
In timpul operafiei de injectare a dolomitei, pe platforma O.S.M. II de la Hunedoara
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

SPECIFICULUI
® Cum sînt concepute acțiunile specifice adresate tinerilor mineri ? @ 
Cum se traduc în viață (și dacă a început materializarea) măsurilor sta
bilite la plenara C.C. al U.T.C. din octombrie 1969 ? ® Ce inițiative pot 
avea organizațiile U.T.C. pentru stimularea pregătirii profesionale a tine
rilor mineri ? • La aceste întrebări vom încerca să răspundem în urma 

unei convorbiri purtate cu mai mulți activiști U.T.C. în Valea Jiului.

Medic 
la

Adevărata 
prezență

La cîteva luni de la plenara 
C.C. al U.T.C. din octombrie 
1969 urmărim în municipiul 
Petroșani modul cum s-a acțio
nat pentru aplicarea măsurilor 
stabilite.

— Ce concluzii s-au desprins 
în cadrul ședinței de birou din 
ianuarie în care s-a analizat 
activitatea comitetului orășe
nesc, Lupeni „pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor plenarei 
C.C. al U.T.C. din 10—11 
tombrie 1969“ ?

— Analiza n-a mai avut 
s-a amînat. Ordinea de zi 
prea încărcată...

— Planul activităților

oc-
loc, 
era

Discuția consemnată mai sus 
are loc la sediul Comitetului 
municipal Petroșani al U.T.C. 
Interlocutor — tovarășul Vasile 
Oros, secretar al comitetului 
municipal.

Aflăm, din planul de perspec
tivă pentru 1970 al comitetului 
municipal Petroșani, că în tri
mestrul II a.c. va fi analizată 
..preocuparea organizațiilor 
U.T.C. pentru mobilizarea tine
retului din întreprinderile in
dustriale la îndeplinirea sarci
nilor economice". Cu> ce se vor

prezenta în momentul analizei 
organizațiile din exploatările 
miniere ale Văii Jiului ? Răs
punsul va putea.fi dat, firește, 
doar atunci în trimestrul II. O 
estimare, pP baza muncii des
fășurate pînă în prezent după 
plenara din 10—11 octombrie 
1969 ni se pare, totuși, bine
venită. Așadar, ce perspectivă

Mur a tinerilor nu înseamnă

NEAGU UDROIU

(Continuare in pag. a V-a)

Sosesc în comuna mea natală
Murighiol. Nu pentru a-mi satis- 

A face o nostalgie. Pur și simplu 
™ vreau să întîlnesc un vechi prie

ten. Dacă prietenii de odinioa- 
A ră ajung să se stabilească în lo- 

cui tău natal, n-ai ce face, tre
buie să-i cauți și acolo. Deci 

A l-am căutat pe Coman Nicolae, 
v absolvent în 1966, al Institutu

lui de medicină și farmacie Bucu-

— Planul activităților în
tocmit după plenară prevede o 
consfătuire la nivelul munici
piului cu inginerii și tehnicienii 
din unitățile miniere în scopul 
de a cristaliza unele forme efi
ciente pentru ridicarea cu
noștințelor tinerilor. Cum apre- 
ciați desfășurarea ei ?

— Consfătuirea nu am mai 
organizat-o deoarece tot în de
cembrie în Petroșani s-a ținut 
o altă întîlnire a cadrelor teh- 
nico-inginerești, în care s-a pus 
accentul pe stabilizarea cadrelor 
în Valea Jiului.

FENOMENUL 
INTERIOR

De prin anii liceului încă, 
mi-amintesc foarte bine, în
cercam o anumită rezervă 
față de colegii pe cît de să
nătoși fizicește pe atît de ul- 
tra-certificați ca „inapți pen
tru sport", li vedem alergînd 
iepurește (de teamă), sărind 
peste cele mai complicate 
obstacole (numai ca să ți-o 
ia înainte), aruncînd după 
tine cu injurii și obscenități 
felurite (treabă mult mai 
grea decît a fi discobol), și 
profesînd un șah ciudat al 
micilor avantaje și onoruri... 
infinit mai complicat decît 
șahul, cel de la Alehin și 
Capablanca citire. Dar erau 
„inapți pentru sport", pentru 
că erau inapți, presupun, 
pentru legile lui într-atît 
de cavalerești, încît au 
rămas multă vreme și 
vor rămîne nescrise. Am 
mai auzit ulterior și des-

pna
uimi
VITRIOL

pre unii zdrahoni inapți 
pentru a face armată, deși 
nu-i știam prea inapți, în 
planul mare al vieții, pentru 
a preveni orice sugestie mo
rală, considerată atac, prin- 
tr-o fantastică strategic agre
sivă. funciar-imorală. Și pe 
urmă abia (că nu degeaba 
s-o fi spunînd : „cit trăiește 
emu’, învață...") am aflat 
despre multe alte încrengă
turi de inapți întru... organi
zare, inapți pentru mediul și 
contextul... disciplinat, inapți 
pentru gestiune fără lipsuri 
contabile, inapți pentru a 
schimba o singuranță și 
inapți chiar... pentru a trăi 
cu capul în sus și cu picioa
rele în jos, deși, între noi 
fie vorba, trăiau.

Obișnuindu-mă cu denumi
rile lor, m-am obișnuit trep
tat, s-ar părea, și cu persis
tența lor cvasi-muzeografică 
în marile rezervații ale îngă- 
duințelor noastre. Nu mi-aș 
fi închipuit însă că, prin nu 
știu ce încrucișare de inapți, 
ar mai putea să apară, in 
bunul 1970, o nouă sub sau 
supra încrengătură de inapți,

COREL DORIAN

(Cortlnuare în pag. a IV-a,

Locatarii „blocului turn" din satul Clătești, județul Ilfov, așteaptă desprimăvărarea.
Fotografie de ION CUCU

reștij în comuna aceasta din ju
dețul Tulcea, așezată pe malul 
drept al brațului Sf. Gheorghe.

M-am dus direct la dispensar. 
Medicul, era, bineînțeles, în pro
gram. Am stat puțin în sala de 
așteptare. Nu erau prea mulți cei 
veniți la consultații. Din cabinet 
iese un om bătrînel (care era 
penultimul,' ultimul fiind eu). 
Mi se adresează, vorbind parcă 
cu el însuși :

— Pînă acum n-am venit la 
doctorul nostru. Fusesem doar la 
Tulcpa, la specialiști. Doctorul 
nostru mi-a pus același diagnos
tic și mi-a indicat același trata
ment ca și specialiștii.

I. MEMETIȘ

(Continuare în pag. a V-a)

A

evitarea zootehniei
în tren, înainte de-a ajunge la 

Gotlob, călătorii din comparti
ment, interlocutori de ocazie ca
re cunoșteau satul îmi spuneau : 
„Este o așezare fruntașă, cu oa
meni harnici și gospodari price- 
puți".

...Descins în sat, oricine este 
întreptățit de la prima vedere 
să dea crezare acestei afirmații. 
Casele arătoase, puzderia antene
lor de radio și televizoare, cele 
cîteva magazine moderne cu ga
lantarele . și rafturile pline de 
mărfuri, unitatea de coafură, ate
lierul de croitorie, cel de panto- 
fărie sînt tot atîtea argumente

9 care pledează „pro domo". Dar, 
ca în oricare sat, epicentrul întregii 
vieți sociale a localnicilor, sursa 
vieții prospere de aici este coo
perativa agricolă de producție. 
Hărnicia și pneeperea celor a- 
proape o mie. de cooperatori au 
permis situarea cooperativei prin
tre cele mai bune unități din 
județul Timiș. Anul trecut, de 
pildă, la grîu producția medie 
de 3 642 kg la hectar a însem
nat locul patru pe județ, la le
gume aproape 22 tone roșii și 
peste 15 tone ardei la hectar a. 
însemnat locul doi, iar la sfecla 
de zahăr, producția medie de

LA CLUBUL TINERILOR DIN CAPITALA

W

SIMBA TA SEARA,
DUMINICĂ SEARA
La cluburile tineretului, se

rile de sîmbătă și duminică 
sînt dedicate, cu precădere, 
dar nu în exclusivitate, dansu
lui.

Cluburile tineretului oferă, 
în general, condiții optime 
pentru executarea acestui „ri
tual". Ele dispun de săli spa
țioase, decorate cu gust. Acom
paniamentul muzical este sus
ținut, de regulă, de formațiile 
și soliștii vocali și instrumen
tiști pregătiți în cadrul clubu
lui respectiv. în dorința evită
rii monotoniei unor seri afec
tate în întregime dansului, 
programele de activități mai 
cuprind, de asemenea, recita
luri, medalioane, concursuri, 
momente vesele, vizionarea 
programului TV etc.

De pildă, sîmbătă, 21 februa
rie, la Modern-Club, tinerii din 
sectorul 8 au ascultat recitalu
rile de muzică ușoară susținu
te de artiștii amatori ai clubu
lui : Silviu Ciobanu (muncitor 
mecanic), Tudor Nevlacek și 
Antonel Dumitraclie. O impre
sie cu totul deosebită a lăsat-o 
acesta din urmă. Originar din 
Brăila, Antonel Dumitrache a 
cîștigat anuT trecut, concursul 
„Lotca de aur". Transferat Ia 
Liceul „Aurel Vlaicu“ din

• ••

cuBucurești, el a promovat, 
mult succes — după cum bine 
își amintesc telespectatorii — 
la emisiunea „Steaua fără 
nume". O voce caldă, bine 
timbrată este pusă — pe scena 
Modern-Clubului — în slujba 
unui repertoriu ales cu grijă.

NICOLAE BALTAG
SABIN BORCAN 

SEBASTIAN COSTIN 
TUDOR STĂNESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

CIVILIZAȚIE Șl UMANISM (I)
— In lucrarea dv. „Introdu

cere în filozofia culturii" defi
neați civilizația ca fiind cultura 
în actu. Civilizația este așadar 
după opinia dv. cultură dina
mică ?

A. T. : Sigur, si. bineînțeles, 
creatoare. Civilizația presupune 
o creație culturală privită sub 
aspectul semnului eficacității și 
a funcționalității în sensul tran
sformării, a convertirii valorilor 
culturale în bunuri de civiliza
ție. Aceasta e, după opinia mea, 
cultura in actu, civilizația.

— Civilizația, afirmă cu certi
tudini unii, va da aripi filozo
fiei, va încălzi știința, va lumina 
calea artei, va pune în centrul 
ei omul. Alții, dimpotrivă pro
pun civilizației o revitalizare 
spirituală, umanizantă, — invo
luția ei morală fiind evidentă. 
Cum explicați aceste afirmații 
atît de diametral opuse ?

A. T. : . Există într-adevăr 
uneori tendințe de a considera 
apologetic, necritic civilizația 
contemporană în globalitat.ea sa; 
unii cred că progresul științific 
și tehnic ar putea prin el însuși 
— indifeient de transformările 
sociale — aduce fericirea omu

lui și înlătură toate vicisitudi
nile. existente. De aici mitizări, 
fetișizări ale civilizației moder
ne. Alții, dimpotrivă, resping 
critic, repudiază cu diverse nu
anțe și gradații civilizația seco
lului nostru, privită mai ales din 
unghiul unui umanism tradițio
nal, al unor valori morale ce 
s-ar găsi astăzi într-un climat 
neprielnic.

— Nu credeți că, de fapt, mulți

care le văd amenințate de pro
gresul civilizației. Ambele punc
te de vedere sînt abstract me
tafizice, căci nu țin seama de 
ceea ce realmente reprezintă 
condiția umană în epoca noas
tră.

— Deci de schimbările surve
nite în însuși profilul uman al 
civilizației moderne.

A. T. : Spre deosebire nu nu
mai de antichitate sau evul me-

Convorbire cu conf. dr. Al, TĂNASE

uită caracterul contradictoriu 
al progresului civilizației ?

A. T. ; Firește, acest caracter 
contradictoriu devine dramatic 
pentru ființa umană cînd e vor
ba de progresul moral. Fiindcă, 
într-adevăr, progresul moral e 
departe de a ține pasul cu ma
rele avînt tehnico-științific. Cei 
ce resping civilizația modernă 
considerînd-o vinovată de dezu
manizare, de mutilarea persona
lității, de dizolvare a omului în 
mediu, au în vedere idealuri pe

diu, dar chiar spre deosebire de 
secolele trecute, în veacul nos
tru s-a modificat substanțial ta
bla de valori care definește pro
filul uman, personalitatea. Civi
lizația tehnică nu poate fi opusă 
acelor valori etice, estetice, filo
zofice într-o perspectivă uma
nistă dacă e tributară umanis
mului tradițional. Apare, așadar, 
necesitatea unui nou umanism 
în stare să armonizeze, să pună 
de acord valorile științifice, 
tehnice cu celelalte valori. Acest

lucru nu-1 poate realiza decît 
socialismul în perspectiva în 
care l-au văzut Marx și Engfls.

— Prin știință, civilizația noas
tră îndepărtează omul de o 
stare irațională și mitică ; dar 
credeți că reușește ea totodată 
să-l apropie de om ?

A. T. : Da, în orice caz există 
speranțe, cînd un savant ca 
Einstein atrăgea atenția discipo
lilor săi ca in laboratoare, prin
tre formule, să nu cumva să-l 
uite pe om, cînd Norbert Wiener 
sublinia că progresul tehnic, ci- 
berneticizarea vieții, a produc
ției ar putea duce la o catastrofă 
dacă s-ar pierde din vedere fac
torul uman. Deci cînd evoluția 
însăși a civilizației contempo
rane demonstrează că omul 
secolului nostru și al viitorului 
ar putea să se folosească din 
plin de progresele înregistrate 
pentru îmbogățirea condiției sale 
numai dacă va reuși să integreze 
valorile morale în acest nou 
etos social, care este etosul știin-

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Ilie Năstase
- campion internațional 

al S. U. A.!
Desfășurată la Salisbury (Mary

land), cam»ionatele internaționa
le de tenis pe teren acoperit ale 
S.U.A., mare concurs open al se
zonului de iarnă, au prilejuit li
nul dintre cele mai strălucite 
succese ale tenisului românesc, 
concretizat prin victoria tînărului 
campion Ilie Năstase care, după 
o partidă maraton de 5 seturi, l-a 
învins în finala probei de simplu 
bărbați cu 6—8, 3—6, 6—4, 9—7, G—• 
pe jucătorul profesionist american 
Cliff Richey.

Peste 4 000 de spectatori au ur
mărit timp de aproape 4 ore 
această finală dramatică, o 
luptă acerbă, în care Ilie Năstase, 
condus cu 2—0 la seturi, a reușit 
cu un calm și o răbdare impresio
nante, dar și cu mari virtuți teh
nice, să întoarcă în favoarea Fa 
soarta unei partide ce părea pier
dută. Performanța tînărului nos
tru jucător este întrutotul remar
cabilă. A fi primul într-un turneu 
de asemenea anvergură, un turneu 
în care de la Manuel Santana ?1 
Arthur Ashe, la Tony Roche ?i 
Rod Laver, nu a linsit nici o etea 
a sportului rachetei, înseamnă 
consacrarea, cucerirea unui loc do 
frunte în ierahia tenisului mon
dial.

Comentatorii agențiilor in
ternaționale de presă eviden
țiază totodată curajul, tena
citatea românului, care deși 
nu se afla în plenitudinea 
mijloacelor sale fizice, a reușit să 
cîștige acest dificil turneu.

(Continuare in pag. a V-a)

peste 37 tone la hectar a însem
nat locul trei.

Aceste rezultate care atestă e- 
forturilc cooperatorilor ne sînt 
prezentate de inginerul șef 
al cooperativei IOAN BELCIU 
care preciza : „Cifrele, oricît de 
spectaculoase, nu pot fi aminti
te fără a se vorbi și despre ti
nerii din cooperativă pe care ne
am sprijinit întotdeauna și a că
ror prezență a fost de multe ori 
elementul hotărîtor în obținerea 
succeselor noastre. Sînt două 
sute cincizeci de tineri în 
cooperativă, adică un cooperator 
din patru este un tînăr. în bri
gada legumicolă, o echipă 
formată numai din tineri este de 
cîțiva ani fruntașă : Media zile- 
lor-munca realizate 
de membrii acestei echipe este 
de 280, ceea ce în legumicultu
ra înseamnă ceva...

Dacă rezultatele din cultura 
mare și legumicultură sînt mul- 
țumitore, nu același lucru se 
poate spune despre cele din sec
torul ..zootehnic care cuprinde 
845 bovine, peste 2 500 porcine 
și mai bine de 3 800 păsări. „Aici, 
ne spunea tovarășul CONSTAN
TIN ARCAN, inginerul zooteh
nist al cooperativei, planul pe a- 
nul 1969 nu a fost îndeplinit la 
toți indicatorii. Este drept că di
ferențele dintre planificat și re
alizat sînt uneori mici, dar cu
mulate la indicatorul sintetic 
„valoarea producției globale în 
zootehnie" (care reprezintă mai 
mult de o cincime din valoarea 
producției globale a cooperati
vei), apare o nerealizare de peste 
500 mii de lei". Cauzele ? Inter
locutorul nostru invocă mai 
multe. Toate însă explică, dar nu 
justifică starea de fapt. De la 
început este de notat că lipsesc 
îngrijitorii de animale permanen
tizați. La Gotlob 
părerea greșită că

anul trecut

persistă 
zootehnia

ELISEI TARȚA

(Continuare în jpag. a V-a)

Ne cerem scuze cititorilor pentru faptul că, la interval de o zi, 
publicăm încă o fotografie reprezentîndu-1 pe Ilie Năstase, dar 

campionul nostru ne-a „forțat mîna“.
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Citiți la rubrica de SPORT:

PREFAȚĂ LA PRIMUL ANGAJAMENT
ÎN PAG. A 5-A:
• C.M. de handbal : GÎNDURI PENTRU TRICOLORI1
• SELECȚIONATA ROMÂNIEI VICTORIOASA SI ÎN ULTIMUL 

MECI „SUD-AMERICAN".

putea.fi


„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 PROFESIA TA • PROFESIA TA MARȚI 24 FEBRUARIE 1970

CARIERA
nu numai o noțiune încăpătoare

seriozi- 
nici un 
sau Im
posibili-

județene și nu numai din- 
sentiment de patriotism 

ci pentru valoarea practi- 
unor asemenea opțiuni.

★
Intenționat ne-am ferit de 

nume și cazuri foarte concrete. MAKIETA VIDRAȘCU

ci și foarte specifică
avînd oArticolul de față, 

temă foarte dezbătută în ultima 
vreme — orientarea profesiona
lă — î ' , 
prin prisma a două particulari
tăți, derivîrid de fapt una din 
alta 
mai ___
Xll-a ale Liceului „------ ...
lecsândri" din Bacău ; liceul la 
rîndul său este „de fete" fiind 
poate, unicul din țară astfel 
structurat. în acest caz avem 
de-a face cu necesități de orien
tare nu în general ci spre pro
fesii care — abordate de fete 
— pot să valorifice pe deplin 
capacitățile lor fizice și inte
lectuale, creîndu-ie terenul afir
mării, împlinirii profesionale 
umane.

își propune s-o cerceteze

■ eroii săi sînt... numai fete 
exact, elevele claselor a 

„Vasile A-

IN CĂUTAREA 
SPECIFICULUI

Si

\ RUBRIC A
EETELOR

recunoăș- 
asemenea 

se

Am recurs la o microanchetă 
care ne-a furnizat rapid, peste 
100 <_!: răspunsuri la o întrebare 
pe cit de directă pe atît de 
simplă : Ce profesie ți-ai ales ? 
Specific fetelor în aceste răs
punsuri apare doar... numele 
lor : Ileana, Eugenia, Maria etc. 
etc. Pentru că profesiile numi
te sînt la fel de specifice Și bă
ieților. .Sigur, nu există profe
sii predestinate băieților sau fe
telor, nici legi care șă sancțio
neze încălcările de o parte sau 
de alta. S-au văzut și femei mi
nieri după cum tînăra istorie a 
cuceririi cosmosului înregistrea
ză și numele unei femei. Așadar, 
nici fetele din liceul amirțfit n-au 
prejudecăți : printre opțiuni în- 
tîlnim profesii ca : inginer, pro
fesor, arhitect, medic, avocat, 
cercetător științific, economist, 
agronom. Din răspunsuri se 
poate alcătui un nomenclator de 
profesii destul de sărac, după 
cum multe din profesiile amin
tite sînt vagi, in- 
dicînd, de fapt, 
un sector de ac
tivitate umană 
și nu o profesie 
(„vreau să dau 
la medicină", 
sau politehnică 
— fiind răspun
suri frecvente)
Dar, 
fem,
observații 
pot face în ori
care colectivitate școlară nu ne
apărat la un liceu de fete.

Situația este dezarmantă din- 
tr-un alt ounct de vedere i 
școala n-a tratat problema o- 
rientării profesionale din un
ghiul specific fetelor și chiar 
dacă în unele cazuri a făcut-o. 
n-a fost la inițiativa ei, ci în- 
tr-un fel împinsă de o realita
te care cerca un răspuns ime
diat. Exemplificăm • o categorie 
însemnată de fete, avînd con-, 
știința că sînt pregătite sub ni
velul exigențelor universitare, 
și cerînd îndrumările de rigoare 
a fost sfătuită să se îndrepte 
spre Școala tehnică sanitară din 
localitate Intr-adevăr, profesii
le ce pot fi însușite aici sînt 
foarte potrivite fetelor. Dar i 
numai din cele 100 de eleve 
care ne-au răspuns. 30 vor să 
frecventeze cursurile școlii a- 
mintite. în Bacău sînt însă 4 li
cee și, presupunem. Școala teh
nică sanitară a cîștigat candi
dați si printre elevii acestora. 
Este Școala tehnică sanitară sin
gura soluție de a imprima speci
ficitate unei activități atît de în
semnate pe plan social și pen
tru fiecare individ în parte ? 
Iar județul Bacău nu oferă și 
sl’e variante ? Asupra acestei 
ultime chestiuni vom mai re
veni

turnai la aspirații dar și la cer
titudini.

