
:v-;
Proletari din toate țările, uniți-vă!

-
s s>:.

I

I
ÎN PAG. A 4-A:

ȘTIINȚA
jjtc

I
I

Lupta contra orbirii

Confecționarea ochilor 
artificiali

I
Copii în retortă ?

Genetica împotriva leu- 
cemiei
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PLENARA
COMITETULUI CENTRAL

Uzina de alumină din Oradea. 
Această modernă unitate in
dustrială este deservită de nu
meroși tineri muncitori. Vă 
prezentăm o imagine din sec

ția „Măcinare"
Foto: C. CIOBOATĂ

Atelierul lui Hefaistos: 
ADINCIMEA SUPRAFEȚE
LOR de Ilie Constantin 

Vernisaje posibile: GH. 
PĂTRAȘCU

Intîlnire cu capodopera : 
PROMETEU — de Virgil 
Brădățeanu

I
I
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Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român a adresat to
varășului Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ur
mătoarea scrisoare cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 60 de ani.

Dragă tovarășe Răutu.
Comitetul Executiv al Comi

tetului Central al, Partidului 
Comunist Român îți adresează 
calde felicitări cu prilejul ce
lei de-a 60-a aniversări a zilei 
de naștere.

Aderînd din tinerețe la miș
carea revoluționară a clasei 
muncitoare, ai luat parte acti
vă la lupta condusă de Parti
dul Comunist Român împotri
va exploatării și asupririi 
burghezo-moșierești și a fas
cismului, pentru libertatea pa
triei și instaurarea puterii 
populare, iar în înaltele func
ții încredințate de partid după 
eliberarea țării ai adus și 
aduci o contribuție de seamă, 
alături de tovarășii din condu-

cerea partidului și statului, la 
elaborarea și înfăptuirea liniei 
politice marxist-leniniste a 
partidului pentru edificarea 
socialismului în România, pen
tru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării frățești cu țările 
socialiste, pentru întărirea 
unității și coeziunii forțelor 
progresisțe și antiimperialiste, 
pentru înțelegere și pace între 
popoare.

îți dorim, dragă tovarășe 
Răutu, ani mulți și fericiți, 
sănătate și noi succese în 
muncă !

COMITETUL EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL P.C.R.
★

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a oferit, vineri după-amia- 
ză, o masă tovărășească cu pri
lejul celei de-a 60-a aniversări a 
zilei de naștere a tovarășu
lui Leonte Răutu. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al

P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Constan
tin Drăgan, Janos Fazekaș, Pe
tre Lupu, Manea Mănescu, Du
mitru Popescu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Mihai 
Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, Va
sile Patilineț, Ion Stănescu, Mihai 
Marinescu, Ion Pățan, Chivu 
Stoica, Mihai Dalea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat călduros pe sărbătorit 
în numele Comitetului Central 
al Partidului, urîndu-i sănătate și 
mulți ani. Subliniind contribuția 
pe care tovarășul Leonte Răutu 
a adus-o, alături de ceilalți 
membri ai conducerii partidului, 
la elaborarea și înfăptuirea liniei 
generale, marxist-leniniste a parti
dului nostru, de dezvoltare socia
listă a țării noastre și la pro-
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AL UNIUNII TINERETULUI
COMUNIST

In zilele de 26 și 27 februarie a avut loc 
plenara C.C. al U.T.C. cu următoarea ordine 
de zi :

1. Informare asupra rezultatelor obținute 
în anul 1969 în mobilizarea tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor economice si masuri 
stabilite în acest scop pentru anul 1970 în 
industrie, agricultură, construcții și în orga
nizarea acțiunilor de muncă patriotică.

— raportor : WALTER IOSIF — secretar al 
C.C. al U.T.C.

2. Activitatea culturală de masă desfășu
rată de U.T.C. în rîndurile tineretului.

— raportor : POPESCU ION — secretar al 
C.C. al U.T.C.

3. Informare asupra activității sportive și 
de pregătire a tineretului pentru apărarea 
patriei.

— raportor: ANGELESCU MIRCEA — 
secretar al C.C. al U.T.C.

4. Informare asupra activității internațio
nale a U.T.C.

— raportor: NICOLCIOIU VASILE — 
secretar al C.C. al U.T.C.

