dele
gația română a discutat cu Mis- 
hari Mohammed Al Jassin, pre
ședintele companiei kuweitiene 
pentru industria construcțiilor, și 
cu Ahmad Omar, președintele 
comapaniei naționale kuweitiene 
pentru petrol. De asemenea, au 
avut loc convorbiri cu oameni de 
afaceri și comercianți kuweitieni 
care întrețin legături curente cu 
întreprinderile române de comerț 
exterior.

Vineri, delegația română con
dusă de ministrul comerțului ex
terior, Cornel Burtică, a părăsit 
Kuweitul; la aeroport, delegația 
română a fost salutată de Abdul
lah Al Jaber Al Sabah, ministrul 
comerțului și industriei, de func
ționari superiori din acest minis
ter.

SUCCESUL UNEI
EXPOZIȚII ROMÂNEȘTI

Expoziția ..Civilizația roma
nă în România", care înfăți
șează momente de istorie și 
cultură din trecutul îndepăr
tat al poporului român des
chisă cu o săptămînă în urmă 
la Palazzo delle Esposizioni 
din Roma, se bucură de mult 
succes. Făcîndu-se ecoul pri
mirii călduroase a publicului 
și a autorităților, presa cen
trală italiană a consacrat 
spații ample prezentării ex
poziției, subliniind, în ace
lași timp, semnificația ei în 
dezvoltarea continuă a rela
țiilor tradiționale de priete
nie dintre popoarele italian 
și român. Ziarul L-UNITA" 
scrie într-un amplu reportaj, 
însoțit de fotografii, că a-

IARNA INI OFENSIVA.»
Zona de nor-vest a Europei a fost cuprinsă de ploi torențiale 

sau ninsori abundente însoțite de furtuni. Oceanul Atlantic și Marea 
Nordului sînt deosebit de agitate. Din cauza furtunilor, naviga
ția a devenit foarte dificilă. Astfel, cîteva vapoare ajunse în 
Golful Gascogne au lansat apeluri S.O.S. Anglia este măturată, 
începînd de joi dimineață, de un viscol atît de violent, îneît aero
porturile din Londra au fost închise pînă cînd se vor putea degaja 
pistele de aterizare blocate de zăpadă. Pe toate șoselele din sudul 
Marii Britanii, poleiul și zăpada au creat mari dificultăți circu
lației. Drumurile de munte din Țara Galilor au fost blocate, iar 
la Londra, circulația trenurilor a suferit mari întîrzieri. In comi
tatele Sussex și Hampshire s-au înregistrat căderi de zăpadă- 
record.

In Franța, zăpada abundentă și poleiul au perturbat serios cir
culația pe căile de acces spre Paris. Rafalele de zăpadă au redus 
foarte mult vizibilitatea pe șosele. Pe de altă parte, după ploile 
torențiale din ultimele zile, nivelul apelor rîurilor a crescut deo
sebit de mult. Mama a ieșit din albie, obligînd locuitorii a zece 
comune riverane să se 'deplaseze numai cu ajutorul bărcilor.

declarată de salariații de la 
tramvaie, autobuze, transportul 
feroviar secundar și de la navi
gația internă pe lacuri și fluvii. 
Greva are ca scop apărarea in
tereselor muncitorilor din aceste 
sectoare care, de zece luni, re
vendică reînnoirea contractului 
național de muncă.
• AGENȚIA TASS INFOR

MEAZĂ că la Moscova au fost 
pronunțate sentințele în proce
sele intentate unor turiști stră
ini care au încălcat ordinea pu-

tilor (alături de partidele de stin
gă aflate în opoziție) de a se am
nistia greviștii judecați pe baza 
unor legi datând din perioada 
fascistă, precum și așa numitele 
„priorități" ce vor trebui acor
date anumitor puncte din progra
mul guvernamental.

Tot în cursul zilei de vineri a 
avut loc o ședință a Direcțiunii 
Partidului socialist-unitar, care a 
stabilit delegația sa oficială la 
tratativele cu premierul Rumor. 
Direcțiunea a reafirmat că P.S.U. 
este gata să participe’ doar la un 
nou guvern cvadripartit, refuzînd 
orice altă formulă.