Statistica pe care ne-a prile- 
iuit-o microaneheta este însă 
implacabilă și ridică întrebări 
fără răspuns deocamdată (deși 
experiența altor promoții ne fac 
să Ie presupunem). Din cele 30 
de răspunsuri aparținînd clasei 
a XlI-a B reală — ca să ne ser
vim de un singur exemplu — 
reiese că toate elevele își pun 
problema însușirii unei profesii 
doar prin intermediul studiilor 
universitare. De la diriginta cla
sei aflăm că a XII-a B este o 
clasă cu un nivel de pregătire 
bun, dar nici pe departe în 
stare să justifice o asemenea 
orientare. Și atunci ce s-a în- 
tîmplat ? Cum au apărut ten
dințe chiar atît de despriase 
de realitate ?

Călăuzită de cele mai bune 
intenții, diriginta clasei a urmat

— în privința orientării prote- 
sionale a elevelor — două căi i 
a încercat să le trezească am
biții înalte oferindu-le exem
plul propriei ei serii care a in
trat în întregime în învățămîn- 
tul superior (sigur, cu cițiva 
zeci de ani în urmă) și le-a ino
culat ideea că toate trebuie 
„să-și facă o carieră".

Am întrebat-o: le-ați spus vre
odată că în această noțiune în
căpătoare de „carieră" intră și 
cariera de muncitor calificat în 
industrie sau agricultură ? „Nu
— a fost răspunsul — absolvi
rea liceului le dă dreptul la 
mai mult".

Acest „mai mult" (exprimînd 
de fapt prejudecata că munci
torului calificat nu-i sînt nece
sare cunoștințele pe care le ofe
ră liceul, și, în același timp, ig- 
norînd înaltul nivel tehnic la 
care se exercită numeroase pro
fesii contemporane), a dus Ia 
cultivarea unor ambiții fără 
justificare, nedorite, după păre

rea noastră 
pentru că după 
starea de visare 
în care șe gă
sesc acum v-'.< 
urma inevitabil 
trezirea la reali
tate, cu tot eor- 

. tegiul da amără
ciuni pe care îl 
aduce insucce
sul. Pentru că 
după cum recu
noaște și tova

rășa dirigintă, doar jumătate din 
elevele clasei au șanse să facă 
față unui concurs de admitere 
în facultate Tn ipoteza că pro
nosticul se va adeveri, ce se ya 
intîmpla cu restul elevelor ? Se 
vor încadra, fără îndoială, în- 
tr-o activitate utilă, dar școala 
nu va avea merite în treaba 
asta

La alte clase mai descoperim 
fenomene pe lingă care s-a tre
cut cu ușurință Orientarea spre 
o profesie este declanșată in 
destule cazuri de nota mai bună, 
obținută cu oarecare frecvență, 
la un anume obiect. Printre pro
fesiile mai des pomenite întîl- 
nim, de pildă, cea de chimist. 
(Chiar așa — chimist — încțt 
te poți gîndi și la laboranr și 
la operator și la inginer în i»- 
dustria alimentară sau la con
structorul de aparataj pentru in
dustria chimică) Chimist pen
tru că ultima notă la chimie 
este un șapte, sau opt Chimist 
cînd la matematică pot avea me
dii de cinci, dacă nu chiar cori
gente La fel s-a optat în destu
le cazuri și pentru istorie, bio
logie. limbi, străine. La o clasă 
umanistă surprinde numărul 
mare de doritoare să devină pro
fesoare de educație fizică Vor 
fi fiind printre ele și talente au
tentice. Dar cele mai multe a- 
matoare s-au recrutat dintre 
elevele care abia au făcut față 
studiilor liceale. Au însă convin
gerea că mușchii pot suplini toi 
restul ce-i mai este necesar 
unui cadru didactic.

chimiști, textiliști, economiști, 
merceologi și contabili pentru 
sectorul comercial etc., etc. 
Nici chiar institutul pedagogic 
de 3 ani din localitate nu-și a- 
trage cu prioritate viitorii can
didați din liceele orașului prin- 
tr-un sistem direct de relații și 
propagandă Era de așteptat ca 
cel puțin jumătate din viitoare
le absolvente să-și dorească, pe 
baza unei prealabile cunoașteri, 
să muncească în unitățile econo
mice 
tr-un 
local 
că a

Fetele care vor mal fi eleve 
mai puțin de o sută de zile de
pun în prezent eforturi demne 
de stimă. Chiar și acelea care 
abia acum tratează cu 
tate școala. Nu există 
temei să fie tulburate 
piedicate să-și încerce 
tățile acolo unde doresc. Ar fi o 
lipsă de tact din partea noastră. 
Dar școala este datoare să le 
invite la o judecată mai lucidă. 
Va fi, în primul rînd, In folo
sul lor. Pentru că niciodată nu 
este prea tîrziu să iei o ho- 
tărîre mai dreaptă, atunci cînd 
de această hotărîre depinde 
propriul tău viitor.

Aspect din secția de călcat a Fabricii de pielărie fi mănuși din
Tg. Mureș

Trei tineri rni-au comu
nicat că doresc să de
vină învățători : Nico- 

lae Dincă din comuna Lu- 
dești, jud. Dîmbovița („do
resc să exercit această mese
rie care-mi place foarte 
mult“), Mariana Uță din sa
tul Piscani, comuna Dărmă- 
nești, jud, Argeș („doresc să 
urmez cursurile fără frecven
ță ale unui institut pedago
gic de învățători") și Glia To- 
hăneanu din comuna Sita 
Buzăului nr. 201 jud. Covăs
ită („doresc încă de mult să 
devin învățătoare fiindcă în
drăgesc această profesie, căci 
pentru mine este sau mai bine 
zis va fi o pasiune"). Este im
presionant cît de frecvent a- 
pare cuvîntul „pasiune" în 
mărturisirile acelor care, la 
începutul vieții fiind, aleg ca
lea școlii. Și este firesc deoa
rece dacă și pentru plămădi
rea unui obiect neînsuflețit 
este necesară pasiunea, cu atît 
mai vîrtos nu ne putem lipsi 
de ea cînd îi plămădim pe 
oamenii de mîine.

Și iată acum ce am aflat 
la Ministerul Învățămîntulni: 
centrele de concurs pentru 
institutele pedagogice de 2 
ani nu funcționează perma
nent. Ele se stabilesc în acest 
an între 1 martie și 1 aprilie 
cu secții de învățători (băieți 
și fete) și educatoare. Se pri
mesc absolvenți de liceu cu 
diplomă . de bacalaureat, la 
secția de zi, fixîndu-se limi
ta de vîrstă de 27 ani. Pentru 
secția fără frecvență nu se fi
xează limită de vîrstă, dar se 
cere candidaților să funcțio-

cialitate. Numai după absol
virea clasei a IX-a liceală se 
aprobă acest transfer. Dar, de 
vreme ce sînteți absolventă de 
liceu, n-ar fi mai potrivit să 
vă adresați unei școli de spe
cializare postliceaiă la care 
studiile dv. vă dau dreptul ? 
Așadar interesați-vă în acest 
sens la Școala postliceaiă pen
tru industria chimică, Bucu
rești, B-dul Ion Șulea nr. 216, 
sectorul IV — sau la școala 
asemănătoare din Timișoara 
str. Peneș Curcanul nr. 5. Și, 
succes.

Chialda Ana — str. Mihai 
Viteazul nr. 36, Avrig, jud. Si
biu — Cît de mare va fi dra
gostea dumitale pentru chimie 
dacă cele spuse de unii și 
alții au putut să te dezamă
gească ? Stimate tovarășe 
Chialda mă întreb dacă încli
nația, pe care socotești că o 
ai, este reală. In rest citește 
răspunsul de mai sus care se 
potrivește și întrebărilor ce 
ni le pui. Cît despre școlile 
noi din orașul Sibiu te poa
te informa inspectoratul șco
lar orășenesc. Și nu te lăsa de 
chimie. în ceea ce mă priveș
te, nu izbutesc să înțeleg ce 
te împiedică „să visezi pers
pective înspre această ramu
ră" — tocmai în această e- 
pocă a chimiei, a chimiei vic
torioase !

Ion Mocanu, satul Ghim
pați, comuna Răcari, jud. 
Dîmbovița — Literatura, mu
zica și sportul sînt utile, dar 
nu suficiente unui tînăr care 
vrea să-și petreacă viața pe 
mări și oceane. Mai sînt ne
cesare o foarte bună sănăta
te, care să facă față unui e-

OPȚIUNILE... PĂRINȚILOR
Școala a făcut puțin. Poate 

că familia a intervenit mai di
rect, fâcînd corecturile necesare. 
Tot microaneheta noastră ne a- 
jută să adunăm cîteva atitudini 
mai frecvente față de această 
problemă Ele s-ar putea ordona . 
astfel ■ a) există o categorie in
fimă de părinți care au spus 
răspicat — nu este o profesie 
potrivită centru o fată i b) sînt 
părinți care au credința că fata 
trebuie să facă studii universi
tare — nu importă facultatea, 
specialitalea. nici măcar nu se 
ia în discuție capacitatea feteiț 
c) amintiți părinți, din mediul 
rural, socotesc dezonorantă re
întoarcerea acasă a unui absol
vent de liceu Cele mai multe 
notații la acest subiect vădesc 
deci că nici părinții, in majori
tatea cazurilor, nu și-au pus 
problema că fetele ar urma să 
se dedice unor cariere profesio

nale cit
condițiilor 
greșelilor 
proprii și 
băieți, să 
cauză nu

mai corespunzătoare 
lor specifice. Restul 

pe care le fac sînt 
părinților care au 
spunem. Din această 
le analizăm aici.

VIS
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REALITATE

înclinații 
și cultiva- 
certificat? 
corespun- 

din

X in ecuația noastră ar urma 
să ne indice acoperirea în fapte 
pentru o profesie ori alta, cu 
alte cuvinte a motivației spri
jinită pe realitate ș 
descoperite timpuriu 
te, pasiuni deosebite 
de o situație școlară
zătoare In destule cazuri, 
cele pe care le cercetăm „necu
noscuta" din ecuație este de 
mult aflată Reușite la olimpia
de școlare, consecvență în pre
gătirea liceală dau dreptul mul
tor fete din promoția de anul 
acesta a liceului băcăoan nu

I
I
I

I

O ÎNTREBARE PENTRU 
CONDUCEREA UNITĂȚILOR 

ECONOMICE JUDEȚENE : 
CUM VĂ ASIGURAȚI FORȚA 

DE MUNCĂ VIITOARE?
Sigur, subtextul rîndurilor 

față conține un reproș direct 
dresat școlii Trebuie însă 
recunoaștem că școala este 
proape singură în bătălia justei
orientări profesionale a absol
venților săi. Cu puține excepții 
aproape nu poate conta pe spri
jinul familiei. îi lipsește — cum 
am sesizat în nenumărate rtn- 
duri — o literatură de specia
litate, concursul direct al unor 
specialiști și instituții speciali
zate. Este lipsită însă și de o al
tă formă de ajutor, foarte la in
denting. ajutor pe care 1 l-ar pu
tea oferi instituțiile județene, 
la urma urmelor direct intere
sate în creșterea schimbului de 
miine al muncitorilor, tehnicie
nilor. specialiștilor cu calificare 
superioară Cu atît mai mult 
cu cit economia județului, prin 
dezvoltarea pe care a cunoscut-o 
în anii socialismului, oferă cu 
precădere un vast cîrnp de ac
tivitate fetelor. Săvineștiu) e la 
jumătate oră distanță de Bacău, 
în Bacău există una din cele 
mai cunoscute fabrici de hîrtie 
și celuloză din țară, se dezvoltă 
o industrie textilă, există o în
tinsă rețea comercială. Oricît ar 
□ărea de surprinzător, profeso
rii școlii ne-au informat că nu 
se face nici un fel de propa
gandă pentru meseriile ce pot fi 
exercitate în aceste sectoare, 
mai mult, școlile de profil nu 
□ rimesc fete, sau primesc un 
număr infim. Așa se explică de 
ce n-am întîlnit opțiuni pentru 
profesii de laboranți și operatori

I
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în temă.
Li evului 
celor i 

profesională 
și tratată, intr-un

Articolul a apărut în re- 
i Mihail Sadqveanu dip Ca- 
mai lăudabile 

este 
mod

înainte de toate, o punere 
vista școlară .,PHOENIX" a 
pitală. II înscriem în rîndul 
De data aceasta, orientarea 
exclusivitate de elevi 
tot de către elevi. Ei pun întrebări, ei răspund, ei lansează în
trebări liotărîtoare pentru colegi. Pentru că întrebările și, in ace
eași măsură, frămîntările liceenilor de la „Miliail Sadoveanu" 
nu le sînt numai lor particulare, le facem publice și așteptăm 
răspunsul psntru această pagină.

După cum observă cei maturi 
problema principală a ge

nerației actuale de liceeni, elevi 
în clasele Xl-a și a XII-a_este 
alegerea profesiei

Blais Pascal scria în cugetări
le sale : „Lucrul cel mai impor
tant 'în viață este alegerea unei 
meserii"

Se pare deci, că ceea ce ne 
preocupă pe noi este problema 
tuturor generațiilor și totuși, 
anii pe care-i trăim, epoca noas
tră ultraspecializatâ ne obligă la 
mai multă seriozitate față de

inițiative, 
văzută în 
interesant,

noi înșine, la mai multă lucidi
tate

Nu putem spera ca 
noastră să dea soluția 
probleme, dar sîntem 
că preocuparea noastră 
confruntarea părerilor

ancheta 
aceste- 

convinși 
comună 
situații

QUO
lor concrete ce se vor ivi vor da 
răspuns întrebărilor.

CE SPUN CIFRELE

Absolvenții liceului nostru in anul școlar 1968—1969 • 
Total absolvenți

Admiși in invățămintul superior
Admiși in invățămintul postliceal 
Intrați in producție
Necuprinși

215
109
51
41
44

Procentul de admiși în învă- 
țămîntiil superior — 44.49 la
sută

Trebuie știut că pe întreaga 
țară, din numărul absolvenților 
de liceu 28—30 la sută sînt cu
prinși în învățămîntul superior. 
Concluzia . concurența de va
lori este și va fi din ce în ce 
mai mare

ÎNTREBĂRI
Dăm cuvîntul tovarășei profe

soare Radu Teodora, pe care o 
rugăm să ne facă o prezentare a 
situației clasei a XlI-a B. a că
rei dirigintă a fost anul trecut.

Dintre absolvenții clasei a

XlI-a B, 8 au reușit la concursul 
de admitere din iulie la diferite 
institute de invățămint superior 
țSaghi Gabriela, Basch Maxim, 
Levi Tania. Munteanu Radu, 
Russu Ion, Gheorghiu Miruna, 
lacobsohn Doina. Remarcăm o 
orientare generală spre facultă
țile tehnice și, de asemenea, că 
Russu Ion, absolvent al secției 
reale dintr-un liceu teoretic a 
reușit la Institutul de arte plas
tice. Menționez cazul absolventei 
Șerbănescu Monica, premianta a 
IH-a a clasei, care nu a reușit în 
prima sesiune la Facultatea de 
electrotehnică, iar în sesiunea a 
II-a a intrat cu media 9,50 
Institutul de construcții.

Acesta este un bun exemplu 
de schimbare fericită a orientării 
profesionale. Cinci din absolven
ții clasei au candidat la Institu
tul de arhitectură, dar n au reu
șit, au fost însă admiși la 
la tehnică de arhitectură.

Singura absolventă a 
care a fost admisă la acest 
tut — Gheorghiu Miruna 
vea o foarte serioasă pregătire la 
desen din clasa a IX-a".

Dăm cuvîntul în continuare 
absolventei Tabaeu Mihaela, stu
dentă anul II la Facultatea de 
limbi germanice, secția engleză, 
care și-a prezentat și sistema 
tizat sfaturile astfel •

— Decizia in legătură cu vii
toarea meserie trebuie luată cu 
cel puțin doi ani înainte de ter
minarea școlii.

— Pregătirea la materiile ce

VADIS

Școa-

clasei 
insti- 
— a-

var constitui obiectul examenu
lui trebuie făcută cu deosebită 
seriozitate, trebuie consultat ma
terial in afara celor predate în 
școală.

— E bine ca viitorii studenți 
să se obișnuiască să frecventeze 
bibliotecile B.C.S. și B.C.U,

— In asimilarea materiei să 
nu se bazeze numai pe memorie, 
ci să facă fișe și conspecte.

— Să-și alcătuiască o mică bi
bliotecă de specialitate.

PĂRERI Șl PĂRERI
O discuție cu doi absolvenți 

ai liceului nostru : Dragomir 
Adrian, student la Facultatea de 
cibernetică economică a A.S.E. și 
Ilărțescu Florin, student Ia Fa
cultatea de automatică a Insti
tutului politehnic București.

Ilărțescu Florin : în facultate 
este cu totul altă atmosferă de 
lucru. Studentul este privit cu 
mai multă severitate decît licea
nul — nici o greșeală nu-i este 
iertată. La concursul de admi
tere, în fața profesorului se află 
cunoștințele elevului și nu cazul 
elevului.

— Cunoștințele din liceu sînt 
suficiente pentru intrarea în fa
cultate ? — am întrebat noi.

waowwwwii

Foto: O. PLEC ANLa C.I.L. Focșani

Condițiile de înscriere la școlile postliceale pentru economia 
forestieră sînt aceleași ca și pentru celelalte școli postliceale 
publicate in ziarul nostru.

/Absolvenții liceului de cultură generală sau ai altor școli echi
valente pot deveni elevi ai acestor școli în urma susținerii exa
menului de admitere la următoarele materii :

— Matematică scris și oral și fizică oral din materia cuprinsă 
în programele școlare ale claselor IX—XII pentru specialitățile 
— exploatări și transporturi forestiere, instalații de construcții 
forestiere, tehnologia produselor semifabricate superioare din 
lemn, tehnologia produselor finite din lemn și examen scris și 
oral la botanică și oral la chimie pentru specialitatea silvicultură.

Asemenea școli funcționează în următoarele localități î 
Blaj, str. Dr. Petru Groza nr. 25, Școala postliceaiă pentru 
economia forestieră cu specialitatea tehnologia produselor semi
fabricate superioare din lemn, Curtea de Argeș, Bd. Republicii

Dragomir Adrian : „Cunoaște
rea serioasă a materiei de fizică 
și matematică predată în liceu 
este un minim, suficient, dar... 
pentru a micșora ponderea no
rocului la concurs, este necesară 
o lărgire a cunoștințelor, a ori
zontului științific. De exemplu, 
la intrarea in facultate au exis
tat subiectele de teorie matema
tică, aspect pe care nu se pune 
accentul în liceu"

Ilărțescu
' ca 
lă.
re 
de

Florin : ,,N-aS vrea 
afirmația nrea să pară teribi- 
dar cel mai pozitiv lut ru ca
se poate petrece cu un elev 
ILc:. cu o pregăitlre ne- 

sațisfm'ătpare este să fie picat 
la timp. Pentru profesor va fi 
îndeplipirea unei obligații, iar 
peptru elev o nouă orientare, 
înaintarea în studiu fără bază 
temeinică este sursa tuturor ne
plăcerilor de care ne plîngem".

CONCLUZII
Idiferent pentru ce profesie 

optează, ca elev ai numai obli
gații Pregătire din timp țclasa 
a X-a și a XlI-a) în direcția do
rită Severitate cu noi înșine în 
sensul acoperirii fără excepție a 
materiei Atingerea unei specia
lizări științifice

DIN NOU ÎNTREBĂRI
A. Malraux -punea : ,mai 

portante pentru om nu sînt 
răspunsurile cit întrebările 

le pune, animîndu-și 
inovator" Deci să ne in

care și 
spiritul 
trebăm

— ne

im- 
atît 
pe

alegem o facultate co
modă sau o facultate severă, cu 
prestanță ?

— ne alegem o meserie avan
tajoasă sau ne supunem unei pa
siuni ?

— socotiți intrarea la o școală 
postliceaiă sau încadrarea în 
producție, un mijloc de a vă 
salva, care nu este totuși satis
făcător pentru pretențiile dum
neavoastră ?

★
N. R. — Desigur, s-ar putea 

face multe comentarii și a- 
dînci semnificațiile acestei pu
blicații școlare consacrate ale
gerii profesiei. Ne-am gîndit 
însă că ancheta întreprinsă de 
elevj, pentru ei, vorbește de la 
sine. Totuși, vrem să facem două 
mențiuni :

1. — Procentele „intrați în 
producție" și „necuprinși" tre
buie să constituie pentru profe
sori, dar și pentru elevi și pă
rinți, motive de reflecție. în sen
sul diagnosticării cit mai lucide 
a promoției 1970, 
să beneficieze 
cit mai exactă,
astfel procentul „necuprinși".

2. — Ultima întrebare e puțin 
echivocă. Absolventul de liceu 
TREBUIE să se gîndească la va
rianta abordării școlii postliceale 
sau a producției. în acest sens, 
întrebarea ar fi trebuit comple
tată : o asemenea opțiune este 
la fel de onorabilă ca și abor
darea studiilor superioare.