La plenară au participat membrii și mem
brii supleanți ai C.C. al U.T.C., membrii co
misiei centrale de revizie. Au participat, de 
asemenea, ca invitați reprezentanți ai unor 
organizații obștești și instituții centrale, ac
tiviști ai C.C. al U.T.C., secretari și șefi de 
secții la comitetele județene ale U.T.C., zia-

riști ai publicațiilor centrale și pentru 
tineret.

In cadrul lucrărilor plenarei au luat cu
vîntul tovarășii: Badea Dumitru, DerbanIVIMIMyil • WMMVM WllllirUș 
Liviu, Baicu Milea, Pop Dorin, 
dat Ilie, Trîmbițaș Eugen, Manta 
teia, Stoica Aurel, Cîrceag Nicolae, 
Romoșanu Ioana, Faur Viorel, Kraus 
Martin, Lipschner Nicolae, Rab Ștefan, 
Popescu Ion, Heljoni Dionisie, Iliescu Ileana, 
Mirk Ladislau, Dragomir Ion, Sandru Cornel, 
Chirilă Constantin, Provăț Dumitru, Scăunelu 
Cristian, Eliad Nicolae, Cucu Bujor, Bucur 
Ion, Leșan Grigore, Pătrău Gheorghe, Ma- 
rinide Dan, Cîrlig Vasile. De asemenea au 
mai luat cuvîntul Ion Lucian, artist emerit, 
directorul Teatrului „I. Creangă"; Dinu Cer- 
nescu, regizor; Nicolae Oniga, șef de sec
ție la Consiliul.Central al U.G.S.R.; Ion Mo- 
raru, vicepreședinte al C.S.C.A.; colonelul 
Lucian lonescu, Anghel Alexe, președinte al 
C.N.E.F.S. și ION ILIESCU, prim secretar al 
C.C. al U.T.C.

Plenara a adoptat un plan de măsuri pri
vind îmbunătățirea activității cultural-artisti- 
c*  și distractive în rîndurile tineretului.

In încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul GHEORGHE PANA, mem
bru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.

I

COORDONATELE
propagandei tehnice

între problemele aflate în atenția plenarei C.C. al U.T.C. din 10—11 octombrie 1969, propa
ganda tehnică a ocupat un loc distinct. Din necesitatea de a perfecționa cadrul organizat pentru 
transmiterea noutăților tehnico-economice în rjndul tinerilor, pentru valorificarea acestora în 
producție s-au precizat mai bine funcțiile propagandei tehnice adresată tineretului, au fost con
turate o serie de forme noi destinate, alături de cele deja tradiționale, să asigure creșterea ba
gajului de cunoștințe tehnice, științifice și economice ale lucrătorilor din economie.

Au trecut de la plenară mai multe luni. S-au constituit, la nivelul Comitetului Central 
și al organelor teritoriale, sectoare cu problemele propagandei tehnice menite să imprime un curs 
accelerat activității în acest domeniu. Ne propunem, în cele ce urmează să prezentăm o seamă 
de aspecte reflectînd eforturile pentru realizarea măsurilor stabilite.

Convorbire cu tov. VLAD GALIN,
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• Arhiva de la Niirnberg (IV)

de SERGIU VERONA

— Așa cum s-a subliniat și la 
plenară, acțiunea de propagandă 
tehnică — concepută ca o sumă 
de mijloace, de forme și metode 
— exercită în primul rînd o func
ție de informare a tineretului. 
Cui și cum i se adresează ?

— Aș vrea să accentuez faptul 
că noi, pornind tocmai de la in
dicațiile plenarei, sîntem preocu
pați să folosim propaganda teh
nică în scopul orientării profe
sionale și al celor afiați în situa
ția de a-și alege o meserie, ca 
mijloc de perfecționare profesio
nală a tinerilor din producție și, 
nu în ultimul rind, pentru valo
rificarea capacității creative a ti
nerilor, a specialiștilor în mod 
deosebit.