Astăzi urmează să se întruneas
că organele de conducere ale 
celorlalte trei partide, pentru a 
stabili 
pa la 
nistru 
țat că
ficiale luni.

delegațiile ce vor pârtiei- 
tratativele cu primul mi- 
desemnat. Rumor a anun- 
își va iniția negocierile o-

Atac la Hue
în ultimele 24 de ore, forțele 

patriotice din Vietnamul de sud 
au bombardat cu rachete și mor- 
tiere 10 poziții fortificate ale tru
pelor americano-saigoneze. La 50 
kilometri nord-est de capitala 
sud-vietnameză, patriotii au arun
cat în aer podul Go Dau Ha de 
pe șoseaua principală care leagă 
Saigonul de orașul Tay Ninh. în 
urma exploziei, circulația pe a- 
ceastă rută a fost complet blo
cată.

Tot în ultimele 24 de ore, de
tașamentele patrioților au lansat 
rachete asupra fostei capitale im
periale, Hue, unde sînt amplasa
te importante instalații militare 
ale forțelor inamice. Printre o- 
biectivele atacurilor inițiate de 
patrioți s-a aflat, de asemenea, o 
tabără a pușcașilor marini ame
ricani, situată la 25 kilometri sud 
de Da Nang.

• POTRIVIT DATELOR PU- 
BLICATE DE PRESA AMERI
CANA, un număr crescînd de 
tineri părăsesc rîndurile armatei 
americane, refugiindu-se în Ca
nada. La Montreal se află în 
prezent, potrivit unor surse, 
800—1 200 de dezertori și numă
rul lor este în creștere cu apro
ximativ 20 pe săptămînă. La 
Toronto sosesc zilnic 7—15 mili
tari americani. In majoritatea 
cazurilor, militarii părăsesc te
ritoriul S.U.A. în momentul în 
care primesc oridinul să plece 
in Vietnamul de sud.

ceastă expoziție „este una 
dintre cele mai bogate și mai 
vaste ce s-au putut vedea în 
Italia în ultimii ani și repre
zintă, evident, un element 
considerabil al dezvoltării 
relațiilor dintre România și 
Italia". Făcînd apoi o docu
mentată prezentare a expo
natelor, ziarul subliniază „pa
siunea istorică și gustul cu 
care a grupat România atî- 
tea piese impresionante..." 
Cronici dedicate expoziției 
„Civilizația romană în 
România", însoțite de foto
grafii, publică și ziarele „IB 
POPOLO", „PAESE SERA", 
„LA STAMPA", „IL TEM
PO" și altele.

blică și au răspîndit manifeste. 
Este vorba de belgianul Victor 
van Brantegem, care a primit o 
pedeapsă de un an detenție în
tr-o colonie de reeducare prin 
muncă cu regim sever și de ce
tățenii italieni Teresa Marinuzzi 
și Valentino Tacchi, condam
nați la cîte un an detenție. In- 
culpații au dreptul să facă re
cur*  pentru anularea sentinței.

Pefitor... electronic
• AUTORITĂȚILE CAEI- 

FORNIENE au declanșat o ur
mărire judiciară împotriva unor 
firme care folosesc computerii 
pentru a furniza datele cele mai 
favorabile realizării unor căsă
torii. Plîngerea a venit din

Opinii la sud 
de Rio Grande

Cu fiecare conferință latino-americană, reunind atît țările de Ia 
sud de Rio Grande cît și puternicul vecin din nord, Statele Unite, 
participanții din America Latină se conving tot mai mult că sin
gurul mijloc eficace de asigurare a dezvoltării economiilor națio
nale sînt eforturile proprii, promovarea unui comerț deschis cu 
toate statele și nicidecum „ajutorul" condiționat și de cele mai 
multe ori redus la „programe teoretice" pe care îl lansează Wa
shingtonul. Mărturie în acest sens stau și recentele lucrări ale 
celei de-a 8-a Conferințe ministeriale a Consiliului interamerican 
economie și social, organism al Organizației Statelor Americane.