Incit aceasta 
de o îndrumare 

Se va micșora

CORUN IRINA 
elevă

PENTRU ECONOMIA FORESTIERĂ
SI INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

nr. 21, Școala postliceaiă pentru economia forestieră cu specia
litățile : tehnologia produselor finite din lemn și instalații și 
construcții forestiere, Codlea, str. Laterală nr. 60 — tehnologia 
produselor finite din lemn, Brănești — Școala postliceaiă pentru 
economia forestieră cu specialitatea silvicultură, Sighetul Mar- 
mației, str. Mihai Roșu nr. 1 și Gurghiu — Școala postliceaiă 
pentru economia forestieră în specialitatea — Exploatări și trans
porturi forestiere, Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 29, 
Școala postliceaiă cu specialitățile — tehnologia produselor fi
nite din lemn, exploatări și transporturi forestiere, instalații 
și construcții forestiere, Cîmpulung Moldovenesc, str. 7 Noiem
brie nr. 65 — silvicultură. Suceava. Calea Unirii nr. 31 — teh
nologia produselor finite din lemn. Timișoara, telefon 1 75 47 — 
silvicultură, exploatări și transporturi forestiere, Rîmnicu Vîlcea, 
str. V. I. Lenin nr. 311 — exploatări și transporturi forestiere, 
instalații și construcții forestiere

VIATA BATE
LA UȘĂ

SEN ALEXANDRU

neze ca învățători la clasele 
I—IV. Concursul se ține în
tre 20—30 septembrie. îi sfă
tuiesc pe viitorii învățători să 
se adreșeze la timp inspecto
ratelor școlare județene care 
le voi putea indica centrele 
stabilite.

Lyminița BobeicH, elevă 
clasa a X’IJI-a, ștr. Mârăști 
ni. 21 Galați, Multe lucruri 
îți mai plac în această lume 
stimată tovarășă Luminița. Să 
le numărăm : limba română, 
limbile străine, gimnastica ar
tistică, arta dramatică, cea 
vocală și... ziaristica în va
rianta... reporter. Primul sfat 
pe care ți-1 dau este să în
cepi prin a descoperi care din 
plăcerile acestei vîrste se va 
transforma în profesiunea vii
torului. Dacă, în urma aces
tei analize, vei constata fără 
nici o îndoială că te atrage 
în continuare ziaristica în
seamnă că ți-ai ales o înde
letnicire căreia nimic din ce 
se cunoaște nu trebuie să-i 
fie străin, Toate materiile ce 
se predau în liceu fac parte 
integrantă din bagajul profe
sional al ziaristului, cronicarul 
în timp și spațiu al lumii 
contemporane pe care trebuie 
să o înfățișeze și să o comen
teze, astfel că despre el se 
poate spune că trebuie să știe 
tot și încă ceva pe deasupra. 
Geografie și istorie, literatură 
și fizică, gramatică și chimie, 
limbi străine, psihologie și e- 
conomie politică, toate au 
dreptul să se bucure în ega
lă măsură de atenția unui vii
tor ziarist. Ar fi de aseme
nea necesar să te exersezi în 
a te exprima în scris cît mai 
pe scurt și mai complet, să 
citești cît mai multe ziare ro
mânești și străine pentru a fi 
cît mai bine informată și, mai 
ales, să ajungi la bacalaureat 
în condiții cît mai bune.

lea Zglimbea, comuna Ho- 
mocea, jud. Vrancea — Ab
solvenții liceului teoretic nu 
pot trece într-un liceu de spe-

xamen sever, și cunoștințe 
foarte temeinice de fizica și 
matematici. Pentru informații
le privind actele necesare a- 
dresează-te, înainte de 15 mai 
la Direcția navigației mariti
me NAVROM Constanța, sau 
la direcțiile regionale NA
VROM din Galați, Giurgiu și 
Tumu Severin. Te pot însă 
informa că este necesară di
ploma de bacalaureat — sec
ția reală — și vîrstă de 18— 
22 ani. Cererile se trimit în
tre 15 mai—15 iulie, iar exa
menul (scris și oral la mate
matică și fizică) în jurul da
tei de 1 septembrie, la Con
stanța. Și acum poți să ridici 
ancora I

UI. Anișoara, elevă, clasa a 
VlII-a, lieni, jud. Olt — Iată 
îți satisfac rugămintea : exa
menul care te interesează are 
loc între 22 iunie și 2 iulie 
și constă din : limba română
— scris și oral, matematică — 
scris și oral, istoria României
— oral. De vreme ce „mă 
rogi frumos" iată că ți-am 
„trimis" informația cerută.

. Mereu Stelian, S. Berceni, 
jud. Buzău. Nu sînt încă în 
posesia informațiilor cerute. 
Urmărește presa deoarece voi 
fi publicate. Pentru program 
adresează-te direct unei fa
cultăți.

Mohica Cristei, str. Came
liei, Ploiești — Dragă Cristei, 
propunerea ta este atît de in
teresantă îneît redacția și-a 
însușit-o... încă înainte de a 
te fi gîndit să ne-o faci. Ast
fel în 26 noiembrie 1969 am 
publicat materiale despre șco
lile profesionale de construc
tori, în 18 decembrie 1969 
despre școlile pentru mineri, 
iar în 20 ianuarie 1970 des
pre școlile profesionale pen
tru petroliști. Și vom conti
nua să publicăm asemenea 
materiale. Dar dacă tot ne 
aflăm la capitolul întrebări, 
îngăduie-mi și mie una : ci
tești ziarul nostru cu regu
laritate ?

Oră de laborator la Liceul pedagogic din Arad
Foto: C. CIOBOATA
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Paralel cu eforturile muncito
rimii pentru sprijinirea armate
lor române și aliate în nimici
rea hitlerismului, paralel cu îm
părțirea pămîntului țăranilor, în 
ciuda obstrucție» autorităților do
minate de elemente reacționare, 
întreaga țară cunoștea o rară 
efervescență politică. Intr-adevăr, 
în miezul fierbinte al lui februa
rie ’45 radicalizarea maselor se 
exprima prin țeluri politice clar 
formulate.

Strada, piețele publice, care 
deveniseră vaste și prioritare sce
ne ale luptei politice, erau locu
rile în care masele făureau 
toria

pe grele de așteptare. La un mo
ment dat am văzut camioanele 
cu ceferiști sosiți cei dintîi la 
apelul nostru. Un val de bucurie 
a umplut inimile noastre. Ten
siunea creștea, se aud împușcă
turi, dar după o scurtă luptă, 
legionarii sînt înfrînți. Sîntetn 
eliberați. Am strigat atunci cu 
toții : Să trăiască frații noștri ce
feriști, să trăiască solidaritatea 
muncitorească!"

„LEGIONARISMUL 
Șl FASCISMUL VOR FI NIMICITE 

DE GUVERNUL F.N.D. !"
is-

„POPORUL A ÎNCEPUT 
SĂ ÎNȚELEAGĂ"

ce-Mitingul celor 500 000 
tățeni ai Capitalei care 
Ioc în ziua de marți 13 
rie în Piața Națiunii reprezenta 
în fapt, prin voința unanimă si 
dîrzenia de neclintit a'maselor, o 
numărătoare inversă a puținelor 
zile rămase guvernului Rădescu 
pînă la alungarea sa de la cîrma 
treburilor obștești.

Lăsînd să-i cadă una dintre 
măștile recuzitei politicianiste — 
masca unui „neutru" și „împă
ciuitor" — Rădescu declarase 
practic război poporului iar ban
dele sale încercau să fisureze, 
prin acte de violență, voința de 
luptă a maselor.

Neputincioși, simțind instinc
tiv că le-a sunat ceasul, asasinii 
își îndreaptă atentatele criminale 

• împotriva muncitorilor, împo
triva celor mai puternice detașa
mente ale acesteia. După încer
carea eșuată de a răsturna comi
tetul de fabrică ales de munci
torii de la uzinele Malaxa, ban-'»

de 
a avut 
februa-

In fața atacurilor furibunde 
ale forțelor reacționare, răbdarea 
maselor fusese epuizată. La 23 
februarie este lansată chemarea 
Consiliului Frontului Național 
Democrat: „Cu toții, de la tînăr 
la bătrîn, de In orășean la să
tean, civili și militari, ofițeri și 
soldați, veniți să manifestați voin
ța voastră pentru izgonirea de la 
cîrma țării a clicii trădătoare în 
cap cu Rădescu, Maniu, pentru 
guvern al Frontului Național De
mocrat. Trăiască patria noastră 
liberă și democrată ! (;) Jos Ră
descu! (;) Moarte fasciștilor!"

Sîmbătă 24 februarie era o di
mineață în care „atmosfera purta 
în ea o prospețime puternică de 
viață nouă, de luptă primenitoare 
a unor elanuri neînfrînte, de lup
tă eroică împotriva dușmanilor 
omenirii ...Spre prînz au început 
să se scurgă înspre acolo unde 
suna chemarea, înspre Piața Na
țiunii, mii, zeci de mii, sute de 
mii de oameni, hotărîți la luptă 
— fluviu imens al unei voinți 
călite în uzine, pe ogoare, în bi
rouri, în ateliere și laboratoare, 
marșul 
această imensă forță-..'

înainte de ora

cuvîntul de ordine al fruntașilor 
F.N.D.

Trecuse de miezul zilei, cre
pusculul grăbit al serilor de fe
bruarie se apropia. Mulțimea de
venise nerăbdătoare. Dar așa 
cum a știut dintotdeauna să dea 
frîu liber entuziasmului sau mî- 
niei de care era cuprinsă cînd 
dreptatea umbla cu capul spart, 
tot atît de bine ea știa să dea 
expresie disciplinată sentimente
lor sale cînd situația o cerea. 
Pentru a nu da ocazie provocă
rilor, mulțimea se încolonează 
disciplinată și coloana masivă 
înaintează compactă. întreg ora
șul vuiește de lozincile rostite 
energic împotriva fascismului, 
împotriva reacțiunii asasine ?n 
frunte cu Rădescu. Provocările 
bestiale n-au nevoie însă de pre
texte. Da început două focuri, 
apoi o rafală de mitralieră au 
fost dezlănțuite asupra mulțimii 
de la etajele prefecturii de poli
ție. Coloana s-a menținut. Neîn
fricata muncitorime din România, 
bravii patrioți nu s-au intimidat 
și nici nu s-au lăsat antrenați de 
mișeleasca provocare a lui ~ 
descu.

Ră-

„SUB ZIDURILE
PALATULUI REGAL

A CURS SINGELE POPORULUI"

triumfător al poporului
- •• «<

două, cînd era

Impunătoare prin forța coloa
nelor sale, masa imensă a popo
rului Bucureștiului înainta spre 
Piața Palatului. Ca un cor 
imens răsuna sub cupola cerului 
de februarie vrerea țării : Vrem 
guvern F.N.D. ! Vrem guvern 
F.N.D. !...

Dar dușmanii poporului, cri
minalii de război puși sub pa
tronajul direct al lui Rădescu au 
adăugat la lista fărădelegilor co
mise un nou atentat criminal. In-

sa «4 , i
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dele legionare înarmate cu 
răngi, grenade și pistoale au în
cercat să pună mîna pe uzine, 
maltratînd în mod bestial pe mai 
mulți muncitori din comitetul de 
fabrică.

în ziua de 21 februarie a mu
rit în luptă, la uzinele Malaxa, 
feciorul de țăran Dragu Stan. 
Dar n-avea să fie singura jertfă. 
Istoria acelor zile, a acelor zile 
fierbinți de februarie, s-a scris 
cu multe jertfe și sînge muncito
resc.

în nenumăratele fapte ale zi
lei se află risipite argumentele 
elocvente din care și-a tras sub
stanța de forță chemarea amin
tită. Unul dintre muncitorii de 
la Malaxa sechestrați de crimi
nalii fasciști povestește : „Cînd 
am fost duși în camera celor 
izolați, am constatat că legătu
rile telefonice cu orașul fuseseră 
întrerupte. Totuși, unul dintre 
tovarăși descoperind un fir tele- 
'onîc, a comunicat afară situația 
loastră disperată. Au trecut cli-

convocată populația ' Capitalei, 
Piața Națiunii, acest forum popu
lar, deseori consemnat în istoria 
patriei, era „un ocean imens de 
capete și mereu valurile sale fre- 
mătau de indignare, mereu se ri
dică în înalt pumnii amenință
tori care vor strivi hidra reacțio
nară Rădescu". Cuvîntul este ne
putincios în a reda freamătul in
descriptibil al -poporului. Piața 
devenise o uriașă cutie de rezo
nanță. Corurile sindicale, la care 
se alăturase mulțimea celoi 
600 000, cînta energic marșul de 
luptă, Pășiți înainte tovarăși. O 
pancartă uriașă, LIBERTATE 
PENTRU POPOR, însuma cele
lalte revendicări ale maselor: 
Jos sabotorii armistițiului!“; 
„Moarte fasciștilor, dușmani ai 
poporului!“ ; „Vrem democrati
zarea armatei!“ ; „Pămînt țăra
nilor!"; ,,Jos generalul Rădescu!" 
Imensa mulțime de oameni revăr
sată cu mult peste marginile pie- 
ții, așteaptă plină de nerăbdare,

*

spirați din aceeași ură nepotolită 
împotriva poporului, de ura lor 
de clasă exploatatoare care a fă
cut victime de sînge în 1929 la 
Lupeni. în 1933 la Grivița, asa
sinii, mercenari ai forțelor reac
ționare, au deschis salve ucigă
toare de foc din clădirile Ministe
rului de Interne și ale Palatului 
Regal. Din rîndurile cetățenilor 
care manifestau pașnic și disci
plinat au căzut în sîmbăta lui 
24 februarie, sub zidurile Pala
tului, zeci de muncitori și patrioți 
antifasciști. Martiriul lor se adău
ga lungului șir de victime ale 
națiunii noastre pentru dreptate 
și democrație, pentru adevăr și 
demnitate.

Dar nici aceste crime perfide 
n-au reușit să spargă unitatea 
muncitorimii, n-au descurajat ma
sele angajate în lupta pentru cu
cerirea puterii. Ea, imensa masă 
de luptători patrioți, a făcut un 
zid de netrecut pentru gloanțele 
ucigașe. Și așa cum s-a întîmplat 
în momentele cruciale ale isto-

riei, și de data aceasta ordinele 
ucigașe s-au întors împotriva in
spiratorilor lor. „Fără a se 
mișca, fără a părăsi poziția pe 
care căzuseră eroii luptei antifas
ciste — scria apoi „SCINTEIA" 
— masa rmensă de manifes- 
tanți a rămas să asculte cuvîn- 
tările unor ofițeri și soldați care 
s-au alăturat poporului, înfrățin- 
du-se cu el". Gestul nu era deloc 
izolat. La Craiova armata a re
fuzat, în aceeași zi, să tragă în 
popor, la Iași reprezentantul ar
matei a salutat pe manifestanți... 
Sînt fapte care reliefează și mai 
mult gestul laș și criminal al 
clicii Rădescu — Maniu. în timp 
ce pe frontul antihitlerist armata 
română se înnobila prin acte de 
eroism, în Piața Palatului frații 
și surorile, părinții și tovarășii ce
lor de pe front dădeau o luptă 
nu mai puțin importantă pe fron
tul social, cel al cuceririi puterii 
și prin ea a dreptului poporului 
de a se cîrmui singur în vasta a- 
renă a istoriei. In acea zi, cei 
600 000 din Piața Palatului erau 
poporul Bucureștiului dar și țara, 
nu numai prin semnificația lup
tei, dar chiar și prin compoziția 
maselor de manifestanți. Alături 
de muncitorii, funcționarii și in
telectualii din București, erau aici, 
demonstrînd aceeași neclintită 
hotărîre, muncitori și țărani din 
Craiova, din Prahova, din Dîm
bovița, din toate colțurile țării. 
Delegația țăranilor din Moldova 
declara clar, semnificînd adeziu
nea întregii țări la actul de alun
gare a lui Rădescu : „Dacă se 
mai cramponează mult, 2 milioa
ne de țărani din Moldova vor fi 
gata să vie în București !“

Glasul țării nu mai putea fi 
ignorat ! Țara dăduse jertfe 
nu puteau fi nesocotite.

„CE A FOST, 
NU MAI POATE FI"

care

ma-
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Viața martirilor 
supraviețuiește

prin amintirea celor vii!“

Tineretul, care participase 
siv la evenimentele din 24 fe
bruarie, dăduse grele jertfe în 
lupta pentru cucerirea puterii. 
Săptămîna care a urmat — săp- 
tămîna indignării întregii națiuni
— a fost dominată de funera
liile făcute celor căzuți, de fune
raliile care, născute din adîncă 
durere și mînie împotriva nele
giuirii, se constituiau într-un ne
îndurător rechizitoriu. „Noi vrem 
să fim aici — scria „Scînteia tine
retului", făcîndu-se ecoul celei 
mai tinere generații de luptători
— martori ai acuzării, martori 
din partea tineretului român că
ruia Rădescu și clica lui a încer
cat să-i împiedice marșul spre 
progres, spre bunăstare, spre li
bertate. Rădescu e vinovat de 
moartea tinerilor Mircea Miu, 
Voicu Stănescu și Julius Heilpern, 
căzuți eroic în Piața Palatului, în 
după-amiaza zilei de 24 februa
rie... Rădescu e vinovat de răni
rea a zeci de tineri ce manifestau 
pașnic... Rădescu a atentat la via
ța celor mai buni tineri ai ță
rii. De ce a făcut-o ? Pentru că 
el, împreună cu Maniu. Ilie La
zăr și ceilalți reacționari — pro- 
fasciști și legionari au vrut 
să oprească lupta tineretu
lui pentru o viață mai bună, 
așa cum au vrut să împie
dice lupta întregului popor. 
Alături de popor, fii de muncitori, 
țărani și intelectuali au dus — și 
vor duce pînă la capăt — lupta 
pentru democratizarea țării, lupta 
pentru a dobîndi României un 
loc de cinste în rîndul țărilor iu
bitoare de pace și libertate.

Răbdarea țării ajunsese Ia ca
păt ! 60 000 de ploieșteni s-au le
gat să lichideze clica asasină a 
Iui Rădescu, 25 000 de constăn- 
țeni cer arestarea criminalului 
Rădescu, Valea Jiului, unde jer- 
fele de Ia Lupeni erau proaspete 
în memoria minerilor,
moarte fasciștilor cuibăriți 
guvern, Moldova condamna cri
mele lui Rădescu, țăranii 
Gorj și-au alăturat glasul Ia gla
sul ultimativ al țării...

Joi 1 martie, a doua zi după 
funeraliile celor căzuți sub zi
durile Palatului Regal, Rădescu 
și-a prezentat demisia.

Fusese constrîns de țară să facă 
astfel primul pas spre Tribunalul E 
Poporului.

cerea 
în

I

Cotidianul tineretului mă in
vită să-mi amintesc de zilele 

fierbinți care au precedat in
stalarea, la 6 Martie 1945, la cîr
ma țării, a primului guvern de
mocratic din istoria patriei, gu
vernul condus de înflăcăratul 
patriot, doctor Petru Groza. In
vitația la care răspund cu ma
re plăcere este ușoară dar și 
dificilă. Ușoară pentru că eve
nimentele la care am participat 
atunci sînt dintre acelea asupra 
cărora timpul nu acționează, di- 
minuîndu-le din strălucire ; di
ficilă. pentru că a izola o sin
gură zi din cele 6 luni de bă
tălii aspre de clasă care s-au 
desfășurat între 23 August 1944 
la 6 martie 1945, pentru cuceri
rea puterii, este o operație im
posibilă fără ca adevărul istoric 
al întregii perioare să nu sufere.

Luptele de clasă care au ur
mat Eliberării patriei au fost 
inspirate și conduse de partidul 
comuniștilor împotriva forțelor 
ostile democratizării vieții so- 
cial-politice a țării. Am avut 
cinstea. în această perioadă is
torică. să fiu în miezul eveni
mentelor ca secretar al Frontu
lui Național Democrat de pe ra
za Capitalei și a județelor Ilfov, 
Ialomița, Teleorman și Vlașca. 
în manifestul F.N.D. dat publi
cității la 21 februarie 1945 și a- 
dresat poporului Capitalei, si
tuația politică a zilei era astfel 
esențializată : „Cetățeni ai Capi
talei, cetățeni din județul Ilfov ! 
Generalul Rădescu, Maniu, Ilie 
Lazăr, în cîrdășie cu resturile 
fasciste, împing Patria noastră 
spre un nou dezastru. Acești 
dușmani ai poporului vor să re
introducă un regim dictatorial 
după chipul nefast și sîngeros 
al călăului Antonescu1*.  Cetățe
nii Capitalei și cei din împre-

jurimi erau chemați „cu toții, 
de la tînăr la bătrîn, de la oră
șean la sătean, bărbați și femei 
de toate categoriile sociale" să 
manifeste. în ziua de 24 februa
rie, pentru măturarea de pe 
scena politică a clicii trădătoa
re de neam în frunte cu Răde
scu.

în acea zi memorabilă am avut 
imaginea exactă a poporului ca
re făurește direct istoria ! Prac
tic. cei 600 000 de oameni care 
au răspuns 
chemării 
Comunist 
suflare a 
Capitalei
Timpul, istoria ce se făurea a- 
tunci, era nerăbdătoare să con-

chemării F.N.D., 
inspirate de Partidul 
Român, era întreaga 
populației .adulte a 

și a împrejurimilor.
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PAUL CORNEA BOTEZUL
Ziua aceea extraordinară de fe

bruarie, pe care o regăsesc proas
pătă și exaltantă ori de cîte ori 
mă caut în amintire, a fost pen
tru mine și pentru alții de seama 
mea, aflați în vîrsta începuturilor 
și a elanurilor, o mare lecție, 
lecție de luciditate și de curaj, 
lecție a realităților aspre, dar 
a dîrzeniei și demnității.

Aveam pe-atunci o tolbă mare 
de visuri. Ele îmi țineau și de 
foame și de .unt. îmi- umpleau 
sufletul de o dulce beție dar mă 
și împiedicau uneori să iau act 
de istorie. De istoria efectivă, a- 
ceea care se croiește din sîngele 
oamenilor, nu aceea care se scrie

ION FELEA

o 
o 
•Și

după ce totul s-a liniștit și cuvin
tele se substituie faptelor.