Cît de necesară este intensi
ficarea eforturilor pe aceste coor
donate mi se pare inutil să in
sistăm. Programul de dezvoltare

șef de sector la C. C. al U.T.C. 
economică și socială a țării adop
tat de Congresul al X-lea al par
tidului reprezintă cel mai hotă- 
rîtor argument cu privire la exi
gențele în pregătire și disciplina
rea profesională a tineretului din 
economie, indică clar și precis 
perimetrul cunoștințelor, gabari
tul deprinderilor pe care trebuie

să le stăpînească toți cei care lu
crează sau vor lucra într-un do
meniu sau altul al economiei na
ționale. De aici rezultă și obliga
ția actualizării permanente a do
meniului în care acționăm, strin-

Ing. U. NEAGU
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Namfost întro
fabrică de
mârțișoare

ROMULUS

Cînd directorul (inginerul Pa
vel Bogdan, vechi prieten de pe 
băncile politehnicii) a început 
să-mi enumere produsele „Elec- 
trometalului" — nenumărate I — 
n-avea nici de gînd să pună pe 
primele locuri producția de măr- 
țișoare. „Electrometalul" are un 
profil mult mai sobru, mai ingi
neresc, iar secția aceasta din nor
dul Clujului, intitulată „Bijute
ria", cu clădirea ei nouă și cu cei 
300 de muncitori ai săi (era să 
zic : „cele", pentru că patru cin
cimi sînt femei), este odrasla cea 
mică, ocrotită dar nu luată nea
părat în serios, a întreprinderii. 
„Beneficiul pe mărțișor" (dacă se 
poate spune așa) este imens, dar 
în raport cu producția întregii 
fabrici se pierde. „Dacă ne-am 
baza numai pe mărunțișurile 
astea..." — par a zice toți cei cu 
care discuți — „...dacă ne-am 
baza numai pe poezie, ce ne-am 
face ? cum am mai da noi pla
nul ? și cum ne-am mai numi noi 
tehnicieni ? și cine ar mai crede 
în seriozitatea noastră ?“ (nimeni 
nu-ți spune așa, dar la fiecare 
pas zărești un zîmbet retractil, o 
negare complice, bărbătească, a 
„feminității" fabricii).

Cu toate acestea, un străin 
care ar intra neavizat în aceste 
incinte n-ar ghici unde anume se 
află, n-ar ști dacă asistă la naș
terea unor „mărțișoare" sau a u- 
nor lucruri mult mai „serioase". 
Iată un atelier de trefilate în 
toată puterea cuvîntului; iată 
mai departe atelierul de dispozi
tive , iată o hală înțesată cu ma
șini de ștanțare ; iată o încăpere 
cu optzeci de fete instalate la 
optzeci de pupitre (un fel de bi
bliotecă avind în loc de cărți 
minuscule mașini de sudat); iată 
în geamuri sticlele cu lapte ale 
protecției muncii; iată pe meca
nicii de întreținere reparînd un 
strung; iată, pe un perete, un 
doct regulament de ordine inte-

PETRU POPESCU

RUSAN

Șl CUVÎNTUL
„REALISM"

■

Apropo de un reportaj-anchetă despre „argoul" tinerilor

sufletului, 
și ne-o 
susținem

șobolanilor

Două fotografii

de ION CUCU

METAMORFOZA
LEMNULUI

Demonetizarea termenilor 
literari, prin folosirea lor a- 
buzivă pentru a desemna alt
ceva decit reprezintă ei inițial, 
nu este un fenomen nou. Toate 
marile școli, doctrine și manie
re au cunoscut perioade în 
care numele lor exprimă în 
mod propriu identitatea res
pectivă, în care numele și rea
litatea de sub el sînt sinonime, 
dar și zone de confuzie și dis
torsiune în care -numele, ori, 
ca să spunem așa, conceptul- 
dtlu, nu mai corespunde pro
priului său înțeles, și se pro
duce o derogare, mergînd une
ori pînă Ia opoziția cu sensul 
inițial. Astfel, la noi, realism 
nu numai că nu însemna la un 
moment dat doctrina literară 
care se preocupă de reprodu
cerea realitățți, ci, dimpotrivă, 
un catehism de subiecte, per
sonaje, atitudini și soluții-tip, 
ce combăteau și compromiteau 
tocmai rădăcina cuvîntului : 
realitatea.