în cursul acestei reuniuni, desfășurată timp de trei zile la Cara
cas,. reprezentanții latino-americani, făcîndu-se ecoul celei mai 
mari părți a opiniei publice din țările lor, și-au exprimat nemul
țumirea față de refuzul nord-american de a trasa o politică rea
listă față de problemele esențiale ale dezvoltării economice ale 
statelor^ din America Latină. Deosebiri esențiale apăruseră încă cu 
8 zile în urmă, la reuniunea experților, ce fusese convocată 
special, pentru a pregăti documentele ce urmau a face obiectul 
Conferinței ministeriale. „Ceea ce urmărim noi — afirma în fața 
experților reprezentantul argentinean, Manuel San Miguel — nu 
este organizarea de conferințe, ci examinarea, sub un nou unghi 
de vedere, a relațiilor dintre Statele Unite și America Latină". 
San Miguel a subliniat că o modificare esențială a actualei poli
tici americane în regiune ar putea contribui la reducerea decala
jului care separă în prezent America Latină de statele dezvol
tate. Trei probleme au ocupat ponderea cea mai însemnată în 
cadrul dezbaterilor.

Prima din ele se referă Ia cuantumul ajutorului pe care S.U.A. 
s-au angajat să-l acorde continentului lalino-american. Statele 
situate la sud de Rio Grande au cerut ca acest ajutor (al cărui vo
lum în acest an a fost redus cu 100 de milioane de dolari, com
parativ cu anul precedent) să fie folosit pentru achiziționarea de 
bunuri capitale după propria dorință și nu condiționat de chel
tuirea sumelor pînă la 90 la sută pe teritoriul nord-american. 
După cît se pare, aceasta a fost singura problemă asupra căreia 
americanii au consimțit, Ia capătul unei vii dispute, să-și reducă 
pretențiile. De acum, 50 la sută din aiutor va putea fi folosit de 
beneficiari după cum Ie dictează propriile interese.

A doua problemă s-a referit la regimul investițiilor monopolu
rilor americane pe continent. Susținerea politicii de investiții par
ticulare, cu respectarea unor principii de împărțire echitabilă a 
beneficiilor, a constituit un capitol asupra căruia delegați"^ 
S.U.A. a avut o poziție tipică. La repetatele intervenții ale Iatino'- 
americaniior, șeful delegației de la Washington s-a limitat să 
declare că „nu dispune de autoritatea de a lua hotărîri".

în sfîrșit, a treia chestiune abordată se referă la restricțiile pe 
care S.U.A. Ie impun importurilor latino-americane. Cele mai 
aspre critici în acest sens au fost formulate din partea Venezue- 
lei și Braziliei, țări ale căror exporturi — petrol și respectiv ca
fea — întâmpină bariere spre piețele americane.

Un capitol special — neînscris de altfel pe agenda reuniunii 
de la Caracas — dar abordat de numeroși vorbitori, s-a referit 
la relațiile țărilor din regiune cu Cuba. După cum e cunoscut, în 
1962 la Punta del Este, în cadrul Conferinței miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale Organizației Statelor Americane, sub 
presiunea Washingtonului, Cuba a fost exclusă din acest organism. 
Primul ministru al Republicii Trinidad Tobago, Eirick Williams, 
în cuvîntarea rostită la ședința inaugurală a Conferinței de la 
Caracas s-a pronunțat pentru „reintegrarea Cubei în comunitatea 
economică latino-americană". La rîndul său președintele țării 
gazdă, Rafael Caldera, a declarat că țările latino-americane „re
simt în modul cel mai serios lipsa Cubei din familia lor" și a 
solicitat în numele țării sale restabilirea relațiilor multilaterale 
cu guvernul cubanez. Asemenea mișcare este în curs a se ampli
fica și în Uruguay unde cunoscutul ziar EL DIARIO scria că 
„blocada împotriva Cubei nu se poate menține Ia nesfîrșit. Lumea 
contemporană impune o abordare realistă a relațiilor dintre state *.

După opinia comentatorilor, sesiunea de la Caracas a fost impor
tantă nu atît prin aspectele concrete ale confruntărilor și dispu
telor, (prezente de altfel Ia mai toate reuniunile fie ale Organizației 
Statelor Americane fie ale unor organisme pendinte de O S.A.) cît 
prin afirmarea unui front unit al latino-americanilor, fapt rar întâl
nit în urmă cu cîțiva ani.

IOAN TIMOFTE

Chamaros
Pe birou] comisiilor pentru 

chestiuni militare ale Camerei 
Reprezentanților și Senatului 
S.U.A. se află un memoriu- 
apel al „adunării legislative" 
din Guam (forul reprezentativ 
al populației băștinașe din insu
lă). Documentul arată, printre 
altele, că în ultimii doi ani : 
• au existat patru cazuri de 

prăbușire a unor bombardiere 
B-52. Bilanț : 140 de victime 
din rîndul populației chama
ros i

» întreaga încărcătură de 
palm a unui bombardier a că
zut „dintr-o defecțiune 
nică" deasupra unei 
locuite, distrugînd 
incendiind plantații de cocoti- 
eri pe o mare suprafață.