Văd 
pe Calea 
de jăratic a steagurilor și cenu
șiul unui cer de iarnă, surprins 
parcă de 
ce-1 asalta. în Piața Palatului co
loanele se răsfiră ca un fluviu ce 
scapă din strînsoare și inundă 
cîmpia pînă la limita privirii — 
cei ce vin se amestecă cu cei ce 
așteaptă. O imensă mare umană, 
răscolită pînă în adîncuri de a- 
ceeași voință de a refuza umi
lința, întunericul, injustiția. O 
speranță radioasă cutreieră ini
mile, restituind celor îndoliați și

încă mulțimea tălăzuind 
Victoriei, sub fîlfîirea

clamoarea formidabilă

MI-ADUC
De la gloriosul 23 August 

1944 trecuseră numai Șase luni, 
îmi amintesc de cele șase luni 
care au premers ziua de 24 fe
bruarie 1945. Erau zile de lup
tă, de încrîncenată luptă, îm
potriva bandelor fasciste. Mun
citorii vroiau să lucreze și să-și 
făurească o viață nouă. Capita
liștii, însă, sabotau. Elementele 
reacționare din guvern amînau 
și tergiversau făurirea de legi 
prin care muncitorii să se 
bucure de noile libertăți cuce
rite prin revoluție. Partidul 
Comunist chema masele să-și 
apere cuceririle revoluționare, 
să înlăture pe cei care unelteau 
împotriva voinței poporului, ca
re sabotau legiferarea drepturi
lor muncitorilor și trecerea pă-

mînturilor în stăpînirea celor 
ce-1 muncesc.

Ziariștii presei Frontului Unic 
Muncitoresc erau în același timp 
și grefierii marilor înfăptuiri 
ale poporului și participanți ac
tivi la aceste istorice lupte pen
tru o orînduire socială nouă. De 
dimineață pînă a doua zi înre
gistrau, oră cu oră, luptele ma
selor cu reacțiunea, redutele cu
cerite, iar după ce vedeau pri
mele foi ude ieșite din rotativă, 
fugeau să-și reia locul în rîndul 
maselor care dominau strada.

Mi-aduc aminte 1
Ziarele din dimineața zilei de 

24 februarie 1945 au publicat, 
într-o casetă pe două coloane, 
chemarea sindicatului ziariștilor 
ca profesioniștii scrisului să ia 
parte la marea adunare cetățe-

semneze vrerea po
porului ! Perfect 
disciplinate, masele 
au cerut să demon
streze, să impună 
voința lor de alun
gare a guvernului 
Rădescu, de majo
ritate reacționară. 
Am pornit pe Calea 
Victoriei spre Piața 
Palatului. La în
ceput s-a tras din 
dreptul clădirii 
prefecturii. Coloa
nele au continuat, 
disciplinate, să de
monstreze. Peste 
cîteva clipe, aria 
Bieții Palatului era 
invadată de mulți
me. Era ora 5 du- 
pă-amiază, în acea 
zi neuitată de 24 
februarie, cînd din 
ordinul călăului po
porului Rădescu și 
al altora, după in- 
stigațiile lui Iuliu 
Maniu, sîngele no- 
fost vărsat prin- 

perfid și laș. S-a
rodului a 
tr-un atac 
tras din clădirea Ministerului 
de Interne și de la ferestrele 
Palatului regal. Salvele uciga
șe ale mitrat.erelor. salve tra
se în plin împotriva demons

trației noastre pașnice, au pro
dus la început, panică. în fața 
clădirii Fundațiilor pe cabinele 
cîtorva autocamioane
S.T.B. era instalată o platfor
mă. Steagul roșu de luptă pe 
care-1 purtam fusese ciuruit de 
gloanțe. Am urcat degrabă pe 
platformă arătîndu-1 
Mi-amintesc exact și 
25 de ani de atunci !
treceau coloanele de 
Văzînd steagul

de la

mulțimii, 
acum, la 
Prin față 
ceferiști,

roșu fluturat

de unul de-al lor, steagul sub 
care luptaseră cu 12 ani în ur
mă în una dintre cele mai crîn- 
cene bătălii de clasă,'cea de la 
Grivița. din ’33, oamenii au re
venit în coloane, făcînd zid Îm
potriva salvelor ucigașe. Au,ur
cat apoi la tfibună Lucrețiu 
Pătrășcanu și ceilalți conducă
tori ai F.N.D. Indignarea ma
selor nu cunoștea margine. Pe 

caldarîmul pieței, sub zidurile 
, Palatului ea dăduse din nou, 
pentru libertate și democrație, 
jertfe de sînge.

Morții și răniții din Piața 
Palatului erau ultimul cap de 
acuzare împotriva unei politici 
ostile poporului dusă de Răde
scu și ceilalți complici ai săi. 
Demonstrația aceasta pașnică « 
poporului, a clasei muncitoare 
împotriva căreia au tras asasi
nii, a fost o pagină de istorie 
care onorează partidul nostru, 
în fruntea demonstranților s-au 
aflat comuniștii ; Partidul Co
munist Român s-a situat din 
nou în fruntea maselor care au 
făurit istoria din ultimele dece
nii ale României.

La chemarea sa, tineretul a 
participat cu trup și suflet la a- 
ceste eroice zile care au prece
dat luarea puterii de către cla
sa muncitoare. în fruntea lor, 
în acele zile, se afla secretarul 
general de azi al partidului 
nostru. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Adresîndu-mă tinerilor, prin 
intermediul ziarului lor, aș vrea 
să adaug ' că martirii căzuți' în 
luptele pentru cucerirea puterii, 
în luptele de clasă și de inde
pendență națională, că viața a- 
cestor martiri supraviețuiește 
prin amintirea celor vii.. Cu
noașterea trecutului nostru glo
rios de luptă de către cea mai 
tînără generație a României de 
azi este garanția morală că pre
țul plătit cu viața de înaintașii 
lor n-a fost în zadar, că ei sînt 
o pildă vie pentru fapte cons
tructive care să contribuie la 
realizarea angajamentului pe 
care poporul român l-a luat, 
prin Congresul al X-lea al 
P.C.R.. față de istorie : înfăp
tuirea unei patrii socialiste mul
tilateral dezvoltate.

FOCULUI
flămînzi rațiunea'de a fi oameni. 
Cine oare se poate pune de-a 
curmezișul acestui popor care ro
dește din sudoarea lui toate bu
nurile vieții și e hotărît să-și stă- 
pînească de-acum înainte proprii
le destine ?

Și deodată, izbucnind de unde
va, pleznitura seacă a gloanțelor 
semănînd moartea la întîmplare, 
neverosimil și brutal... Clipă de 
grea cumpănă : oare miile, sutele 
de mii de bărbați și femei, de 
muncitori, intelectuali și tineri, 
uniți în aceeași pulsație, își vor 
redescoperi diversitatea și vor în
cepe din nou să se teamă ? Oare

genunchii se vor pleca din nou șl 
spinările se vor încovoia ia
răși ?

Socotelile celor ce ordonaseră 
represiunea s-au dovedit greșite. 
Unii au căzut, cîțiva au plecat, 
dar cei rămași au continuat să 
manifesteze mai hotărît, mai in
transigent, mai irezistibil. Po
porul nu mai putea fi întors din 
calea pe care o apucase. Curînd, 
voința lui avea să triumfe.

Și eu, și alții de seama mea 
ne-am luat atunci adio de la ti
nerețea zvînturată și romantică. 
Botezul focului ne-a marcat pen
tru totdeauna. Din acea însînge- 
rată după-amlază de februarie ne 
opintim mereu, sub același steag 
și sub aceeași călăuză, fără a ne 
clinti din rinduri, cu bucuria 
bucuriilor obștești și răspunderea 
răspunderilor grave ale vremii 
noastre.

AMINTE ’
nească din Piața Națiunii. înain
te de ora 14, în strada Const. 
Miile s-au încolonat 300 de zia
riști profesioniști în frunte cu 
Comitetul sindicatului. Din Co
mitet făceau parte comuniști, 
socialiști, democrați : Ion Pas. 
președinte, N. D. Cocea, Gr. 
Preoteasa, Miron Constantines- 
cu, Tudor Teodorescu-Braniște 
și alții.

După terminarea mitingului 
din Piața Națiunii, sutele de mii 
de manifestanți s-au îndreptat 
pe cheiul Dîmboviței către po
dul Senatului, apoi în sus, pe 
calea Victoriei, spre Piața Pala
tului.

Bandiții lui Rădescu, pitulați 
în întuneric, trăgeau rafale scur
te de arme automate, pentru a 
provoca panică, din dosul feres-

trelor zăbrelite ale Prefecturii 
Poliției, de la Cercul Militar, de 
la Athenee Palace. Apoi au 
tras în plin : rafale de mitra
lieră au pornit dinspre Minis
terul de Interne. Au căzut 
morți si răniți. în acest timp, 
de pe un camion, doi reprezen
tanți ai Frontului Unic Munci
toresc : Lucrețiu Pătrâșcanu și 
Lotar Rădăceanu, vorbeau mul
țimii.

în noaptea aceea, ziariștii pre
sei Frontului Unic Muncitoresc 
au continuat, în redacții, lupta 
cu condeiul au vegheat pînă-n 
zori ca mesajul Partidului Co
munist, al Frontului Unic Mun
citoresc, al întregului Front Na
țional Democrat că lupta conti
nuă, să ajungă în mîinile com
batanților. Și lupta a continuat.

Citeam, după 6 martie. în- 
tr-un ziar cu data de 8 mar
tie : „Poporul a învins.’ Nu se 
mai putea guverna peste capul 
poporului. Guvernele reacțio
nare vor rămîne un capitol 
trist în istoria trecutului*'.

Mi-aduc aminte !
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DUMINICĂ SEARA
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La Ecra-n-Glub, sîmbătă, tin 
număr inedit pentru această 
zi : filmul „Vagabondul". în 
plus, recitalurile de muzică 
ușoară susținute de Mioara 
Constantin, Rodica Ionescu și 
Pompi Stelian. în pauza din
tre două numere sau dintre 
două dansuri, tinerii poposesc 
cu plăcere in holul clubului, 
pentru a viziona „Expoziția de 
fotografii artistice din R. P. 
Polonă", deschisă aici.

în ceea ce privește partici
parea, sîmbăta, ea cam lasă de 
dorit. Prietenii statornici ai 
cluburilor sînt, în genere, ti
nerii muncitori. în parte, ab

Un intermezzo binevenit la Universal-Club : momente vesele cu Horia Căciulescu, Al. Lulescu și 
Nicu Constantin.

sența lor se jusitfică ! unii lu
crează în schimbul al doilea, 
alții sînt înscriși la cursuri se
rale ale liceelor. Și, totuși, 
poate că un program mai va
riat, cu un plus de atractivi- 
tate, ar contribui la sporirea 
mediei de 100—150 de prezențe 
pentru fiecare club.

Duminica, afluența este in
comparabil mai mare : între 
500 și 1 000 de tineri partici
pant. Programul, structurat 
tot în jurul „serii dansante", 
cuprinde și el cîteva interlu
dii de efect. La Modern-Club, 
actorii Nucu Petrescu și Nae 
Lăzărescu au oferit cîteva sa
vuroase momente vesele, so
liștii amatori au susținut re
citaluri, iar interpreții volun
tari din sală au participat la 
un foarte disputat concurs 
(cu premii) de muzică ușoră, 
intitulat „Vedetele serii". La 
Ecran-Club, o absență anun
țată abia în dimineața zilei: 
Aurelian Andreescu. Nu au 
lipsit, însă, soliștii amatori 
Pompi Stelian și Ion Cîrlig. 
De mult interes s-a bucurat 
concursul cinefil pe tema „Fil
me prezentate Ia Ecran-Ciub". 
Din totalifl de 100 înscriși, cei 
mai informați s-au dovedit 
tehnicianul Jan Nițu, de la Fa
brica de ventilatoare, proiec

Partidă de remy la „Universal-Club"

tantul Paul Talpan, de Ia 
I.O.R. și Florina Burcă. în 
rest, ritm și grație.

SENSUL „EDUCATIV" 

AL SERII 
DISTRACTIVE

Simion Sihota, directorul Ate
neului Tineretului, regretă că 
n-am venit vineri. „Am avut o 
reuniune a clubului de informare, 
consacrată politicii externe a Ro
mâniei în principalele probleme 
internaționale. Am mai avut o 
reprezentație de sunet și lumină, 

un spectacol al formației noastre 
de teatru... Toate cu sala plină".

Dar cine vine sîmbăta și du
minica la clubul tineretului din 
Aleea Alexandru n-are, de fapt, 
ce regreta. Poate că „momentele 
vesele" sau „concursurile" care 
pigmentează serile de dans nu 
izbutesc întotdeauna. Poate că, 
în aceste seri, sălile de expoziție 
de la etaj sînt mai puțin frecven
tate ca de obicei (și e păcat, 
pentru că aici expun artiști de 
real talent din tînăra generație ; 
în prezent se află deschisă expo
ziția pictorilor Marin Rădulescu 
și Constantin Platon). Poate că 
nici măcar amuzantele jocuri me
canice — un flipper, un fotbal 
de masă, un biliard — nu atrag 
în jurul lor prea mulți pasionați. 
Poate că dintre cei veniți la dans 
puțini știu că între sală de «la
turi se desfășoară repetițiile ti
nerei formații de muzică de ca
meră „Ars antiqua", admirabilă 
inițiativă a Ateneului. Poate că, 
în sfîrșit, n-au loc spectaculoase 
acțiuni „educative".

Dar la Ateneul Tineretului, 
sensul educativ al serii de dans 
își recapătă înțelesul său firesc. 
El constă în însăși ambianța de 
civilizație, de urbanitate, de de
cență pe care organizatorii au 
știut, încă de multă vreme, s-o 
instituie aici, transformînd-o în
tr-un fpl de tradiție. Tinerii dan
satori nu sînt, desigur, niște 
sfinți, atmosfera nu e înghețată. 
Dar cine vine la o seară de dans 
a Ateneului, știe dinainte că 

trebuie să fie îmbrăcat corect, că 
trebuie să vorbească frumos, că 
trebuie să danseze cu 0 anume 
eleganță — chiar pe ritmul îndră
cit al muzicii „beat" — că tre
buie să se poarte decent cu cei 
din jur. Pentru că altfel, fără 
să-l aștepte cine știe ce sanc
țiuni, se va- simți prost.

DACĂ N-AR FI 
FOST DECÎT 

DANSUL...

Deși studenții sînt în vacanță, 
sfîrșitul săptămînii aduce în Ga- 

lea Plevnei animația obișnuită. 
Seara de sîmbătă începe, totuși, 
cu un accident : programul de 
dans se suspendă. Pricinile sînt 
cam tulburi. Conducerea casei de 
cultură solicitase pentru această 
seară una din multele — nu cum
va prea multele ? — formații de 
ghitare electrice studențești, pe 
numele ei „Europolis". Băieții au 
promis, dar n-au venit. în ultimul 
moment, s-a apelat la o orches
tră mai tînără, „Dinacord", care

La „Tehnic-Club" n-ar strica să se mărească, măcar pentru du-

minică seara, capacitatea garderobei.

Fotografii de G. CIOBOATA

PÎSEA BMUl VITRIOL
(Urmare din pag. I) 

ziși intru matematici, fie ele 
și elementare...

Nu, n-aș vrea să mă cre
deți un fel de apucat. N-am 
nimic împotrivă și nu-i am 
deloc in vedere, aici, pe cei 
care mai șchioapătă încă la 
algebră, geometrie sau cal
cul diferențial. Nici n-am ui
tat, vă asigur, că teoria nu
merelor și calculul probabili
tății implică un exercițiu asi
duu, poate chiar aplicație, și 
că licențele Facultății de ma
tematică, nu întimplător, sînt 
întărite pretutindeni în aur.

Dar matematica de care se 
eliberează inapții nu-i decît 
disciplina salvatoare a ra
țiunii ; ceea ce le repugnă 
nu are nimic de a face cu 
geometria in spațiu, cu loga
ritmii și ecuațiile cu „n“ ne
cunoscute. Pe ei îi deranjea
ză numai consecvența și logi
ca, precizia și disciplina, spi
ritul de observație și capaci
tatea de asociere, interpreta

trebuia să debuteze cu această 
ocazie. Virtualii debutanți s-au 
prezentat la ora cuvenită, cu ex
cepția unuia dintre ei, Alexandru 
Șerban, căruia i s-a făcut... tea
mă. Modestie ? Conștiinciozitate 
excesivă ? Simplu pretext ? Greu 
de spus, mai ales că duminică 
seara aceeași formație s-a prezen
tat onorabil...

Doamne, ce scandal ar fi iz
bucnit la o altă casă de cultură, 
deprinsă să-și consacre sîmbăta 
exclusiv dansului 1 In Calea Plev
nei nu se întîmplă însă nimic 
neplăcut, și abia o asemenea si
tuație neprevăzută măsoară va
loarea inițiativei celor de aici, de 
a oferi studenților, la serile dis
tractive, un program de o mare 
varietate, desfășurat concomitent 
în toate sălile casei de cultură. 
Foarte puțini dintre cei veniți 
pentru dans pleacă dezamăgiți. 
Cei mai mulți urcă la etajele 
clădirii : în sala de spectacole, 
unde se desfășoară concursul te
levizat „Cheia orașului", între 
reprezentativele Brașovului și 
Tîrgu Mureșului, urmat de un 
lung concert „non-stop" de mu
zică ușoară ; în Student-Club, 
unde asistă la un medalion „Bar
bara" prezentat de tînăra cîntă- 
reață Vera Micznic, la un „show" 
al solistei Angela Drăgulescu și la 
un program al orchestrei Dan 
Stoian ; în Clubul actualităților, 
unde li se prezintă filme de jazz.

Duminică seara, la întîlnirea de 
la Student-Club cu Margareta 
Pîslaru și cu formația „Choralys", 
la comedia cinematografică din 
sala mare, se adaugă, în sfîrșit, 
și dansul. Dar obișnuiții manifes
tărilor de la etaj nil prea coboară 
în sala de dans. Fiecare are pre
ferințele sale, și Casa de cultură 
a studenților demonstrează că știe 
să le răspundă.

O „CENTURĂ
GALBENĂ" ÎNTRE

DOUĂ SERI DE DANS

Și totuși, de sîmbătă pînă du
minică seara, dansul nu constituie 
— ceea ce ar numi o recentă 
formulă publicistică — un pro
gram non-stop. La „Universal- 
Club" în afara ringului de dans 
au existat și alte activități. Și nu 
în primul rînd cele de club, cu 
rivalități șahiste, interminabile 
partide de remy, vizionarea pro
gramului TV etc. Sîmbătă după-

rea lucidă și regulamentul 
rigorii, forța de a sintetiza 
sau cea de a descoperi esen
țialul, ideea de limită și ac
cepția de valoare, obligația 
de a aprecia critic posibilul 
și de a-1 deosebi de probabil, 
de a intui legea seriei pentru 
a stima unicatul și de a găsi 
în sine forța de a recunoște, 
CU îngrozitorul preț al „con
formismului", că 1 + 1 =...

Dar nu, ei sînt inapți !
Și mă îngrozesc, înțelegind 

că lenea, ușurința și non-va- 
loarea au descoperit pentru 
adepții lor noțiunea de 
„inapți" și au ajuns să-și cer
tifice cu aplomb lipsa celor 
mai elementare răspunsuri și 
înțelegeri morale și, în pri
mul rînd, aceea de a aduna 
exact, de a înnnțlți corect, 
Și a nu muri de plictis aflind 
că a + b, ridicat la pătrat...

Și facă-se cerneala celor 
care vor intirzia asupra aces
tor falși inapți, lichid infla- 
mant, vitriol ! 

amiază, spre exemplu, echipa de • 
teatru a repetat sub conducerea 
actorului Val. Plătăreanu piesa I 
„Insula" de Mihail Sebastian, I 
piesă pe care o pregătesc în ve
derea concursului bienal de tea- a 
tru. Cei de la*  cercul de baleț au I 
pregătit spectacolul pentru „8 j 
Martie".

**) Dan Negoescu, Calea Vier 
toriei, 132 

cu multiple momente dificile — 
dînd spectacolului siguranță și 
expresivitate.

Un cor bine pus la punct 
(maestru de cor Stelian Olariu), 
a demonstrat de-a lungul celor 
trei acte — chiar dacă a fost 
cheltuit uneori cu risipă — ener
gie, suplețe, remarcabilă omoge
nitate.

Premiera spectacolului a făcut 
demonstrația valențelor unei me
ritorii distribuții. In primul rînd 
trebuie amintit Corneliu Fînă- 
țeanu (într-o excelentă formă vo
cală și actoricească, realizatorul 
unui lenik plin de vervă și far
mec) și Constantin Gabor (remar
cabil interpret al rolului lui 
Kețatl).

Maria Crișan (posesoare a unei 
deosebite muzicalități) a interpre
tat cu dezinvoltură rolul „Ma- 
jenkăi"), iar Ion Stoian cu un su
culent umor și virtuozitate acto
ricească rolul lui Vașek.

în alte roluri, Eduard Tuma- 
geanian, Lucia Tudose, Maria 
Săndulescu, Cezar Ionescu. Ma
tilda Onofrei, George Mircea, 
s-au încadrat perfect unui spec
tacol conceput cu o largă paletă 
de culori, un spectacol care obli
gă la o continuă ridicare a tutu
ror activităților primei scene liri
ce a țării.

IOSIF SAVA

Duminică dimineața, în afara I 
altor repetiții (echipa de dansuri j 
și soliști de muzică populară), a I 
avut loc și un eveniment sportiv. 
Membrii cercului de judo, sub | 
conducerea instructorului Rîndu- I 
nel Cîrjan, au concurat în ve
derea obținerii „centurei galbe- . 
ne", examen de prestigiu pentru I 
orice judocan ce se respectă, | 
examen trecut cu brio de 22 ti
neri...