Sechelele unui asemenea fel 
de a considera noțiunea se mai 
pot observa chiar în mentali
tatea unor creatori. Printr-o 
previzibilă reacție, unii crea
tori și critici se declară neîn
crezători în * realism, pur și 
simplu pentru că nu îl mai pot 
concepe în mod firesc. Reacția 
lor împotriva unui tip de rea
lism pe care l-au resimțit ca 
nerealist și fals, este de fapt o 
aspirație către adevăratul rea
lism (acela care reflectă in
tr-adevăr realitatea vie, fără a 
o adapta la rețete și coduri,

necontaminînd libertatea de 
gîndire și investigație a artis
tului, nici dialogul său direct, 
fără medieri și convenții, cu 
cititorul). Să fim sinceri : toți 
dorim, în adîncul 
fie că o mărturisim 
mărturisim, fie că 
contrariul față de noi și de cei-

(Continuare în pag. a V-a)

MIRCEA RADU 
IACOBAN

La vremea ei, istoria (ri
dicată la rang de metaforă) 
condeelor legate cu lanț de 
mesele oficiilor poștale ne-a 
mișcat și revoltat. Și mă 
tem că, pc un alt plan, ea

(Continuare în pag. a Vil-a)

lată rezultatele partidelor 
de ieri din Campionatul 
mondial de hochei — grupa 
„B" : NORVEGIA—BULGA
RIA : 

3-1 ;
5-1 ;
8-4.

ÎN
DUGAN comentează pentru 
dumneavoastră aceste par
tide.

NORVEGIA—BULGA-
8-3; R.F.G.—ELVEȚIA 
S.U.A.—IUGOSLAVIA 

JAPONIA—ROMANIA :

PAG. 7, COSTIN BUZ-

★

IN PAG. 7, trimisul 
special la Paris, VA-

Tot
nostru
SILE CABULEA, vă informea
ză despre ultimele noutăți 
din campionatul mondial de 
handbal.

Am citit în ultimul număr al 
săptămînalului Flacăra, sub. tit
lul „Apropo de cuvintele, bă, fa
ță !“, un interesant reportaj-an- 
chetă dedicat limbajului „mișto- 
car“, limbaj, hai să-i zicem nu
mai insolit, folosit în comuni
carea curentă de către unii din
tre tinerii noștri (și cînd zic 
unii, să nu se-nțeleagă cumva 
că mă refer la o cantitate negli
jabilă). Semnatarele, Viorica 
Ciorbagiu și Aurora Sasu 
ne-aduc, colectate pe bandă de 
magnetofon, bogate eșantioane 
de vorbire rudimentară, ineste- 
tic-grotescă, și ni le pun în fața 
ochilor. Ni se-arată astfel prin 
intermediul tiparului cit de trist 
— și, îndrăznesc să spun, cit de 
alarmant — „sună", scrise, o se
rie de expresii pe lingă care, 
atunci cînd doar le auzim din 
gura tinerilor, trecem cu destulă 
indiferență. (Căci, să recunoaș
tem ; de cite ori nu ni se-ntîm-

„MI$T0"-ul dincolo

de pitorescul cuvintelor
plă să urmărim cu zîmbet îngă
duitor sau chiar admirativ rela
tările peripatetice ale odraslelor 
noastre studioase care, venind de 
la școală, ne-aduc la cunoștință 
că la chimie au răspuns mișto, 
că au primit o notă babană și că, 
prin urmare, pe trimestrul în 
curs ei n-au treabă cu media la 
acest obiect!).

Nu-mi propun aici să recenzez

reportajul-anchetă din săptămî- 
nalul amintit. Vreau în schimb, 
în cele ce urmează, să mă opresc 
asupra unora dintre adevărurile 
pe care colegele noastre de la 
Flacăra le enunță în treacăt. 
Cum s-ar spune, încerc să apăs 
nițeluș mai dur pe acele clape 
pe care domniile lor doar le-au 
atins cu (firească) delicatețe. 
Așadar :

Unul dintre elevii intervievați 
de Flacăra, element cu frumos 
nivel cultural, cunoscător a două 
limbi străine și apt să folosească 
un limbaj metaforic elevat, zi
ce ! „De ce să nu aibă și tinerii 
argoul lor ?“ Chiar, de ce ? mă 
întreb și eu. însă îl întreb la 
rîndu-mi pe respectivul ttnăr 
(Radu lonescu, olasa a XlI-a,

București) : Dar, dacă nu e rău 
ca tinerii să aibă un argou al 
lor, de ce să și-l aleagă tocmai 
pe acela al infractorilor ?