Asemenea calamități ca și 
bang-ui avioanelor superso
nice care brăzdează oră de oră 
cerul insulei fac un veritabil 
calvar din viața celor aproape 

na-
teh- 

regiuni 
un sat și

Napalm peste plantații în 
Guam : „dintr-o defecțiune 

tehnică"

partea unor tinere și tineri care 
consideră că datele furnizate de 
computeri „au fost false și gre
șite". Ei au susținut că au plătit 
sume variind între 395 și 1000 
de dolari pentru a obține pere
chea cea mai potrivită, consta- 
tînd apoi că aceasta nu cores
punde caracteristicilor furnizate 
de computeri.

• WALTER ^SCHEEL, vice
cancelar și ministru al afacerilor 
externe al R.F. a Germaniei, a 
făcut o scurtă escală la Mos
cova în drum spre New Delhi, 
anunță agenția TASS. La aero
port, Scheel șl persoanele ofi
ciale care îl însoțesc au fost în- 
tîmpinați de Vladimir Semio- 
nov, locțiitor al ministrului afa- 
ferilor externe al U.R.S.S.

mii de băștinași din 
: „Chiar și fără pericolele 

■ “*--- într-un
: ori-

și napalm
70 de 
Guam : .
pe care le pot atrage înl 
război, bazele militare fac 
cum imposibilă viața omenească, 
normală" semnalează documen
tul amintit.

Insula Guam, situată în plin 
Ocean Pacific, la 8 800 km. de 
țărmurile Americii, a fost des
coperită în 1521 de celebrul na
vigator portughez Magellan. Co
lonizată de spanioli, care au stă- 
pînit-o secole de-a rîndul, ea 
a fost „vîndută" în 1892 Sta
telor Unite în urma războiului 
cîștigat de americani. Insulă 
muntoasă, înconjurată de recife, 
Guamul, a cărei suprafață de 
534 km. p. este acoperită în 
mare parte de păduri tropicale, 
nu prezintă prea mare însem
nătate economică, principala 
resursă constituind-o plantațiile 
de cocotieri de pe urma cărora 
trăiesc majoritatea celor 67 000 
de locuitori, indigenii chamaros 
— rezultați din metisajul vechii 
populații cu coloniștii spa
nioli.

Prin poziția sa geografică, 
Guamul prezintă. însă, o impor
tanță strategică deosebită, stăpî- 
nirea ei permițînd controlul u- 
nei largi zone din Oceanul Pa
cific.

Baza navală de la Apra adă
postește o parte a flotei a 7-a a 
S.U.A. iar de pe uriașul aero
drom Sumay își iau zborul, 
aproape zilnic, bombardiere B-52 
cu mare rază de acțiune pentrti 
a-și deșerta încărcătura 
aducătoare de moarte 
satelor și pădurilor din 
mul de sud.

Statutul insulei Guam 
practică, acela al unei 
cu toate că în 1946 a fost creată 
aici o adunare legislativă iar în 
1960 i s-a acordat chiar o con
stituție. Puterea efectivă este 
exercitată de guvernatorul tri
mis din Washington, adunarea 
legislativă avînd, în genere, 
atribuții limitate și un rol con
sultativ.

In ultimii cinci-șase ani s-a 
dezvoltat în rîndul populației 
băștinașe o mișcare politică 
mereu mai închegată și mai ac
tivă în apărarea intereselor 
sale vitale. A fost creat și un 
partid politic > „Liga pentru 
progresul chamaros". Tn două 
rînduri, în 1966 și 1969, delegații 
ale „Ligii" și ale adunării legis
lative din Guam au purtat con
vorbiri cu forurile de resort din 
Washington în legătură cu acor
darea unor mai largi drepturi 
(printre care alegerea guverna
torului) și cu sprijinirea dezvol
tării economice. Principala do
leanță a populației din Guam 
este, însă, aceea a lichidării pe
ricolului permanent pe care-1 
reprezintă prezența bazelor mi
litare americane. O demonstrea
ză și documentul aflat acum pe 
biroul Congresului S.U.A.

lor 
asupra 

Vietna-

este, în 
colonii,
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