AVENTURĂ

LA BUFET

I
8

Nimic deosebit la Tehnic-Club, I 
cel puțin sub raportul programu- I 
lui, după cum am putut constata, | 
o seară distractivă se organizează 
după o anume rețetă : dans, 1 
microrecitaluri de muzică ușoară I 
și momente vesele (și aici cu 1 
Nucu Petrescu și Nae Lăzărescu, 
deveniți, se vede, un fel de co- I 
mici vestiți ai caselor de cultură). I 
Nu facem nici un reproș, pentru • 
că înțelegem că o seară distrac- , 
tivă este o seară... distractivă. Dar ! 
ne-ar place ca ea să fie mai des I 
și mai evident un prilej de exer
citare a fanteziei organizatorilor... •

Și, totuși, la Tehnic-Club s-a 
petrecut ceva ieșit din comun : 
doi tineri —• Gheorghe Dincan, 
de la Școală de șoferi nr. 2 și 
Marian Anghelescu, de la Școala 
de calificare „Autobuzul" — au 
pătruns, cu o cheie potrivită pe 
care și-au procurat-o de la poar
tă, în bufetul clubului și au sus
tras alimente și țigări. împrejură
rile în care s-a produs fapta, ca 
și paguba provocată (sub o sută 
de lei) furnizează, sub aspect ju
ridic cel puțin, circumstanțe ate
nuante. Cu atît mai mult, cu cît, 
ni se spunea, cei doi tineri erau I 
„obișnuiți" de-ai casei, ajutau ba ■ 
la una, ba la alta, erau, cu alte 
cuvinte, un fel de „colaboratori". I 
Totuși, credem că cele petrecute a 
au valoarea undi avertisment... 
organizatorii trebuie să fie atenți B 
cu cei pe care îi aleg drept co- g 
laboratori, pe care îi investesc cu 
încrederea și-i pun să vegheze, 
într-un fel, asupra 
mers al instituției, 
să căutăm ’ nod 
cu tot dinadinsul 
gem dintr-o întîmplare nefericită 
concluzii care ar părea pripite. 
Dar ni se pare că această întîm
plare capătă altă semnificație 
dacă o corelării cu dialogul pur
tat în biroul metodistului Mihai 
Doicu. Dînsul ne spunea că la se
rile distractive, în general, nu se 
solicită colaborarea organizațiilor 
U.T.C. din sector. Ne întrebăm 
însă, dacă ar exista o asemenea 
colaborare și dacă ea ar fi au
tentică, nu s-ar fi putut oare evi
ta situații ca cea de duminică 
seara, adică nu s-ar fi putut in
stitui, cu ajutorul unor tineri re
comandați, un colectiv de spriji
nitori ai clubului, care să veghe
ze asupra comportării civilizate în 
instituție ? Acest lucru îl credem 
necesar și posibil pentru toate 
cluburile tinesetului din Capitală.

bunului
Nu vrem 

în papură 
și să tra-

I
I
I
I

I
I mai interesante mo-

I
I
I
I

„Mireasa vîndută" a clasicului 
literaturii muzicale cehe Bedrich 

| Smetana rămîne, indiscutabil, una 
dintre lucrările lirice de interes 
ale veacului trecut. Smetana a 
făurit intr-adevăr o operă plină 
de farmec ce luminează unul 
dintre cele 
mente ale evoluției teatrului de 
operă.

Deasupra banalităților libretu
lui lui Karel Sabina, Smetana — 
muzician de adine atașament na
țional — a făurit o lucrare ce poar
tă o adîncă amprentă a artei 
populare cehe, o operă nemuri
toare prin spontaneitatea și opti
mismul ei, prin melodii de o inal
terabilă prospețime, prin ritmuri 
pline de vitalitate, prin bogate 
ctdori orchestrale.

De la exuberanta Uvertură la 
momentul coral final,, partitura 
„Miresii vîndute" este de o cu
ceritoare simplitate, capabilă să

I

CRONICI • CRONICI

TELESENZATII
IULIAN NEACȘU

Scriam mai de mult despre 
importanța și noile semnificații 
ale telereportajului. încercam să 
închipui atunci un portret al re
porterului de televiziune, cel care 
„aleargă, se zbuciumă, vrea să ne 
informeze pe noi, telespectatorii, 
vrea să nu ațipim în egoism și 
în indiferență, dezinteresați de ce 
li se-ntîmplă altora, ori pur și sim
plu absentînd din viață". Amin
team atunci, printre alții, de 
Aristide Buhoiu care ne uluise în- 
tr-o duminică prezentîndu-ne un 
fulgerător reportaj-anchetă des
pre... electromotoarele acelea care 
se prefăceau în bani de cheltuia
lă a cîtorva hoți păziți de paz
nicii unei întreprinderi. Și dacă 
revenim la Aristide Buhoiu, o fa
cem numai pentru că, în afara 
tuturor obiecțiilor auzite în ceea 
ce privește dicția și cunoștințele 
sale fotbalistice, acesta ne-a plă
cut din nou, duminică 22 februa
rie. Știam mai dinainte că Aristi
de Buhoiu vrea să facă „reportaj 
senzațional". Și face, mai bine 
sau mai rău, dar face. Uneori, 
dorind peste măsură acest lucru, 
Aristide Buhoiu realizează per
formanțe incredibile, pătrunde 
peste tot, „descuie" oameni și uși 
sau măcar privește o dată cu noi 
prin gaura cheii. Ultimul său re
portaj „Medic în Tanzania" este 
un exemplu. Dactorul Sașka năs-

Aparențele
I

lumii Sensibile ••• o
• Expoziția de pictură Paul 

Miracovici deși diversă, boga
tă, (reunește lucrări ale ultimilor 
20 de ani), nu este ceea ce nu
mim de obicei o retrospectivă. 
Poate în primul rînd pentru că 
artistul nu a intenționat o selec
ție profundă, valorică (avînd în 
vedere evident toată creația sa 
în ansamblu), ci a făcut doar o 
prezentare descriptivă, pe orizon
tală a unei anumite perioade de 
creație. Expoziția vădește îndea
juns că, în linii mari, artistul a 
rămas credincios preceptelor sale 
conturate în timp. Paul Miraco
vici înregistrează cu un ochi 
sensibil, de autentic colorist rea
litatea în ipostaza sa cotidiană 
(artistul realizează peisaje, naturi 
moarte, compoziții, care pornesc 
de la o observare directă a na
turii). Artistul afirmă chiar 
programatic în rîndurile înse
rate în catalog că „frămîntă- 
rile sale nu au nimic meta
fizic, și că ele „au fost și sînt 
mereu de ordin strict pictural", 
în acest crez se poate include și 
oroarea sa de literaturizare a 
picturii, a unui domeniu artistic, 
nu prin excelență, ci exclusiv vi
zual. Evident, ca spirit pictural 
rămîne consecvent formației 
sale, care mărturisește o aderare 
deschisă, francă la preceptele 
impresionismului francez, mai 
ales la cele ale lui Bonnard și 
Marquet sub semnul cărora stă 
cea mai bună parte a creației 
sale. Strălucirea fastuoasă, sărbă
torească a pastei, accentul pe 
care îl pune pe lumină în deli
mitarea spațiilor și reliefurilor, 
decorativișmul îndatorat întru- 
cîtva stampei Japoneze, au în 
chip vădit același punct de ple
care.

•Nicolae Brana se refuză ori
cărei încadrări pe care aproape 
orice expresie artistică contempo
rană o presupune măcar în linii 
generale. Artistul și-a pictat cu 
o sinceritate, cu o candoare nai
vă aproape numai satul natal 
(scene de sărbătoare, de muncă, 
ritualuri folclorice). Și trebuie 
să recunoaștem aci nu o forță de 

Premieră 
lirică

atragă spre sala de spectacol cele 
mai diferite categorii de iubitori 
de artă.

Dar cred că este obsolut nece
sar să amintim și cu acest prilej 
faptul că in condițiile în care 
prima scenă lirică este lipsită de 
ani de zile de lucrări de bază ale 
repertoriului național și univer
sal, în condițiile în care de pe a- 
fișul Operei Române lipsesc de 
decenii opusuri ce se găsesc în 
repertoriul oricărui mare teatru 
liric, orice eforturi de împrospă
tări repertoriale nu pot fi jude
cate decît în măsura în care reu
șesc să „acopere" aceste fisuri' 
ale agendei de spectacole. Or, 
din acest punct de vedere, mon
tarea „Miresii vîndute" nu anu
lează carențele de care vorbeam.

Indiscutabil, aceste lipsuri re
pertoriale depind de o serie de 
factori cu rădăcini într-o istorie 
mai îndepărtată cînd teatrul liric 

cut la Aiud, bacalaureat la Turda 
și absolvent ,al Facultății de me
dicină din Cluj, practică medici
na în Tanzania de peste 30 de 
ani. Acesta era subiectul reporta
jului. Bineînțeles că Buhoiu nu a 
fost în Tanzania. Și atunci ? Fo
losind „indirectul" (un prieten al 
eroului, dr. Xantos loan din Cluj, 
un scriitor bun cunoscător al iti- 
nerariilor în Africa ale călătorilor 
români, Aurel Lecca, filme trimi
se de dr. Sașka — menționăm 
că acesta vrea să doneze țării 
6 000 m peliculă și 4 000 de dia
pozitive tanzaniene, cît și filme 
despre Tanzania). Aristide Buho
iu a realizat un reportaj bun, cu 
adevărat senzațional. Aceasta ga
rantează viitoarele sale intenții de 
„reporter de senzație", intenții pe 
care le susținem.

Tot în acest sens, un alt re
portaj senzațional a fost făcut de 
Toma George Maiorescu. Repro- 
gramat (nu înțelegem de ce au 
fost „uitate" genericul și muzica 
acestui film !), reportajul cu Ion 
Nicodin-Niță, pictor naiv din 
Brusturi, ne-a îneîntat. în sfîrșit, 
un scriitor, Toma George Maio
rescu, a luat un aparat de*  filmat 
(de acasă, nu de la televiziune) 
și a realizat acel reportaj literar 
pe care îl așteptam scriind : 
„Cred că televiziunea ar găsi, 
dacă l-ar cere cu o mai mare 
insistență, tot sprijinul ziariștilor 
noștri, al reporterilor de condei, 
oameni cu o bogată experiență în 
reportaj și cu nenumărate „des- 

renunțare, ci de afirmare, a celui 
care poate face din orizontul lu
mii satului său, un orizont uni
versal, cosmic. Pictura sa își ex
trage seva nu numai din realită
țile satului, ci și dintr-un suflu 
de creațfe specific popular, vă
dind o anume stîngăcie, o anume 
frumusețe și spontaneitate în ex
primare. Aceste trăsături nu sînt 
dobîndite printr-un efort stilis
tic : sînt evident expresia unei 
structuri. Nicolae Brana nu a in
terogat pictura prea mult în pri
vința mijloacelor, ci ceea ce l-a 
solicitat mai îndelung sînt ele
mentele de ordin etic și social, 
care i s-au impus mereu proas
pete conștiinței sale artistice. 
Toată creația sa degajă un su
flu mioritic, care în pictură, dar 
mai ales în gravură și-a găsit

..♦și depășirea lor **)
• Pătrunzînd în expoziția lui 

Dan Negoescu nu vom putea 
deveni dintr-o dată stăpînii uni
versului său plastic și poetic. Fi- 
xînd un reper cunoscut, cel al 
suprarealismului, am ușura poa
te înțelegerea privitorului, dar am 
greși în mare măsură. Ca stare 
de spirit apropierile sînt eviden
te dar aceasta nu ne spune ni
mic pentru că „regula vechiului 
joc" e distrusă prin existența u- 
nui alt climat artistic, obținut 
prin depunerea succesivă a al
tor convingeri plastice, a altor 
experiențe culturale. Nimic som
nambulic, nimic irațional, nimic 
din obsesiile spiritului „supraîn
cărcat de reflecție" al suprarea
liștilor. Pictorul respinge legile 
hazardului, neîncercînd să sincro
nizeze timpul ce leagă concepe
rea unui tablou de realizarea sa. 
Menținerea permanentă a privi
torului în stare de șoc se dato
rează mutației rolului obiectului 
a cărui valoare convențională 
este înlocuită prin forța sa evo
catoare. Prin reprezentarea simul- 

bucureștean a lucrat fără nici un 
fel de elemente de perspectivă, 
lipsuri pe care noua conducere a 
Operei Române și-a propus să le 
anuleze pe parcursul a cîtorva 
stagiuni,

Montînd „Mireasa vîndută" — 
operă ce a intrat cu decenii în 
urmă în tradiția artei interpreta
tive bucureștene — colectivul O- 
perei Române a urmărit să transr 
forme cea de a doua premieră a 
stagiunii într-un spectacol de ma
re succes. Șt reușita a fost de
plină.

Hero Lupescu, regizor cu deo
sebite predilecții spre genul co
mic, a reușit să contureze într-o 
excelentă viziune scenografică 
semnată de Paula Brîncoveanu — 
un spectacol alert, tonic, echili
brat, fără tente îngroșate, fără 
ostentative sublinieri.

Un tînăr dirijor, Constantin 
Petrovici, a stăpîn't o partitură 

coperiri" rămase chiar și pînă azi 
prea puțin cunoscute... Omului 
cu condei i se poate încredința și 
aparatul !“. Lui Toma George Ma
iorescu i s-a încredințat... doat 
puțină peliculă, dar și aceasta este 
bine și ne face să sperăm că tele
viziunea va fi altădată mai darni
că. Mai ales că acest film cu „cel 
care se îneîntă cu verdele din 
Brusturi" prin imagine și prin co
mentariu a descoperit în autorul 
său un bijutier de suflet. N-am 
mai vrea decît să reamintim un 
alt film al său : „Un om a săpat 
o fîntînă (Maglavit)", film care, 
măcar pentru bucuria unui sat, 
merită o reprogramare urgentă.

Iată deci două telereportaje 
care au făcut... senzație. Alături 
de Reflector și de reportajele lui 
Carmen Dumitrescu și Alexandru 
Stark, ele reprezintă una dintre 
căile cele mai bune ale micului 
ecran spre... ochii telespectatori
lor.

Nota redacției. Cerem din nou 
scuze titularului rubricii șl 'citito
rilor săi, pentru faptul că sîntem 
nevoiți să intervenim din nou în 
continuarea acestei cronici. D.Vr... 
din nou la închiderea ediției o 
surpriză foarte plăcută la „Steaua 
fără nume" O excelentă cîntă- 
reață, cu vervă și prezență sce
nică. Ea se numește Corina Chi- 
riac. Sperăm să împlinească ura
rea făcută de poetul Dan Deșliu 
de a ne reprezenta la anul la 
„Cerbul de aur“. Dacă nu ar fi 
tîrziu am fi propus-o pentru cel 
de anul acesta... Ne bucură și 
faptul că Dan Deșliu nu a fost 
de partea detractorilor...

poate expresia cea mai convingă
toare.

• Iszak Martin expune o sculp
tură robustă, viguroasă, condițio
nată evident tot de lumea satu
lui. în portrete, chipuri masive 
de țărani, artistul apelează la o 
subliniere expresionistă a deta
liilor, evident nu în direcția gro
tescului, ci a sublinierii nobleței și 
gravității personajelor, a spiritua
lității lor. O serie de lucrări mai 
noi vădesc o înclinare către sim
plificare, păstrîndu-se însă ace
eași monumentalitate, același e- 
chilibru și stabilitate a formelor.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

*) Paul Miracovici, Nicolae 
Brana și Iszak Martin — Sala 
Dalles.

tană de imagini aparent dispa
rate, folosind mecanismul asocia
țiilor care reîmprospătează idei
le „tocite" Dan Negoescu, răs
toarnă' noțiunea de relație și im
plicit o redimensionează. Struc
turi antinomice, tablourile sale 
conservă fugitivul și permanen
tul, fragmentul și întregul, zone
le de umbră ale visului și stră

lucitoarea lumină diurnă. Dar nu 
este vorba de conservare mecani
că, didactică, ci de o reinterpre- 
tare poetică a lumii vizibile și 
invizibile datorită unui fond spi
ritual bogat. Mijloacele de expre
sie sînt tradiționale, neglijînd 
parcă în mod deliberat cuceririle 
artei moderne. Elev al maestrului 
Comeliu Baba. Dan Negoescu 
a învățat însă să valorifice func
ția spirituală și funcția morală a 
culorilor.

RUXANDRA GAROFEANU 
NĂDEJDE
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AZI ÎNCEPE campionatul

• HANDBAL JOI, IN FRANȚA, ÎNCEPE MAREA BĂTĂLIE PENTRU SUPREMA- ■
nȚIE ÎN HANDBALUL MONDIAL Premiile concursului

u „Vasile Alecsandri“

Selecționata
României

victorioasă 
si îp ultimul meci

„sud-american
Selecționata de fotbal a Ro

mâniei 
șăți 
Sud 
rie.
3—0 . , .
cliente Buenos Aires, în meciul 
disputat pe stadionul Marâcana 
din Rio de Janeiro. Prima re
priză a fost echilibrată în 
ansamblu, dar românii, trans
mite corespondentul agenției 
United Press International, 
s-ați dovpdit rnai rapizi și cu 
un plus de vitalitate. De alt
fel, această ușoară superiori
tate s-a materializat printr-un 
gol splendid, înscris de Nea- 
gu în. minutul 10 în repriza 
secundă, românii au deținut 
inițiativa, făcînd incursiuni re
petate spre poarta apărată de 
Trucpia. Argentinienii au în
ceput să joace dur, brutal 
chiar, dar n-au putut împie
dica majorarea scorului, cînd 
Domide (care l-a înlocuit pe 
Dumitraphe) a înscris impa- 
rabil în minutul 60. Al treilea 
gol a fost marcat de către Lu- 
cescu în penultimul minut de 
joc.

Arbitrul brazilian Carlos 
Cosa a condus următoarele 
formații : România : Răduca- 
nu, Sătmăreanu, Lupescu, 
D nu, Mocanu, Dumitru, Nun- 
weiller, Neagu, Dobrin, Du- 
mitrache (Domide), Lucescu.

Independente : T r u c c i a, 
Marcoli, Monjes, Figueroa, 
Raimondo, Pavoni, Bearnoa, 
Tarvio, Yazalde. Adorno, Ța- 
r aluni.

Echipa română termină cu 
un bilanț favorabil turneul 
sud-american de pregătire în 
vederea campionatelor mon
diale : 4 victorii (1—0 Atletico 
Mineiro, 2—1 Curitiba, 2—0 
Vasco da Gama, 3—0 indepen- 
diente Buenos Aires), două 
înfrîngeri (1—2 Cruzeiro. 1—4 
Flamengo) și două jocuri nule 
(1—1 Internațional Porto A- 
legre, 1—1 selecționata Peru).

și-a încheiat lungul 
tprneți în Ainerioa de 

cu o prestigioasă vicțo- 
întrecînd cu scorul de 

(1—0) formația Indepen-

MONDIAL DE HOCHEI, GRUPA B

PREFAȚĂ M PRIMUL

MUWBVT
La ora cînd ziarul acesta va 

ajunge la chioșcuri, primii com
batanți ai Campionatului mon
dial de hochei, grupa B, ,se vor 
pregăti să pornească spre pati
noarul acoperit 23 August . Iar 
dacă cititorul va parcurge rln- 
durile acestea ceva mai tîrziu 
de „prima oră", e foarte pro
babil ca lectura să coincidă cu 
echiparea sau chiar încălzirea 
primelor două competitoare. 
Pentru că această întrecere a 
echipelor din eșalonul secund 
al hocheiului mondial debu
tează azi, la o oră întrucîtva ne
obișnuită pentru acest sport — 
la 9.30 dimineața — și încă prin- 
tr-una din 
partide : 
uneia din principalele preten
dente la 1' ’ 
Statelor Uni 
posibil surprinzătoarea 
japoneză. Un meci la care pro- 
nosportiștii și ceilalți pasionați 
ai jocului cu pucul au, desigur, 
pronosticuri gata formulate și 
depuse — un meci deschis totuși 
și unui rezultat surpriză. Ori
cum va fi, e bine că acest cam
pionat1 mondial debutează cu 
un asemenea meci interesant, 
primul act fiind întotdeauna — 
în ochii spectatorilor — o carte 
de vizită pentru următoarele.

De altfel, specialiștii sînt una
nimi în a socoti această ediție a 
grupei B drept cea mai echili
brată și e de remarcat precauția 
cu care toți antrenorii, toți zia
riștii, toți oficialii se abțin de 
la pronosticuri și anticipări. El
vețienii par să nu se gîndeaseă 
decît la evitarea retrogradării 
(f'iindu-le jenantă eventuala ipo
stază de gazde ale ediției vii-

cele mai atractive 
cea care va qpune
titlu (reprezentativa 

înite), necunoscuta și 
echipă

ILIE NĂSTASE
campion internațional al S. U. A

(Urmare din
Comentînd finala

„Indooy” de tenis ale 
corespondenții de presă 
țiază că, în primele două seturi, 
Richey, foarte sigur de el, apă
rea ca un cîștigător scontat. Năs
tase părea mai slab ca în meciu
rile precedente și nu reușea să-și 
facă jocul său care-i îngăduise să 
elimine pe cunoscuții Ashe și 
Taylor. în setul al treilea însă, 
cînd Richey a pierdut serviciul la 
3—0. în jocul românului s-a pro
dus o schimbare surprinzătoare. 
In mod treptat, metodic, cu mingi 
«curte, alternate cu voleiițri, 
mingi înalte și „crosuri”, inteli- 
ge1 plasate, campionul român a 
măcinat rezistența jucătorului a- 
mer-ican. Momentul cheie al par
tidei a fost în setul patru, cînd 
Năstase a salvat două meci-bo- 
luri, cîștigînd în cele din urmă 
cu 9—7. Ultimul set a fost la dis-

campionatelor
S.U.A., 
eviden-

creția jucătorului român. Ameri
canul n-a mai fost capabil să dea 
o replică valabilă, așa cum făcu
se în setul precedent. Comentato- 
rii remarcă, de asemenea, abilita
tea tehnică a lui Năstase, precum 
și marele progres pe care l-a fă
cut el în ultimul an, situîndu-se 
în prezent la valoarea celor mai 
reputațj tenismeni din lume.