Căci, să nu ne dăm după de
get ; vorbirea „miștocărească" nu 
este nimic altceva decit argoul 
infraotorilor de drept comun, 
limbajul „profesional" al celor 
certați cu legea, de fapt un cod, 
utilizat de ei nu numai cînd se 
află-n „exercițiul funcțiunii", ci 
și-n timpul inevitabilelor „con
cedii", adică atunci cînd se gă
sesc la închisoare (era să zic 
la pîrnaie). întrebați pe orice 
lucrător de miliție și vă va spu
ne că la-nceputul carierei sale 
a avut mult de furcă pînă a-nvă- 
țat „limba" interlopă și că nu o 
dată două replici „la șme" 
schimbate fugar de pungașii-n- 
colțiți au avut darul să le-ngreu- 
neze oamenilor legii investigații
le. Chiar și Flacăra concede : 
„Argoul a fost inițial (subl. ns.) 
un cod secret". Dar de ce numai

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a Vil-a)

o

și-ar putea afla o suprinză- 
toare corespondență în soarta 
contemporană a tablourilor 
Iăcătuite. Nu, nu-i vorba de 
„opere cu cheie",de încifra- 
re, impenetrabilitate, simbo
luri zăvorite ș.a.m.d. Mult 
mai simplu, neașteptat de 
simplu : ne vom referi la 
lacăte „în nituri și tablă" — 
ca să nu spunem „în carne 
și oase". Destinul tablourilor 
Iăcătuite este, cred eu, mai 
trist decit acela al condeelor 
înlănțuite : mai întîi, fiindcă 
drama pînzelor puse sub o- 
broc se consumă cu adevărat 
subteran, neștiută, 
pentru motivul că,

și apoi 
în com-

(Continuare în pag. a V-a)
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OLIMPIADA
MECANIZATORILOR

La sfirșit de săptăminâ, Predealul

va găzdui concursul:

„GRUPA ÎN ACȚIUNE»
8

16 virtuali cîștigâtori ai „Tractorului de aur"
silit deja cunoscuti

Olimpiada tinerilor mecanizatori, cuprinzător și stimulator 
mijloc de informare tehnică, de cunoaștere a sistemei de mașini 
și de deprindere a complexei meserii, își va consuma în curînd 
actul final. Cei aproape treizeci și cinci de mii de tineri aliniați 
Ia startul exigentei competiții profesionale au participat Ia 
multiple activități organizate pentru ei de către organizațiile 
U.T.C. — dezbateri, in prezența specialiștilor, a unor aspecte de 
producție, cunoașterea mașinilor noi din dotarea I.M.A. și I.A.S., 
vizite la uzinele constructoare și de reparații, investigații în 
istoria mecanizării lucrărilor agricole in România și în lume. 
Prezentîndu-se în fața juriilor pe secții, ferme și întreprinderi, 
concurenții au dat dovadă de o foarte bună pregătire profesio
nală, în aproape 40 la sută dintre cazuri întrebările de baraj 
fiind cele ce au hotărît departajarea.

Pînă acum, în 16 județe ale țării au fost desemnați ciștigătorii 
acestui concurs profesional, ei fiind aceia care vor lupta in 
faza pe țară pentru ocuparea locurilor fruntașe recompensate 
cu premii în bani și obiecte, a locului I, dotat cu trofeul „Trac
torul de aur".