„Ilie Năstase, tînărul campion 
român, în vîrstă de 23 de ani, 
care încă anul trecut în meciuri
le din „Cupa Davis” ne dăduse o 
dovadă ..................
față un 
scrie 
France

Proba 
venit cuplului american 
Ashe—Stan Smith, învingători cu 
6—4, 7—5 în fața perechii Brian 
Fairlie — Onny Parun (Noua 
Zeelandă).

a talentului său, are în 
frumos viitor sportiv", 

corespondentul agenției 
Presse.
de dublu masculin a re- 

Arthur

artoare în condițiile în care 
trebui să plece de acasă pentru 
a concura cu grupa C, in O- 
landa) ; americanii declară că 
au venit cu o echipă construită 
pentru... jocurile olimpice, a că
rei participare s-ar afla adică 
sub semnul rodajului ; norvegie
nii acuză dificultăți interne și 
ne avertizează să nu așteptăm 
din partea lor fapte deosebite ; 
ai noștri, în fine, au complexe 
față de noutatea casei în care 
vor concura... acasă. Ș.a.m.d. In
tr-un cuvînt, s-ar zice că ni
meni nu vizează locul cel mai 
înalt de pe podiumul festivită
ții de premiere ori dați-mi voie 
să văd în asta nu atît modestia 
cît conștiința fiecăruia că are de 
înfruntat adversari redutabili.

Acum, cu cîteva ore înainte 
de primiți angajament, calitatea 
noastră de ^azde nu ne mai 
provoacă emoții. Sînt cîteva zile 
de cînd noua bază sportivă a 
Capitalei a trecut examenul săr
bătoresc al inaugurării. încă de 
atunci arbora ținuta festivă ne
cesară azi, între tiițip partici
pantele i-au îpcercgt gheața și 
mantinelelele... Cu alte cuvinte, 
în noaptea care îi mai desparte 
de festivitatea de deschidere, or
ganizatorii vor putea dormi lir- 
niștiți, legănați de vise fru
moase.

Prilejul acesta, oferit hoche
iului românesc pentru prima 
oară, de a-ți apăra șansele la el 
acasă, impune bineînțeles obli
gații mari reprezentanților 
noștri. Avem, în prințul rînd, de 
apărat un prestigiu — să nu 
uităm că tocmai grupa B este a- 
ceea care ne-a consacrat în 
lume, că n-am lipsit de Ia în
trecerile ei decît atunci cînd 
ne-am hotărit — greșit, cum s-a 
văzut mai tîrziu — să nu parti
cipăm. Avem, după aceea, de 
confirmat o vocație autentică — 
la urma urmei și echipele din 
grupa C ..aveau în spate" mai 
multe patinoare artificiale decît 
noi și totuși... în fine, chiar 
dacă ultima generație de la 
Miercurea Ciuc — cea a fraților1 
Szabo, a lui Varga și Calaman
— începe să-și scadă vigoarea 
înainte ca prima generație a pa
tinoarelor bucureștene să-și fi 
afirmat talentul, dispunem to
tuși de o echipă în stare să ne 
aducă satisfacții importante în 
bătălia pentru primele locuri. 
Este echipa pe care o așteptăm 
la festivitatea de premiere, pen
tru care ne pregătim florile și 
aplauzele, echipa care poate da
— prin comportarea sa în a- 
ceastă competiție desfășurată a- 
casă — cel mai important im
puls spre maturitate mișcării 
hocheistice românești.

Zile puține, ceasuri am putea 
spune, ne mai despart «le declan
șarea „ostilităților" in marea 
bătălie a handbalului mondial 
pe care o reprezintă cea de a 
7-a ediție ale cărei întreceri în
cep joi, la Paris ca și în alte 
cîteva orașe franceze.

Antrenorii fac ultimele retu
șuri, jucătorii încearcă efortul 
formei sportive maxime, iubi
torii acestui sport s-au angajat 
deja intr-o cursă a pronosticu
rilor. Gazdele, la rindul lor, își 
perfecționează — pină la detaliu
— organizarea. F.ste pentru pri
ma oară cînd un C.M. de hand
bal beneficiază de un sistem — 
Time-Sharing Bull General E- 
lectric — cu un ordinator dc 
centralizare, care va analiza și 
redistribui informațiile din toa
te sălile, din toate orașele unde 
au loc meciurile, cu o rapiditate 
impresionantă — cîteva minute 
doar — pentru presă și oficiali. 
Apoi, senzație va face și nouta
tea țehnico-științifică — aparatul 
audio-vizual și de foto-copii au
tomatic cu denumire cifrată 
„3 M—209” — care cu o precizie 
și viteză uluitoare va pune Ia 
dispoziția presei și a oficialilor
— orice gen de documente și i- 
magini. Notabilă ni se pare și 
premiera tartanului la un cam
pionat mondial. Miraculosul 
material care a revoluționat a- 
tletisinul, se impune și in jocu
rile cu balon. Francezii il intro
duc primii in circuit, Sala de la 
Porte d’Ivry din Paris, unde va 
avea loc t'ina'a, alte trei săli de 
la Bayonne, Grepoble și Troyes 
sint eeliipate cu țartan. Aderen
ța sa, după cum afirmă specia
liștii, asigură jucătorilor o mo
bilitate fantastică, un joc, un 
schimb de picioare, un demaraj 
rapid, eschive senzaționale și 
dificile. Elasticitatea lui stimu
lează detenta și favorizează jo
cul spectaculos, menajează for
ța mușchilor și articulațiile, e- 
iimină zgomotul.

Dar să revepim la cei care, 
in aceste zile, încep să trăiască 
sub imperiul grijilor, al emo
țiilor puternice — iubitorii hand
balului. Lăsindu-i pe „tricolori" 
să-și facă bagajele pentru cursa 
de Paris de azi dimineață, am 
întreprins ieri, prin mijloace di
verse, un sondaj de opinie pe 
care l-am numi sentimental. Ci- 
torva dintre cei pentru care 
handbalul este o pasiune stator
nică, le-anț pus această între
bare :

Cu ce ginduri însoțiți echipa 
noastră in maratonul handbalis
tic din Franța și ce așteptați de 
Ia băieți ?
MIHAIL VLAD. ELEV, 
TÎRGOVIȘTE : ..împreună cu
colegii mc; am pregătit telegra
ma de încurajare și urare de 
succes pe care să le-o trimitem 
la Paris. Vă închipuiți cît de 
mult dorim ca handbalul româ
nesc că urce pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului de onoare". 

LECTOR UNIV. CONSTAN
TIN SANDU, UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI : ..Nu concep decît 
titlul suprem, la valoarea pe ca
re o are această promoție de 
handbaliști. Cu Gruia, Penu, 
Gatu. cu ceilalți, echipa Româ
niei n-are voie să se încurce. 
Totul depinde de seriozitatea cu 
care vor aborda fiecare joc. Eu 
îi cunosc, știu că sînt în stare- 
să se dăruiască pînă la ultima 
picătură de energie"

ANTRE-
- GA-

DUMITRU SIRBU, 
NOR, POLITEHNICA 
LĂȚI : „Dacă C.M. din Franța 
ne prinde în formă, și asta e 
speranța mea, cucerim . primul 
loc. Avem la ora aceasta una 
din cele mai bune echipe. In 
cel mai rău caz unul din cele
lalte locuri de pe podium. Pre
gătire bună au. le urez calm, 
calm, calm, și succesul, marele 
succes, va veni".

MIRCEA COSTACHE II (DU
BLU CAMPION MONDIAL. 
87 DE SELECȚIONĂRI ÎN NA
ȚIONALA) : „Pe multi i-a spe
riat 
nia. , - - . ,r
dială. te mobilizezi altfel de- 
cît în perioada de pregătire, 
cînd poți avea fluctuații de for
mă. După mine, deși handbalul 
a evoluat mult, deși numărul 
țărilor cu pretenții justificate 
la titlu a crescut. România are 
cele mai bune șanse. Se poate

recentul eșec din Polo- 
Jntr-o întrecere mon-

Configurația

■cîștiga titlul, dar și un loc pe 
podium, în condițiile actuale, e 
lucru mare. Am încrederea în 
Penu ; așa cum Redl ne îmbăr- 
l a n? noi. chiar și în momen
tele grele, de panică, așa să fa- ■ 
ca și el. Experiența lui Gruia. 
Oțelea. Nica. vigoarea noii .ge
nerații care s-a sudat, s-a con
topii formind un team tricolor 
reali labil, nu pot fi fără rezul
tate. Trebuie să joace serios, să 
se mobilizeze pe întreg parcur
sul partidelor, să n-aibă momen
te de relaxare, să nu stingă nici 
o clipă focul dorinței de a în
vinge, să elimine orice neînțe
legeri și iritări provocate de une
le greșeli care in orice meci cu 
miză sînt inerente, să aibă în
credere foarte mare în forțele 
proprii și cred, sînt convins si 
vor întoarce din Frajița glo
rioși 1“

■

a

V. cAbulea

După lectura a circa 320 de 
piese, dintre care 69 în limba 
maghiară și 9 în limba germa
nă. prezentate în ediția 1969 a 
Concursului de creație Vasile 
Alecsandri”, pentru piese ?*-  
tr-un act. organizat de Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, juriul a acordat urmă
toarele premii pentru :

PIESE DESTINATE FORMA
ȚIILOR DE TEATRU DE A- 
MATORI faduJți) : „Scînduri 
pentru tron împărătesc" de 
Gheorghe Vlad și „Trecătorul” 
de Menes Gyorgy — premiul II; 
..Entuziastul de cursă lungă” do 
St. Haralamb și H. Salem, ..Mi
reasa cu mașină" de Hans Keh- 
rer și „Mansarda” de Dan Tăr- 
chilă — premiul III : oieselor 
Ponticele” de Valentin Muntea- 

nu. „Bătrîni la poartă” de Titel 
Constantinescu și „Dumneata 
n-ai dreptul” de Ionel G-^stea 
le-au fost atribuite mențiuni.

PIESE DESTINATE TEAiHU-

LUI ȘCOLAR : „Cu barbă si fă
ră" de Viniciu Gafița — premiul 
I ; Jurnalul Monicăi" de Virgil 
Puicea — premiul HI ; premiul 
special a] Consiliului Național 
al organizației pionierilor a fost 
acordat piesei ..Foișorul" de AL 
Adrian.

PIESE DESTINATE TEATRU
LUI DE PĂPUȘI ..Zboară 
zboară" de Alecu Popovici și 
..Cutia cu surprize" de Xenia 
Ptopian — premiul 1 : Stînicioa- 
ră cît o donicioară" 
Bădescu și , Cîntecul 
de Traian Chelaru
III.

Piesele premiate, 
alte lucrări teatrale 
primite în cadrul ediției 1969 a 
Concursului ,,Vasile Alecsandri" 
vor îmbogăți repertoriul forma
țiilor artistice de amatori, ur- 
mînd a fi editate de Casa Cen
trală a Creației Populare Și di
fuzate instituțiilor culturale din 
întreaga țară.

de Dorina 
lui Corbea" 
— premiul
precum și 
valoroasa

celor 4 serii
A. U.R.S.S., R. D. Germana, Suedia, Norvegia. 

Cehoslovacia, Iugoslavia, Japonia, S.U.Ă. 
România, R. ~ 
Danemarca,

B.
C.
D.

■
F. o Germonieî, Franța, Elveția. 
Ungaria, Polonia, Islanda.

Primele partide
Echipa României va întîlni 

în primul îneci, ce va avea loc 
joi. la Paris în Palatul Handba
lului, la orele 20,30 (21,30 ora 
Bucureștiului), echipa Fran
ței. In continuare, simbătă, 28 
februarie, în orașul Amiens, în
cepînd de la orele 21 (22 ora 
Bucureștiului) va întîlni eclii-

ale „tricolorilor"
pa Elveției, iar duminică, 1 
martie, la Caen, în Palatul 
sporturilor la orele 17 (18 ora 
Bucureștiului) puternica echi
pă a R. F. a Germaniei. Se 
știe, primele două echipe din 
fiecare serie, se califică în 
sferturile de finala.

■
CIVILIZA ȚIE

Șl UMANISM (I)
(Urmare din pag. I) 

țific. tehnic, al civilizației noas
tre de astăzi.

— Așadar, un umanism pro
priu epocii ciberneticii ?

A. T. ; Propriu și necesar, nu 
uitați aceasta. Necesar supravie-

Ignorarea specificului
(Urmare clin pag. 1)

creează activitatea de acum a 
organelor și organizațiilor 
U.T.C. din Petroșani. în spriji
nul unor concluzii de substan
ță pentru perioada următoare?

în exploatările miniere de 
aici lucrează aproape cinci mii 
de tineri, o bună parte din ei 
direct în subteran. Nu este de 
mirare deci că în programele 
de activități. întocmite cu mi
gală, figurează sub o formă sau 
alta obiective care privesc ne
mijlocit participarea tinerilor în 
producție. Faptul că ele apar 
aproape aidoma atît în planul 
de măsuri pentru organizațiile 
U.T.C. din centrala cărbunelui 
și în planul activităților comi
tetului municipal, al comitetelor 
coordonatoare nu fac decît să 
confirme comuniunea de inten
ții ale organelor amintite. Cum 
se regăsesc ele în practică aso
ciate cu necesitatea de a asigu
ra un conținut specific acțiu
nilor întreprinse ?

Tocmai asia și încercăm să a- 
flăm în cursul convorbirii cu to
varășul secretar. Și nu 
ne că începutul a fost

Două dincurajator.
s-ar spu- 
prea in
acțiunile

țuirii însăși a umanității. Căci 
toate mișcările pe care le de
clanșează automatizarea, tran
sformarea prin cibernetica in
formațională a activității umane, 
vor trebui făcute numai ținîn- 
du-se seama că principalul coor
donator și creatoar nu poate fi 
decît omul însuși.

— Deci progresul civilizației, 
cum observa Alfred Weber, nu 
se poate baza pe continuitate 
decît ca progres ireversibil al 
rațiunii ?

A. T. : Desigur, altfel se în- 
tîmplă ca în ..Fabrica de abso
lut” a lui Capek: omenirea, pre
cum ucenicul vrăjitor, pierde 
controlul și provoacă o adevă
rată și ireversibilă catastrofă. 
Omul poate duce omenirea la 
pieire dacă nu-și asumă aceste 
noi valori etice ale civilizației, 
care nu sînt simple abstracțiuni, 
un șir de imagini teoretice, fru
moase- demne de a fi expuse și 
propuse, ci țin de practica, de 
viitorul condiției reale și nu nu
mai teoretice ale omului civili
zației noastre. Aceste valori pot 
asigura ca tot .ceea ce.a produs 
mai folositor știința să servească 
omului și nu distrugerii sale. 
Altminteri, așa cum s-a mai 
spus, știința fără conștiință e 
ruina inimii. Vezi drama lui 
Oppenheimer...

— Bar vă refereați mai sus la 
un nou etos, etos al veacului 
XX : trăsăturile sau valorile eti
ce n-au însă cont inuitate ? Nu 
se poate vorbi de un real 
greș moral de la Platon și 
astăzi ?

A- T. : Trăim o epocă în 
se afirmă trebuința — nu 
Imperativ f 
gentă necesitate, chiar — a re
nașterii momentului socratic al 
culturii, al întoarcerii la sine a 
omului. întoarcere nu în sensul 
individualist al Renașterii, 
egoist al capitalismului, ci 
totul altfel

za municipiului Petroșani, pen
tru mineri. Am aminti schimbul’ 
de experiență realizat la Lupeni 
între lucrătorii din mină și cei 
de la preparați® avînd ca obiec
tiv îmbunătățirea calității căr
bunelui, măsurile aplicate pen
tru cunoașterea de către tineri 
a sarcinilor economice, acțiuni
le pe linia cunoașteri) și respec
tării normelor de tehnica secu
rității muncii, pentru întărirea 
disgi;>lir)^i în producție.. Din pă
cate se pot prezeața faS'prșbil. 
doar formele trecute deja de 
mai multă vreme prin, filtrul 
experienței, fiind evident 
gu) inerției cînd intervin

concepute in concordanță cu in
dicațiile plenarei, pe al căror 
efect se sconta la data respecti
vă s-au dovedit, organizatoric 
vorbind, instabile. Poate că nu 
am fi înlîrziat mai mult asu
pra olimpiadelor pe meserii, 
dacă nu am fi întilnit cu insis
tentă în programele de activități 
prevederea de a sc organiza a- 
semenea acțiuni in cadrul ex
ploatărilor miniere.

— La noi.se desfășoară în pre
zent mai' multe concursuri pro
fesionale. Anul trecut de exem
plu, au avut loc pentru zidari și 
electricieni, ne 
Ioan Barbu, șeful 
pentru problemele 
muncitoresc de la municipiu.

Dar pentru mineri ? întrebarea 
ne-o punem o dată în plus ob- 
servînd că biroul comitetului 
municipal are în planul său un 
studiu privind posibilitatea de 
aplicare în exploatările miniere 
a olimpiadei pentru mineri, a- 
jutori de mineri si vagonetari.

— Olimpiadă pentru minerit 
nu există practic acum în nici 
o exploatare minieră, ne edi
fică tovarășul Vasile Oros.

Mărturisim că ne așteptam la 
un alt răspuns. Noi ne interesam 
de acțiuni adresate celor c° for
mează aici marea majoritate. în 
structura forței de muncă, de 
mijloacele folosite pentru a sti
mula creșterea profesională în 
primul rînd în meseriile de 
bază. Constatăm însă că nu ni 
se poate oferi nimic. Cel puțin 
deocamdată. Și dacă insistăm 
cu privire la olimpiadă o facem 
dînd curs părerilor, acreditate 
și aici în Valea Jiului, că ele 
sînt recomandabile pentru ca
racterul lor stimulativ. Numite 
așa sau concursuri pe meserii 
sau oricum altfel, asemenea for
me competitive și-au demonstrat 
cu prisosință utilitatea. Cu con
diția de a fi bine organizate și 
de a cuprinde un număr cît 
mai mare de tineri.

— Nu știm cum s-o facem 
destăinuie tovarășul Oros.

II înțelegem și mai bine cînd 
ne spune că s-ar intenționa să se 
urmărească un număr mai ge- 
strîns de oameni un timp oa
recare, din pricina dificultăți
lor de organizare. Nil credem 
că în acest fel se va putea ca
taliza dorința de perfecționare 
a minerilor doar prin angajarea 
cîtorva în concursul propriu- 
zis. Intr-un oraș care benefi
ciază de existența unui centru 
universitar, unde lucrează un 
număr însemnat de specialiști 
ai centralei cărbunelui Petro
șani, poate cineva să acuze pe
nuria de idei, să invoce lipsa 
posibilităților de documentare, 
de consultație calificată în ase
menea probleme ? Ne îndoim.

Că este așa o dovedesc chiar 
unele acțiuni desfășurate pe ra-

informează 
sectorului 

tineretului
pra- 

„ . ele
mente mai noi care se cer re
zolvate mai operativ și presu
pun o doză suplimentară de in
ventivitate. Altfel nu ne ex
plicăm răspunsul primit atunci 
cînd ne-am interesat cum inten
ționează comitetul municipal să 
acționeze pentru a sprijini ac
țiunea de reducere a consumu
lui de material lemnos în mine.

— In afară de munca politică 
pentru a-i convinge pe tineri să 
folosească alte 
poate altceva ?

Să fie acesta 
posibilităților ? 
țiune specifică 
velul municipiului în compar
timentele unde se hotărăște 
soarta consumului de lemn ? De 
ce să nu fie atrase în această 
ofensivă de durată cadrele in
ginerești. tineri specialiști în de
venire de la Institutul de mine?

Am încercat, în finalul anche
tei noastre să aflăm cum se in
formează organele din munici
piul Petroșani despre experien
ța existentă în alte zone miniere 
ale țării. în domeniul mobilizării 
tineretului la îndeplinirea sar
cinilor de plan. Am renunțat 
însă destul de repede. Tovarășii 
de la municipiu, inclusiv Va
sile Oros, secretarul comitetului 
municipal, dovedeau că nu sînt 
la curent nici măcar cu ce a- 
pare în presă pe această temă. 
Deși la numai cîteva palme de 
biroul său se află masa cu co
lecțiile de ziare...

In luna martie este prevăzut, 
la nivelul comitetului munici
pal Petroșani, schimbul de ex
periență cu tema „Forme și 
metode folosite pentru antrena
rea tineretului în procesul de 
producție". Dincolo de impor
tanța sa. ca mi.jloc de circulație 
a experienței, ne gîndim la el 
ca la un bun prilej pentru a a- 
sigura acțiunilor organizate pînă 
atunci și de atunci încolo con
sistența cerută de specificul 
muncii în fiepare întreprindere. 
In ideea ca ' analiza proiectată 
pentru trimestrul TI și la care 
ne-am referit, tot timpul să evi
dențieze cu adevărat că indi
cațiile plenarei C.C. al U.T.C. 
au prin viată.

materiale nu se

pro- 
pînă
care 

ca 
teoretic,ci ca strin- 
itate, chiar

pragul de 
De ce nu 
declanșată

sus al 
o ac- 
la ni- sau 

cu 
întoarcere la sine 

ca om, ca specie. în sensul unei 
nevoi de a face tocmai din om 
centrul focalizator și principiu 
al creației, al civilizației

— Fără nrimeirjia singulari
zării pe care începînd de veacul 
trecut cu Duhamel și încheind 
astăzi cu Marcuse, gînditorii și 
artiștii o acuză ca pe un corolar 
al civilizației ?