G. F.

Un nou eșalon special de 
tren, cu destinația Predeal, 
avînd „la bord" 1 200 de tineri 
muncitori, elevi, funcționari, va 
părăsi Capitala la sfîrșitul săp
tămînii. Este vorba de uteciștii 
de la uzinele Republica, 23 
August, Postăvăria Română, 
Uzina de mecanică fină, Grupul 
școlar auto, liceele Mihai Vi- 
teazu, Hașdeu, Racoviță, Sahia, 
Coșbuc care vor lua parte la un 
concurs de schi de amploare și 
la un concurs pe teme de pre
gătirea tineretului pentru apă
rarea patriei — acțiuni organi
zate de Comitetul U.T.C. al sec
torului III. Dacă, în ceea ce 
privește schimbul, lucrurile stau 
relativ simplu — este vorba de 
întreceri de slalom, pentru bă
ieți și fete, pe pîrtia Clăbuce- 
tuluî, ca și de parcurgerea unui 
traseu de fond — pentru cea de 
a doua parte a excursiei ute- 
ciștilor bucureșteni, concursul 
intitulat „Grupa în acțiune", am 
solicitat detalii șefului sectoru
lui de pregătirea tineretului pen
tru apărarea patriei, ION RUSU: 
„Grupele fruntașe pe 1969 de Ia 
centrele de pregătirea tineretu-

lui pentru apărarea patriei care 
funcționează pe lîngă liceele din 
sectorul III, în număr de șase la 
băieți și tot atitea Ia fete, vor 
lua startul în cadrul concursu
lui. Cei cinci kilometri ai tra
seului pe care îl definitivăm in 
aceste zile vor fi parcurși con
tra cronometru de fiecare grupă. 
Nu este vorba de o simplă de
plasare în teren variat ci, in 
primul rînd, de rezolvarea unui 
număr de momente tactice difi
cile, special pregătite, care vor 
solicita pe lîngă calitățile fizice 
ale concurenților și cunoștințele, 
indemingrea, priceperea aces
tora, dobîndite în cadrul in
struirii la centre.

Lesne de înțeles că jorganiza- 
torii se află în febra ultimelor 
pregătiri, că tinerii pun la punct 
detaliile concursului în cadrul 
grupelor, își pregă’esc schiurile 
și săniile. Nu vom lipși de la 
Predeal nici noi, reporterii, pen
tru a relata secvențele acestei 
acțiuni de ecou în rîndul ute- 
ciștilor sectorului III.

VIOREL RABA

Zfo/s concurs la „CERBUL DE AUR“

CONNIE FRANCIS

Connie Francis (Conștanza 
Franconero pe adevăratul ei 
nume, căci este de origine italia
nă) s-a născut la 1 decembrie 
1938 la Newark, New Jersey. 
Brunetă, fire ardentă și nervoasă, 
Connie a moștenit temperamen
tul tatălui ei, un zidar calabrez, 
emigrat în S.U.A. cu ani în urmă. 
Concetta a început mai întîi să 
cînte la acordeonul tatălui, cu 
care mai tîrziu se acompaniază 
în interpretarea unor melodii ita
liene. La numai 15 ani a fost 
descoperită și lansată de studiou
rile „Metro Goldwyn Mayer" (ce 
posedă și o puternică casă de 
discuri). Pe lîngă contractul 
discografic încheiat, „M.G.M." 
i-a deschis și drumul către Holly- 
wodd. Primul succes internațio
nal i-1 aduce „Tango della gelo- 
sia", care este urmat la scurt 
timp de alte șlagăre. Connie 
Francis a apărut și în numeroase 
filme muzicale, majoritatea reali
zate în producție proprie. în Ita- 

• lia a încercat să recîștige publi
cul, participînd în 1965 la 
Festivalul de la San Remo. Deși 
„depășită" pe plan mondial, Con
nie Francis se bucură încă de 
popularitate, ceea ce justifică In
vitarea sa la Brașov.

în 1906. în 1925, cînd ansam
blul „Louis Douglas and The 
Black Birds" evoluează la Thea
tre des Champs-Elisees, în spec
tacolul „Kevue negre", parizie
nii descoperă frumusețea, an
trenul și vocea Josephinei Ba
ker, tinăra americană de cu
loare, de 19 ani, care cîntă și 
dansează charleston. Este an
gajată imediat la teatrul „Fe- 
mina", animă apoi un cabaret, 
participă la spectacolele de la 
„Folies Bergeres", „Casino de 
Paris". în 1939, la izbucnirea 
războiului, se angajează în a- 
viația franceză : locotenentul 
Baker servește cu curaj pină la 
Victoria finală. In continuare, 
fără a abandona cîntccul, între
prinde acțiuni eficace contra ra
sismului, adoptînd copii de toa
te rasele și naționalitățile, care 
locuiesc frățește în casa sa din 
Milandes (pe care, de altfel, a 
fost pe cale s-o piardă de mai 
multe ori datorită datoriilor). 
Alte cîntece din repertoriul 
său : „Quand je pense â ța", 
„Avec“, „Paris, mes amours". 
Deși în vîrstă de 64 de ani, 
Josephine Baker revine în Ro
mânia (la mai bine de 35 de ani 
de la prima vizită cînd a apă
rut la „Tănase") ca o mesageră 
nu numai a artei sale, dar și 
a convingerilor sale umanitare 
nobile.