A. T. ; Fără nici o primejdie, 
fiindcă însuși specificul valori
lor etice constă în această cu
noaștere a non-eului prin eu, 
prin sine, prin autocunoastere 
și a cunoașterii de sine prin al
tul. Nu e o singularizare, o ro
binsonadă morală, ci e vorba de 
o cunoaștere de sine 
facă mai eficace, mai plină de 
sens proiecția eului și a subiec
tului în afară ; ca să facă mai 
legitimă anticiparea, proiecția in 
viitor nu numai a condiției de 
viață a omului, ci și a statutului 
său existențial.

— Adică un fel de planificare 
pe plan etic ?

A. T. : De ce nu ? Planificarea 
sună cam economist, dar noi pu
tem planifica nu numai mașini, 
ci și un statut existențial îm
bogățit. o condiție subiectivă su
perioară a. omului prin învățâ- 
mînt în întregului său, printr-un 
sistem instituțional în stare să 
satisfacă nu numai nevoia de 
consum, ci și de autorealizare. 
de înălțare spirituală — deci 
nevoi superioare, cu mult mai 
intime ale omului.

nu sînt

Medic
la Murighiol
(Urmare din pag. I)

Tn sfîrșit, bat și eu la ușa ca
binetului. Am avut surpriza să 
fiu recunoscut îndată. Deoare
ce consultațiile se terminaseră și 
eu nu eram un pacient, m-a in
vitat acasă la el. N-a trebuit să 
facem decît cîțiva pași, locuința 
aflîndu-se chiar în incinta 
dispensarului. Acasă am cunos
cut-o pe soția' lui, medic pedia
tru care îl „trata" în clipa aceea 
pe Bogdan, fiul lor.

Afară se întunecase. Primul 
care a venit cu întrebările, a fost 
el. Ce mai e prin Capitală, ce 
mai știu despre vechii prieteni. 
Povestindu-i, căutam să descopăr 
o umbră de nostalgie, de păre
re de rău că e atît de departe 
de freamătul citadin al unui 
oraș. Știam că a fost printre pri
mii absolvenți, că rezultatele ob
ținute în timpul studiilor îl în
dreptățeau să-și aleagă un post 
într-un oraș sau foarte aproape 
de un oraș. Voiam chiar să-l în
treb de ce nu a optat pentru așa 
ceva, de ce a venit tocmai aici.

— Am 28 de am. Am absolvit, 
după cum _ știi, la 24 de ani, 
Cîțiva ani i-am lucrat în co
muna Beștepe, apoi, căsătorin- 
du-mă am venit aici lîngă soție. 
Circa noastră e formată din șase 
sate : Murighiol, Sarinasuf,
Plopul, Colina, E 
și Dunavățul de __  ____  __
bă destulă. în afară de consul
tațiile date Ia centru, ne clepla- I 
săm la fiecare punct sanitar din Q 
satele respective. E greu, dar... 
nu fac pe eroul. Viața trăită zi de 
zi printre oameni și pentru să
nătatea lor rămîne 
cea mai bună.

Mi-am dat seama , _
prietenul meu vechi nu conta lo
cul unde își <’ 
nea, între oameni . _
L-am întrebat ce crede despre 
unii din absolvenți, care preferă R 
alte îndeletniciri decît cele pen- | 
tru care s-au pregătit numai pen
tru a rămîne cu orice preț în- I

1

I
I
I

Dunavățul de Jos I 
? Sus. Avem trea- |

totuși școala

că

i
pentru {

desfășura profesiu- | 
neni și-o desfășura. |

răspuns

tr-un mediu, chipurile, 
van ta jos “.

S-a încruntat și a 
scurt :

— Dezertori. Aceia 
medici.

Pe la orele două noaptea, dor
mind în camera de oaspeți, am 
fost trezit de niște bătăi în ușa 
dispensarului:

— Domnule doctor, am venit 
cu fata. Nu știu ce are.

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

MAGAZINUL DE MODE : ru
lează la Republica (orele 9; 11,30; 
14; 16.30; 19; 21.30).

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15: 20.45).

TE IUBESC, TE IUBESC : ru
lează la Capitol (orele 9.30; 11,45: 
14; 16.15; 18.45: 21).

COMISARUL X ȘI PANTERELE 
ALBASTRE : rulează la București 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18.45;
21), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18.15; 20.30).

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Festival (orele 9; 11: 
13; 15; 17: 19; 21).

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulează 
la Favorit (orele 10: 13; 15,30; 18; 
20,30).

NOAPTE CU CEATA : rulează 
la Victoria (orele 9: 11,15; 13.30; 
16: 13.30: 20.45).

CĂSĂTORIE PRIN MICA 
BLICITATE : rulează la 
(orele 8,30; 10.30: 12.30;
16,30; 18.45; 21).

LA NORD PRIN NORD 
rulează la Lumina 
16.45 ’

PRIETENI FĂRĂ GRAI : ru
lează la Doina (orele 9; 11; 13), 
Lira (orele 15.30: 18).

VA PLACE BRAHMS ? : rulea
ză la Doina (orele 16; 18,30; 20,45), 
Unirea (orele 15,30: 18).

O NUNTA CUM N-A MAI 
FOST : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 în continuare).

CIND 
VEAUA: 
rele 9;

PU-
Central 

14.30;

VEST : 
(orele 9,15— 

în continuare: 19.45).

SE ARATĂ CUCU- 
rulează la Feroviar (o- 
11,45; 14,30; 17,15; 20,30),

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

STĂPÎN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 16; 18,15; 20.30).

DON JUAN FĂRĂ VOIE : ru
lează la Grivița (orele 9,30; 11,45; 
16; 18,15; 20,30)

BECKET : rulează la înfrățirea 
între popoare (orele 15,30; 19).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATÎT DE MARE : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18;
20.30) .

SIMPATICUL DOMN R : rulea
ză la Dacia (orele 8,30—20,30 în 
continuare).

VIA MALA : rulează la Bucegi 
(orele 16; 18,15; 20,30), Tomis (o- 
rele 9—15 în continuare; 18; 20,15).

TOTUL DE VlNZARE : rulea
ză la Unirea (ora 20,15).

CRIMA IN STIL PERSONAL : 
rulează la Lira (ora 20,15).

DRAGĂ BRIGITTE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 20),

BĂTĂLIE PENTRU ROMA î ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 19).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Ciulești (orele 15,30; 18;
20.30) , Volga (orele 9—13,30 în 
continuare: 16, 18,15; 20,30). Pro
gresul (orele 15,30; 18):

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Cotroceni 
(orele 15,30; 18).

ROȘU ȘI AURIU î rulează la 
Cotroceni (ora 20.30).

CĂLUGĂRIȚA : rulează la Flo- 
reasca (orele 10;13,30; 16,30; 19,30), 
Miorița (orele 9.45; 13; 16.15: 19,30).

IUBIREA STRICT OPRITA : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18).

LINIȘTE ȘI STRIGAT : rulea
ză la Moșilor (orele 20,30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18), Raho
va (orele 15,30; 18).

se care să

Clăbucet-sosire'
Foto: SORIN

la

DIN PLICTISEALĂ : rulează la 
Popular (ora 20,30),

WINNETOU IN VALEA MOK- 
ȚII : rulează la Munca (orele 
16; 18; 20), Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

ANCHETATORUL DIN UM
BRA : rulează Ia Arta (orele 10— 
16 în continuare: 18.15; 20,15).

PROFESIONIȘTII : rulează 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,30).

REBUS MIRACULOS : rulează 
la Rahova (ora 20,30)

CU MIINILE PE ORAȘ : rulea
ză la Progresul (ora 20,15).

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE: 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20,15).

CAVALERII AERULUI : rulea
ză la Viitorul (orele 15,30; 18;
20,30).

BĂIEȚII DIN STRADA PAL I 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

O FATĂ FERICITA : rulează la 
Cinemateca (Sala Union) (orele 
10; 12; 14).

C I. Nottara" , __
CASĂ ONORABILĂ 
(Sala Studio): 
DOAMNA „M“ - 
„Ion Vasilescu":
CACTUS — ora . . ,
I.A.T.C. : ASTĂ SEARĂ SE IM
PROVIZEAZĂ — ora 20; Teatrul 
..Ion Creangă": ADRESANȚII
NECUNOSCUȚI — ora 16; Teatrul 
„Țăndărică" (Str. Academiei):
BANDIȚII DIN KARDEMOMME 
— ora 17; Teatrul ,,C. Tănase"
(Sala Savoy): LA GRADINA CĂ
RĂBUȘ — ora 19,30; Circul 
stat : MIRAJUL CIRCULUI 
ora 19,30).

(B-dul Magheru): O 
---- — ora 19.30;

ENIGMATICA 
ora 20; Teatrul 
FLOARE DE 

19,30; Studioul

de

I
I
I
I
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-gteiiti'e
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Opera Română : RIGOLETTO
— ora 19,30: Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — Ora 19,30; 
Teatrul Național ,,I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia): ENIGMA O- 
TILIEI - ora 19,30; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra (Schitu Mă- 
gureanu): METEORUL — ora 20; 
(Sala Studio): PURICELE ÎN U- 
RECHE — ora 15; VIRAJ PERI
CULOS — ora 20 ; (la Sala Pala
tului): PURICELE ÎN URECHE — 
ora 20; Teatrul Giulești : GEA
MANDURA — ora 19,30; Teatrul

• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
I.umea copiilor ; „Năzdrăvăniile 
lui Păcală” (III) • 17,30 Deschide
rea festivă a Campionatului mon
dial de hochei — grupa B $ 17,45 
Campionatul 
grupa B 
slavia — 
II-a și a _
lejurnalul de seară a 19,30 
știm și ce nu știm despre om*  
emisiune ............... ..
flector • 
leorman — montaj 
20,40 Desene animate 
lui Otek « 21,00
mondial de hochei 
(București): România 
(repriza a III-a) e 21,40 Cîntec în 
piatră — film documentar • 22,05 
Telejurnalul de noapte $ 22,15 
Teleglob • 22,35 Muzicorama TV.

mondial de hochei, 
(București) : Iugo-
R.f:g. (repriza a 
III-a) • 19,15 Te-

“ ,Ce

de știință • 20.00 Re- 
20,10 Pe dealul din Te- 

folcloric • 
: Aventurile 
Campionatul 
— grupa B 
— Norvegia

I
i
I
I
I
I

este un sector „greu" în ca
re satisfacțiile n-ar fi pe mă
sura eforturilor depuse. I-am în
trebat pe cîțiva tineri dacă știu 
cam cîte zile-muncă a realizat 
anul trecut un îngrijitor de ani
male. Nici unul nu a știut să 
răspundă la întrebare. La conta
bilitate am aflat că. de exemplu, 
IOAN LOIBIL și DOMINIC A- 
RON au realizat aprope 500 zi- 
le-muncă, iar NICOLAE PO- 

La valoarea 
<îe 26 lei, se mai 

că

TIE peste 400. 
zilei-muncă 
poate vorbi despre faptul 
satisfacțiile pecuniare nu sînt pe 
măsura eforturilor ?

Pentru că unul din argumen
tele frecvente prin care se în
cerca justificarea nerealizărilor 
era tocmai lipsa îngrijitorilor per
manentizați în sector, am încer
cat să aflăm dacă organizația 
U.T.C. din cooperativă a recoman
dat tineri destoinici care să mun
cească în zootehnie. „Pînă acum 
nu ne-a preocupat această pro
blemă, ne spune tovarășul AU
GUSTIN NICA, locțiitorul se
cretarului comitetului U.T.C. al

cooperativei. „La adunarea ge
nerală în care urmează să dezba
tem temeinic deficiențele de anul 
trecut și să analizăm eficient și 
profund problemele de bază ale 
activității anului curent în noua 
formă de organizare și retribui
re a muncii, sublinia tovarășul

pom
VASILE ILIEȘ, președintele co
operativei. așteptăm din par
tea tinerilor afirmarea spiritu
lui lor de inițiativă, participarea 
creatoare la fundamentarea actu
alului cadru organizatoric, planul 
concret al activității lor în spri
jinul producției, verificîndu-se

astfel încrederea de care ei se 
bucură din partea masei de coo
peratori". Am primit asigurarea 
din partea tovarășului IOAN 
LEZEU — secretarul oiganiza- 
ției U.T.C. a cooperativei agricole 
de producție, că la adunarea ge
nerală ce urmează să se desfă
șoare peste cîteva zile, „tinerii 
vor fi la înălțimea așteptărilor. 
Astfel, 18 tineri voi fi recoman
dați să lucreze ca îngriji
tori, care să asigure deservirea 
permanentă a sectorului. In peri
oada însilozării furajelor pentru 
iarnă, organizația U.T.C, s-a an
gajat să asigure însilozarea a 
peste 70 la sută din necesarul de 
porumb-siloz. Pentru legumicul
tura se preconizează permanenti
zarea a două brigăzi formate din 
tineri, care în acest scop vor par
ticipa la cursuri de calificare.

Nu ne îndoim că traducerea 
în viață a angajamentelor tinerilor 
din Cotlob va fi de natură să 
asigure la sfîrșitul anului un bi
lanț pozitiv nu numai în sectoa
rele în care depășirile sînt de- 
acum lucruri obișnuite, dar și 
în zootehnie — sector deocam
dată deficitar.



A 43-a ședință a Comitetului 
Executiv al C. A. E. R.

Sosirea 
delegației 

române 
la Moscova

MOSCOVA 23. -— Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite : Luni a sosit la Moscova 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Ro
mânia în Consiliul de Ajutor E- 
conomic Reciproc, pentru a par
ticipa la lucrările celei de-a 45-a 
ședințe a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

Pe aeroportul Seremetievo, 
Gheorghe Rădulescu a fost salu
tat de M. A. Leseciko, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., precum și de 
înalți funcționari ai C.A.E.R.

Au fost de față Ion Ciubota
rii, însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României la Moscova, Vasile 
Bucur, locțiitor al reprezentantu
lui permanent al Republicii So
cialiste România în C.A.E.R., 
membri ai ambasadei române.

• IN DRUM spre Khartum, 
unde va participa la lucrările 
sesiunii Biroului Federației Sin
dicale Mondiale, delegația Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Repu
blica Socialistă România, con
dusă de Larisa Munteanu, secre
tar al C.C. al U.G.S.R., a făcut 
o escală la Cairo. Cu această 
ocazie, delegația Consiliului 
Central al U.G.S.R. a făcut o 
vizită la sediul Uniunii Gene
rale a Muncitorilor din R.A.U. 
și a avut întrevederi cu Abdel 
Latif Baiita, președintele U.G.M..

Georges Pompidou 
în Statele Unite

Președintele Franței, Georges Pompidou, a sosit ieri în Statele 
Unite, într-o vizită oficială de peste o săptămînă. în timpul șe
derii sale în S.U.A., Pompidou va avea două întrevederi cu pre
ședintele Nixon. Prima este programată pentru astăzi, iar cea de-a 
doua pentru joi.

Vizita președintelui Georges Pompidou în S.U.A. se află în 
centrul atenției presei franceze de luni dimineață. „Politica pe 
care o va apăra și explica Georges Pompidou la Washington se 
întemeiază pe încredere reciprocă, dar exclude orice înfeu- 
dare“, scrie oficiosul „La Nation". In opinia acestui ziar, între 
Franța și S.U.A. nu ar exista „dezacorduri fundamentale în vi
ziunea lor de ansamblu asupra politicii mondiale".

Alte ziare pun accentul, dimpotrivă, pe prezența unor diver
gențe. „Indispoziția creată de divergențele între orientările po
litice franceze și americane față de Orientul Apropiat — scrie 
„Combat" — riscă să reducă din eficacitatea vizitei lui Pom
pidou. In aceeași ordine de idei, ziarul „L’Aurore" scrie că fur
nizarea unor avioane „Mirage" Libiei „a provocat un șoc Ia 
Washington, ale cărui implicații sînt greu de imaginat". „Georges 
Pompidou, adaugă Ia rîndul său „Le Figaro", este un realist, 
deplin conștient de limitele acțiunii sale și convins că apărarea 
intereselor franceze poate fi asigurată în mod eficace pornind 
Je la atuurile reale pe care Franța continuă să Ie aibă in 
jocul ei“.

Flagelul poluării deter
mină tot mai mulți oa
meni de știință să-i apre
cieze gradele de nocivita
te și să avertizeze împo
triva a ceea ce ei numesc 
„devastarea (pe care po
luarea o produce) asemă
nătoare ciupercii nucleare".

Conservarea mediului încon
jurător pare să fie preocuparea 
primordială în decada ce ur
mează pentru ecologi ca și pen
tru opinia publică alarmată. In 
S.U.A., țara cel mai mult afec
tată de consecințele poluării, 
președintele Nixon declara de 
curînd : „In această decadă A- 
merica își va plăti datoria față 
de trecut prin recîștigarea pu
rității aerului, apei și a mediu
lui nostru de viață. Aceasta tre
buie făcut acum sau niciodată".

„Pe scară internațională, 
O.N.U. a anunțat organizarea u- 
nei conferințe pe tema „Mediul 
uman" care se va ține în Suedia 
în iunie 1972. Eforturile între
prinse pînă acum s-au dovedit 
nesatisfăcătoare în ciuda chel
tuielilor enorme ; în S.U.A., de 
exemplu, din 1956 și pină in 
prezent cheltuielile federale 
pentru controlul asupra poluării 
apei au crescut de la 1,2 mili
oane Ia 300 milioane dolari 
și a aerului de la 2,7 la 88,7 
milioane dolari ; există de ase
menea 90 de programe federale 
și 14 comitete care abordează 
diferite aspecte ale poluării. In 
California, o pătrime din pro
iectele de lege se referă Ia pro
blema poluării, ceea ce l-a făcut 
pe guvernatorul RontiM >7e'«o?;.n 
să afirme că tema principală a 
alegerilor din acest an va fi cea 
a poluării.

Atentat
la sănătatea omului

Mediul înconjurător este in
fectat în S.U.A., după unele sta
tistici curente, în fiecare an de 
200 milioane tone de fum și im

ORIENTUL APROPIAT
TEL AVIV. — Aviația israe- 

liană a întreprins luni un raid 
de bombardament asupra unor 
poziții militare egiptene ampla
sate în sectorul sudic al Canalu
lui de Suez, a anunțat la Tel 
Aviv un purtător de cuvînt mi
litar citat de agenția France 
Presse. El a menționat că raidul 
a avut drept obiectiv poziții ale 
bateriilor antiaeriene egiptene. 
La Cairo atacul aviației îsraelie- 
ne a fost confirmat de un purtă
tor de cuvînt militar, relatează 
agenția M.E.N.

• ACORD ÎNTRE ORGA
NIZAȚIILE PALESTI
NIENE ȘI OFICIALI
TĂȚILE IORDANIENE.

Detaliile acordului intervenit 
duminică seara între reprezen
tanți ai organizațiilor palestinie
ne, de comando și oficialitățile 
iordaniene, după o reuniune „ma
raton", care a durat peste cinci 
ore, urmează să rămînă secrete — 
se anunță oficial din Amman.

Atmosferă de insecuritate aeriană
Reacții fată 

împotriva
Creșterea numărului atentate

lor împotriva avioanelor care de
servesc diferite linii internaționa
le a provocat un puternic senti
ment de indignare în cercurile 
de specialitate și în rîndul opi
niei publice.

Ca urmare a accidentului ae
rian de sîmbătă, din Elveția, 
despre care toate datele anche
tei în curs indică a fi rezultatul 
unui atentat și în care și-au 
pierdut viața 47 de persoane, 
guvernul elvețian a hotărît să 
propună convocarea în Elveția a 
unei conferințe asupra secu
rității aeriene.

De asemenea, Federația Inter
națională a muncitorilor din 

purități, 7 milioane de mașini 
uzate, 20 milioane tone de hir- 
tie, 48 miliarde cutii :le conser
ve și 28 miliarde de sticle. Opt 
mari rîuri ca Ohio, Rouge River, 
Buffalo sînt otrăvite de acizi, 
petrol și devin pe zi ce trece i- 
nadecvate pentru viață. Pentru 
menținerea unei relative puri
tăți a apei unui rîu ca Dela
ware, o comisie specială de hi
drologi a obligat cele 100 de în
treprinderi și așezări de pe ma
lul său să arunce in apă numai 
o anumită cantitate de reziduuri 
industriale și deșeuri domestice, 
restul trebuind să fie îngropat, 
ars sau aruncat în mare. Plă
cerea de a te scăida intr-un riu 
devine deci foarte costisitoare 
și din ce în ce mai problemati
că pentru sănătatea omului.

Aerul și apa poluată provoacă 
maladii ca astmul, bronșite, 
cancerul plăminului, emfizem, 
cărora le cad victime un nu
măr din ce în ce mai mare de 
oameni. Smogul, fenomenul care 
atacă prin fum și ceață mediul 
înconjurător, decolorînd casele 
și automobilele, ucigînd pinii pe 
o distanță de 16 mile lingă Los 
Angeles, orhideele din Texas și 
Illinois și chiar spanacul din 
sudul Californiei face nenu
mărate victime omenești. Intr-o 
singură , zi, in 1966, un strat de 
aer cald, înăbușitor din cauza 
fumului pe care-1 conținea, a 
persistat deasupra centrului 
New York-ului pentru mai mult 
timp cauzind moartea a 168 de 
persoane cu afecțiuni pulmona
re.