buturi în localurile din Arkan
sas, Texas și Missouri se sta
bilește, prin 1939, la Chicago, 
unde îl înlocuiește, între 1940— 
1942, pe Joshua Altheimer ca 
acompaniator al marelui jazz— 
și blues-man, Big Bill Broonzy. 
în această epocă, datci.-ită zvel- 
tățîi și înălțimii sale (1,90 m) 
este supranumit „Memphis 
Slim'. în 1961 vine în Europa,

JOSEPHINE BAKER

Josephine Baker s-a născut Ia
Saint Louis. Missouri, (S.U.A.),

CLUBUL

■

a

stabilindu-se din 1962 la Paris.
Din înregistrările, numeroase, 

ale acestui clasic al blues-ului 
negru, spicuim : „Beer Drinking 
Woman" (1940), „What’s The Ma
tter" (1958), „We’re Gonna Rock“ 
„Stewball" (căreia Hugueș Au- 
fray i-a făcut o versiune fran
ceză). „Bye Bye Baby".

OCT. URSULESCU

POST SCRIPTUM : Ne parvine 
o știre de ultimă oră : și Doina 
Spătarn a fost desemnată să ne 
reprezinte Ia „Cerbul de aur' 
urăm succes !

Nr. 2 1970

Pianist
(„blues") 
m.ele adevărat Peter Chatman) 
s-a născut la Memphis, Tenne- 
see (S.U.A.), în 1915. După de-

leninist"„Tînărul

MEMPHIS SLIM
șl cîntăreț de jazz 

Memphis Slim (pe nu-

A apărut

Numărul de față al revis
tei „Tinărul leninist" se în
scrie ca o contribuție la cla
rificarea cîtorva chestiuni 
de ardentă actualitate pen
tru activitatea organizațiilor
U. T.C. Editorialul, semnat de 
GHEORGHE STOICA, se
cretar al C.C. aj U.T.C., pre
cum și convorbirile purtate 
de redacție la „masa rotun
dă", cu secretari ai comite
telor comunale ale U.T.C. 
din județul Teleorman pun 
in dezbatere ansamblul de 
măsuri politico-educative și 
organizatorice pe care le im
pun organizațiilor U.T.C. de 
la sate, schimbările ce se 
efectuează în viața coopera
tivelor agricole de produc
ție, in urma recentelor ho- 
tărîri ale Consiliului UNCAP.

O mare parte a sumarului 
revistei este consacrată acti
vității organizațiilor U.T.C. 
din școli. FLOAREA ISPAS, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
într-un interviu acordat re
dacției, conturează semnifi
cațiile și coordonatele acti
vității consiliilor pentru 
munca in rîndurile elevilor.
V. ALEXANDRESCU, ad
junct al ministrului învăță- 
mîntului, comentează măsu
rile unei recente consfătuiri 
a conducătorilor de unități 
școlare, conducători de între-

prinderi, specialiști din pro
ducție și activiști ai organiza
țiilor U.T.C., convocată în 
scopul ameliorării instruirii 
practice a elevilor din școlile 
profesionale și tehnice.

Intenționînd să sprijine 
buna desfășurare a muncii 
de pregătire politico-ideolo- 
gică, revista publică o sub
stanțială rubrică intitulată 
„Educație politică activă".

O rubrică specială este re
zervată centenarului ani
versării nașterii lui V. I. 
Lenin. Ea înserează articolul 
„Politica economică a Ro
mâniei — aplicare creatoare 
a principiilor leniniste", sem
nat de dr. N. S. STĂNESCU. 
precum și amintiri ale celor 
care l-au cunoscut pe Lenin.