Desigur că trebuie apreciat, 
de la caz la caz, rolul smogului, 
dar experiența ultimelor două 
decenii a dus la concluzii ase
mănătoare. In 1952 în Londra 
smogul, cu o încărcătură sul
furoasă mai ridicată ca de obi
cei, a adus moarte unui număr 
de persoane, cu 4000 mai multe 
decît normal, media victimelor 
cardiace și cu afecțiuni pulmo
nare dublîndu-se. Din cele 200 
milioane de tone fum, în S.U.A. 
procentul de 94,6 la sută il 
reprezintă contribuția vehicule
lor (oxid de carbon, hidrocar
buri, acid sulfuric, acizi de ni
trogen și particule mici de

în comunicatul comun, care a 
fost dat publicității după înche
ierea reuniunii, se menționează 
numai că cele două părți au 
examinat „într-o atmosferă de 
cordialitate și bună înțelegere" 
toate problemele nesoluționate și 
că au hotărît, de comun acord, 
„să coopereze în vederea consoli
dării unității naționale".

• DEMISIA MINISTRU
LUI DE INTERNE IOR

DANIAN

AMMAN — Citind surse ofi
ciale de la Amman, agenția 
France Presse anunță că ministrul 
iordanian de interne, generalul 
Mohammed Rassul Keilani, și-a 
prezentat luni seara demisia. Re
gele Hussein a acceptat această 
demisie, cerînd ministrului pen
tru problemele rurale și munici
pale Moussa Abu Ragheb să 
preia interimatul ■ministerului de 
interne.

de atentatele 
avioanelor

transporturi, care numără aproxi
mativ 6 milioane de membri din 

. 82 de țări, a trimis o telegramă 
secretarului general; al O.N.U., 
U Thant, prin care cere convo
carea de urgență a unei confe
rințe internaționale pentru discu
tarea măsurilor ce trebuie luate 
în vederea menținerii condițiiloi 
de securitate ale transporturiloi 
aeriene.

Secretarul general al Ligii so
cietăților de Cruce Roșie, Henri 
Beer, a declarat la rîndul său că 
„guvernele, O.N.U., întreaga co
munitate internațională trebuie 
să reacționeze împotriva acestui 
gangsterism internațional, care re
prezintă o adevărată anarhie și 
amenințarea de a distruge toate 
regulile umanitare". O declarație 

. similară a făcut și Marcel Na
ville, președintele Comitetului 
Internațional al Crucii Roșii.

Concomitent, în majoritatea 
țărilor vest-europene au fost lua
te atitudini dezaprobatoare față 
de atmosfera de insecuritate ae
riană creată de actele de sabo
taj și de atentatele comise îm
potriva aparatelor de zbor. Un 
fiurtător de cuvînt al Ministeru- 
ui Afacerilor Externe al Austriei 

a anunțat, în acest sens, că ul
timele accidente de avion vor fi 
aduse marți în fața Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile omului. 
Mai mult, au fost inițiate con
tacte la nivel guvernamental în
tre Austria și Elveția pentru „a 
împiedica pe viitor săvîrșirea u- 
nor acte de acest fel".

Au fost întărite măsurile de 
pază și de control vamal la ae
roporturi și impuse condiții res
trictive suplimentare în ce pri
vește eliberarea vizelor și con
trolarea legitimațiilor de iden
titate.

• • ® « •

plumb). Pe locul doi se situea
ză întreprinderile de cupru și 
fosfați care împrăștie în atmos
feră substanțe nocive absorbite 
din plante de animale, cărora 
le atacă sistemul osos.

Masuri de apărare
Gradul de toxicitate a deter

minat luarea unor măsuri de 
apărare extreme. Astfel, în sta
tul Illinois se studiază o serie 
de situații de urgență. Ele au 
fost denumite : verde, galbenă 
și roșie. Cînd este ver-le, totul 
merge bine ; cînd comitetul de 
control al poluării apreciază si
tuația ca fiind galbenă, se inter
zice arderea unor anumite sub
stanțe în întreprinderi ; la roșu 
se decretează starea de urgență 
pe întreg teritoriul statului, o- 
rice activitate fiind întreruptă 
(întreprinderi, automobile,
școli, magazine). Continuă 'să 
funcționeze numai spitalele, ma
gazinele alimentare șt farmaci
ile. Propunerile de combatere a 
poluării, (unele dintre ele mai 
dificile pentru posibilitățile ac
tuale ale tehnicii) sînt : auto
mobile care să nu mai polueze 
aerul și apa cu reziduurile lor, 
eliminarea tuturor pesticidelor, 
instalarea imediată a mijloace
lor antipolutive la avioane și 
scoaterea din uz a tuturor cu
tiilor și sticlelor nereturnabi- 
le care infestează apele pînă de
parte de coaste. Dezvoltarea u- 
nor uzine nucleare mai „curate" 
ar fi o soluție, dar și ele ri
dică un semn de întrebare în 
privința locului în care ar pu
tea fi descărcate tonele de apă 
fierbinte pe care Ie produc. Ră
cirea ei, soluție la care se ape
lează în prezent, este o opera
ție foarte costisitoare.

Lupta împotriva poluării vet 
implica introducerea unei le
gislații nu numai interne ci și 
internaționale, care să reglemen
teze acțiunea nocivă a poluării, 
deoarece spectrul ei amenință 
in egală măsură toate statele.

DOINA TOPOR

România la Tîrgul 
international de la i

Frankfurt pe Main
Duminică a avut loc la 

Frankfurt pe Main, în pre
zența prof. dr. Karl Schiller, 
ministrul economiei al R.F. 
a Germaniei, deschiderea 
Tîrgului internațional de bu
nuri de larg consum. La ac
tuala ediție a acestei largi 
confruntări internaționale, 
și-au dat întîlnire aproape 
3 000 de firme din 48 de țări.

Expoziția românească pre
zentată pe o suprafață de 250 
mp, a însumat 1 400 de ex
ponate, produse ale industriei 
noastre de bunuri de larg 
consum, ale industriei locale 
și cooperației meșteșugărești.

Expoziția României a fost 
vizitată de prof. dr. Karl 
Schiller. In fața standurilor 
românești, ministrul econo
miei R.F.G. a fost întîmpinat 
de ambasadorul României la 
Bonn, Constantin Oancea, 
Prof. Schiller a felicitat căl
duros de organizatorii expo
ziției, scoțînd în evidență ca
racterul modern și de largă 
competitivitate al exponate
lor românești.

în Statele Unite se inten
sifică mișcarea de protest 
împotriva sentinței tribuna
lului din Chicago, care a 
condamnat la închisoare 
cinci lideri ai unor organi
zații pacifiste pentru că au 
condus demonstrațiile împo
triva războiului din Vietnam, 
organizate în acest oraș cu 
prilejul convenției naționale 
a Partidului democrat din lu
na iunie 1968. în imagine, 
aspect de la o demonstrație 
împotriva verdictului de la 
Chicago.

AUSTRIA:

Alegerile 
din Carintia

Duminică, în landul austriac 
Carintia, au avut loc alegeri pen
tru Dieta provincială. Partidul 
Socialist a obținut 20 de manda
te, cu două mai mult decît la ul
timele alegeri din 196.5, dispu- 
nînd de majoritatea absolută în 
Dietă. Partidul populist și-a păs
trat pozițiile obținînd 12 manda
te, iar Partidul Liber va avea 4 
mandate, deci cu unul mai puțin 
decît pînă acum.

Alegerile din Carintia au fost 
așteptate cu deosebit interes de 
cercurile politice din Austria, fiind 
considerate un ultim test electo
ral înaintea alegerilor generale 
de la 1 martie. Ca și în alte ale
geri provinciale, Partidul Socialist 
a înregistrat și de data aceasta 
cîștiguri importante.

DELEGAȚIA guvernamenta
lă română, condusă de minis
trul minelor, Bujor tAlmășan, a 
sosit luni în capitala Kenyei — 
Nairobi.

LA 22 FEBRUARIE a so
sit la Delhi delegația Consiliu
lui Popular al Municipiului 
București, condusă de președin
tele Comitetului executiv, pri
marul general al Capitalei, Du
mitru Popa, care, la invitația 
primarului capitalei indiene va 
face o vizită in India.

ÎMPĂRȚIREA 
PLATFORMEI CONTINENTALE 

A MĂRII NORDULUI

• POTRIVIT agenției daneze 
de presă, R.F. a Germaniei, 
Olanda și Danemarca au căzut 
în principiu de acord în urma 
unor tratative care au avut loc 
la Bonn asupra împărțirii plat
formei continentale a Mării Nor
dului. Acordul a avut la bază un 
proiect de compromis prezentat 
de delegația daneză. Astfel, Da
nemarca și Olanda vor păstra 
din zona platformei, care consti
tuie obiectul disputei, partea în 
care aceste țări au început deja 
lucrări de foraj. In același timp, 
ele au consimțit să cedeze res
tul R.F. a Germaniei.

• UN GRUP DE OAMENI DE 
ȘTIINȚA suedezi, sovietici și 
americani au elaborat proiectul 
unei rețele de stații cosmice și 
terestre care să avertizeze pla
neta noastră în cazul ivirii unor

Șiruri lungi de copii, însoțiți de părinții 
lor, puteau fi vâzuți la sfîrșitul lunii trecute, 
în fața clădirilor școlilor elementare și li
ceelor mexicane. Motivul : încercarea de a 
obține un loc într-o clasă. Spectacolul, in- 
tîlnit atît la Ciudad de Mexico cit și în 
toate orașele și satele mexicane, reflectă o 
problemă majoră a sistemului de învăță
mînt mexican : lipsa spațiului școlar și a 
cadrelor didactice.

La 1 februarie, cînd a început noul an 
școlar în Mexic, pe porțile școlilor elemen
tare au pășit 5,3 milioane școlari iar în 
licee 540 000 de tineri. Instituțiile federale 
se ocupă de 4,5 milioane de copii în școli
le elementare și 210 000 în licee. Restul 
apelează la școlile particulare unde taxele 
de studiu sînt foarte ridicate.

Eforturile făcute de statul mexican pen
tru a veni în întîmpinarea dorinței de în
vățătură a tinerilor se lovesc de serioase 
dificultăți. Anul acesta, cheltuielile bugetare 
destinate educației și serviciilor culturale 
se vor ridica la o sumă cu aproape 30 la 
sută mai mare decît cele de anul trecut. 
Creșterea acestor fonduri este aproape 
permanentă în ultimul deceniu. Lipsa da 
localuri școlare și de cadre didactice e însă 
atît de accentuată îneît vor trebui făcute 
multe cheltuieli în acest domeniu o buna 
perioadă de timp și de aici încolo. Practic, 
‘■Itimeie’ date oficiale relevă că fondul ac
tual de clădiri școlare nu poate acoperi, 
nici în condițiile celei mai judicioase fo
losiri, decît necesitățile a 60 la sută din

care 
așteaptă...

populația școlară a țării. Consecința ? Din 
cei 11,5 milioane de copii între 6—14 ani, 
circa cinci milioane și jumătate nu pot fi 
cuprinși în procesul de învățămînt. Majori
tatea acestor copii condamnați să rămînă 
în afara școlii, se află în zonele rurale. Dar 
și la orașe copiii care așteaptă fără rezul
tat un loc în școală se numără cu zecile de

BELGIA: Activitate intensă 
pen tru rezolvarea 

conflictului lingvistic
Activitatea politică 

belgiană cunoaște in 
prezent o oarecare in
tensificare. Cele trei 
mari partide au început 
sîmbătă examinarea pro
punerilor avansate par
lamentului de către gu
vern privind rezolvarea 
conflictului lingvistic.

Ele vor sta la baza principale
lor modificări ce urmează să fie 
aduse constituției belgiene.

Biroul național al Partidului 
socialist consideră că propuneri
le guvernamentale constituie un 
compromis acceptabil și oferă o 
soluționare globală a problemelor 
importante. Comitetul permanent 
al Uniunii pentru o democrație 
europeană și creștină (fostul 
partid social-creștin) apreciază, 
de asemenea, favorabil proiectul 
guvernamental, deși sînt expri
mate și unele rezerve în această 
privință.

în cadrul opoziției, atmosfera 
este cu totul alta. Partidul liberal 
pentru libertate și progres a cri
ticat caracterul „nebulos și in
complet" al declarației guverna
mentale, mai ales în ceea ce pri
vește statutul capitalei. Condu
cerea partidului a hotărît totuși 
ca reprezentanții săi în parla
ment să participe la dezbaterile 
privind revizuirea constituției, 

eventuale pericole extraterestre. 
Aceasta urmează să se bazeze 
pe un sistem de alarmă inter
național. Stațiile sale ar dispune 
de aparatură și instalații ultra- 
sensibile, capabile să înregistre
ze și să identifice cele mai mici 
modificări în mediul înconjură
tor.

• AUTORITĂȚILE ACADE
MICE din Barcelona au cerut în 
mod public retragerea poliției 
din localurile universitare. Pre- 
zidînd o adunare a peste 800 de 
studenți, rectorul universității 
din Barcelona, Vicente Villar 
Palasi, a cerut ca poliția să pă
răsească clădirea universității.

SYLVIE VARTAN 
SI JOHNNY HALLYDAY 

ACCIDENTAȚI

• CUNOSCUȚII CINTAREȚI 
Sylvie Vartan și Johnny Hally- 
day au fost internați într-o cli
nică din apropierea Parisului, în 
urina unui accident de automo
bil. Sylvie Vartan, mai grav ră
nită decît soțul ci, a suportat o 
operație de 5 ore și va rămîne 
imobilizată circa patru luni. In 
consecință, turneul său în Spa
nia, care urma să înceapă luni, 
a fost anulat 

ceea ce reprezintă un progres 
după lungul boicot al acestora. 
Liberalii, de altfel, au hotărît ți
nerea, la 14 și 15 martie, a unui 
congres în care urmează să fie 
definitivată poziția partidului față 
de problemele puse în dezbatere.

R. D. GERMANA. — Uzina de locomotive, Babelsberg, Potsdam

• PTOLEMY REID, prim-vice- 
premier al Guyanei, a confir
mat știrile care circulau la Ge
orgetown în legătură cu pătrun
derea trupelor venezuejene pe 
teritoriul guyanez. El a precizai 
că guvernul nu-și va expune 
poziția decît după o anchetă a- 
înănunțită la granița dintre ce
le două țări. Acest incident a 
avut loc duminică, în timp ce în 
capitala guyaneză se desfășurau 
manifestări prilejuite de procla
marea Republicii Guyana.

Fenomen neobișnuit 
la Napoli

De cîteva zile, li
toralul orașului Na
poli este supus unui 
fenomen cu totul 
neobișnuit : marea
se retrage. mult mai 
departe decît de o- 
bicei, mișcările seis
mice se amplifică în 
interior, plajele se 
ridică in același timp 
cu străzile orașelor 
aflate pe litoralul 
napolitan, fațadele, 
caselor crapă. în lo
calitatea balneară

Pozz.uoli, aflată în 
vestul orașului, si
tuația a devenit deo
sebit de gravă■ 
scoarța pămintului 
s-a ridicat, in anu
mite locuri cu 60 
cm, iar impozanta 
clădire a primăriei, 
care datează din se
colul al XIX-lea. 
este amenințată cu 
prăbușirea. Cu prile
jul unei declarații, 
făcută duminică, pri
marul orașului a lă

mii (chiar în capitala țării au rămas în 
afara școlilor anul acesta aproape 10 000 
de copii). „Sînt numeroase cazurile — re
levă un raport recent al Centrului mexican 
de studii asupra educației — cînd copiii 
înscriși, după multe insistențe, în clasa I 
elementară îsi aduc de acasă propriile 
scăunele pentru a ocupa orice spațiu liber 
în clasele supraîncărcate... Cu toată bună
voința învățătorului, supraaglomerarea cla
selor, mai ales în mediul rural, face impo
sibilă instruirea copiilor".

Raoortul citat ne mai dezvăluie un alt 
aspect al dificultăților școlii mexicane. Din 
fiecare 100 de școlari care intră în clasa 
I elementară numai 22 termină clasa a 
Vl-a ; în unele regiuni rurare clasa a Vl-a 
este terminată de numai 5—6 copii din cei 
care în urmă cu șase ani trecuseră pragul 
școlii. Cauza ? „Constatăm pe de o parte 
— subliniază raportul citat — că mulți 
părinți nu pol suporta cheltuielile legate 
de cărți, rechizite, uniforme, taxe. Pe de 
cită parte, în multe familii copiii de 12 ani 
și chiar de la 10 sau 8 ani sînt considerați 
apți de a cîștiga o pîine din cauza situației 
materiale precare a părinților".

Milioane de copii rămîn în afara 
școlii sau nu pot termina învățămîntul ele
mentar. Găsim aici dimensiunile dificultă
ților școlii mexicane, ale problemelor pe 
care le au de rezolvat autoritățile din a- 
ceastă țară latino-americană.

P. N.

Un caz de delincvență
internațională

Un adevărat război chimic 
cu efecte dezastruoase se inten
sifică din ce în ce 'mai mult în 
Vietnam. El comportă grave pe
ricole nu numai pentru vegeta
ție, pentru echilibrul ecologic, 
dar și pentru viața animalelor și 
chiar a oamenilor.

Mariano Rumor 
va renunța la 
mandatul său ?

Dacă nu există dorința de a se 
ajunge la un compromis cu pri
vire la problemele controversate, 
va trebui să renunț la mandatul 
încredințat de președintele repu
blicii, a declarat luni premierul 
desemnat Mariano Rumor. Știri 
de ultimă oră au precizat că 
Mariano Rumor a amînat con
vorbirile pe care trebuia să le 
continue marți cu liderii Parti
dului socialist, socialist unitar, și 
republican, datorită divergențe
lor ce se mențin între parteneri 
cu privire la problema divorțu
lui, la amnistierea celor învinuiți 
de instigare în timpul grevelor 
din toamna trecută, și la relații
le majorității de centru-stînga cu 
Partidul comunist.

• LA 23 FEBRUARIE, Ia se
diul Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și 
agricultură (F.A.O.) a avut loc 
ceremonia remiterii către direc
torul general al F.A.O., Addeke 
H. Boerma, a scrisorii de notifi
care privind numirea ambasado
rului Republicii Socialiste Româ
nia la Roma, lacob lonașcu, ca 
reprezentant permanent al Ro
mâniei la F.A.O.

sat să se înțeleagă 
că aceste fenomene 
ar putea fi semna
lul unei catastrofe 
comparabilă cu aceea 
care a avut ioc, în 
aceeași regiune, în 
septembrie 1538, cînd 
din adîncurile pă- 
mintuiui a apărut în 
24 de ore un adevă
rat munte. Acest fe
nomen a fost însoțit 
de puternice explo
zii, lavă și foc.

Acest strigăt de alarmă a fost 
lansat de oamenii de știință 
francezi cu prilejul „Zilei știin
țifice de studiu asupra războiu
lui chimic dus de S.U.A. în 
Vietnam", zi organizată de In
stitutul de biochimie al facultății 
de științe din Orsay, sub preșe
dinția profesorului Lederer. în 
cadrul dezbaterilor ce au avut 
loc cu acest prilej, Vo Hai Tuan, 
expert în chimie al Comitetului 
pentru denunțarea crimelor de 
război americane în Vietnamul 
de sud, a declarat că americanii 
folosesc aceste produse chimice 
toxice pentru a distruge resur
sele economice ale populației 
Vietnamului de sud, pentru a o 
aduce la mizerie și foamete con
tinuă. în intervențiile lor oa
menii de știință francezi au su
bliniat, de asemenea, că gazele 
folosite de americani în Vietna
mul de sud distrug nu numai 
vegetalele, dar și o parte a flo
rei microbiene a solului. Ei au 
precizat că din 1960 pînă în pre
zent, au fost aruncate deasupra 
Vietnamului de sud peste 50 000 
de tone de produse ierbicide 
toxice. Prof. Minkovski de la 
facultatea de medicină din 
Paris, pediatru celebru, relevînd 
caracterul nociv al împrăștierii 
de substanțe defoliante a subli
niat că folosirea acestor produse 
constituie un caz de delicvențâ*  
internațională și a susținut 4bă 
este necesar ca o comisie inter
națională de anchetă să studieze 
această problemă.

SOLDAȚI ÎN COLEGIU
Un număr de 250 de sol

dați din garda națională a 
stalului Carolina de Sud au 
pătruns duminică pe terito
riul colegiului din orașul 
Denmark, unde au procedat 
la percheziții și au arestat 
două persoane. Intervenția 
gărzii naționale a avut loc 
in urma hotărîrii celor 750 
de studenți negri de a boi
cota cursurile acestui institut 
de învățămînt superior în 
semn de protest față de de
miterea a patru cadre didac
tice de culoare. In cursul 
mitingurilor și demonstrații
lor ce au avut loc, studenții 
au exprimat opoziția lor față 
de politica de discriminare 
rasială promovată de condu
cerea colegiului Denmark.

Mari inundații in 
unele țări europene

Ploile care au căzut fără în
trerupere in ultimele zile, pre
cum și apa rezultată din topirea 
zăpezilor au provocat mari inun
dații într-o serie de țări euro
pene. Astfel, în Franța nivelul 
apelor Senei a crescut cu 5 me
tri în regiunea Samois. Revărsa
rea apelor a perturbat grav tra
ficul rutier și feroviar în nume
roase puncte dintre localitățile 
Montereau și Melun. In departa
mentul Moselle, nivelul apei de 
pe șosele depășește 30 de centi
metri, făcîndu-Ie impracticabile, 
iar subsolurile imobilelor din 
cartierele mărginașe ale orașu
lui Forbach au fost inundate.

Mari inundații s-au produs și 
în Belgia. Situația cea mai gravă 
s-a înregistrat în regiunea va
lonă și în Campine. Traficul pe 
șoseaua națională dintre Liege și 
Verviers este întrerupt în mai 
multe puncte. La Wandre, în 
apropiere de Liege, nivelul rîu- 
lui Muse, a crescut cu 1,20 metri, 
iar cel al rîului Lesse cu 2,7 me
tri. In numeroase localități de 
șes din regiunea Limbourg a 
fost declarată starea de alarmă. 
Sute de hectare cultivate se află 
sub apă, iar buletinele meteoro
logice prevăd noi ploi.
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