Un supliment al revistei 
— Pagini din mișcarea re
voluționară a tineretului din 
România — vine să între
gească cunoștințele actualei 
generații despre începuturile 
mișcării democratice și re
voluționare a tineretului pa
triei ; crearea U.T.C. ; primii 
ani ai activității ilegale des
fășurate de U.T.C. Suplimen
tul mai consemnează aspecte 
din lupta U.T.C. împotriva 
pericolului fascist, participa
rea tineretului la lupta pen
tru infăptuirea insurecției 
din august 1944.

na Cemei). Cu totul remarcabilă 
ni se pare dorința dirijoarei de a 
asigura acestei formații stabilita
tea care ar putea transforma a- 
cest debut într-un eveniment ar
tistic de îndelungat interes pen
tru iubitorii de artă.

I. s.
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„Ghiocei, toporași și viorele*  
— spectacol muzical coregrafic, 
duminică 1 martie, ora 20,30 la 
Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa". își dau 
concursul soliștii de muzică u- 
șoara, Doina Cărpiniș, Valenti
na Popescu și Giony Dimitriu..

Tot duminică, la ora 17, Uni. 
versal-clubul, în cadrul progra
mului muzical distractiv dedicat 
„Mărțișorului", ăre ca invitați 
pe solista de muzică ușoară 
Geta Bal ea și Horia Căciulescu, 
lâr Clubul elevilor, pe Luigi Io- 
nescu. Dan Gherasim, Nae Lă- 
zărescu și Nucu Petrescu.

CONFERINȚA „Un sfert
veac de la memorabilul act din 
istoria poporului român — „6 
martie 1945 — 6 martie 1970", de 
la Casa de cultură a studenților, 
va fi susținută luni 2 martie ora 
20,30, de scriitorul Mihai Gafi- 
ța și Gheorghe Țuțui, cercetător 
principal la Institutul de studii 
istorice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R. Va urma 
un spectacol festiv cu participa
rea Ansamblului folcloric „Doi
na", grupul vocal clasic „Gau- 
deamus" și formația vocală 
„Choralys). Evocarea momentu
lui istoric „6 martie 1945“ este 
prezentă de asemenea, și pe a- 
genda Universal.clubului, prin 
simpozionul „Marea victorie a 
luptelor revoluționare a popo
rului român condus de partid". 
Participă Ion Sigartău, lector 
la Cabinetul de parțid a secto-- 
rului 3. Completată cu proiec
ții, acțiunea va avea loc marți 
3 martie.

Deschiderea centrului de cul
turism pentru tineret de la A- 
teneul tineretului va avea loc, 
luni 2 martie, la ora 17. La fes
tivitatea de inaugurare a noii 
săli, special amenajată, sînț in
vitați profesor Lazăr Baroca și 
profesor dr. Nicu Alexe. care 
vor împărtăși celor prezenți cî- 
teva din tainele culturismului.

Peisajul cinematografic al 
săptămînii se anunță bogat în 
premiere, colorat printr-o diver_ 
sitate de titluri. în prim plan o 
reîntîlnire, după un timp mult 
prea îndelungat, cu unii din 
maeștrii noului val francez 
creatorul celor „400 de lovi
turi". Franțois Truffaut. Pro
gramarea la cinematograful 
„Patria" a filmului Mireasa în 
negru ne oferă mult așteptatul 
prilej de a cunoaște una din re
centele realizări ale reputatului 
regizor, precum și satisfacția u- 
nei seri în compania unor per
sonalități actoricești de talie in. 
ternațională : Jeanne Moreau, 
Jean Claude Brialy, Claude 
Rich.

a Folosind virtuțile expresive 
ale cinematografului poetic, re
gizorul Ch. Stoianov găsește în 
paginile tragice ale unui proces 
intentat unor tineri revoluționari 
antifasciști, un material faptic 
de o deosebită intensitate emo
țională pentru filmul său Păsări 
și ogari.

fruntări dintre plasticieni și pu
blic. Marți, 3 martie 1970, ora 18, 
intr-o atmosferă impresionată de 
influxiuni poetice ai cărei crea
tori vor fi Ileana Dunăreanu, 
Silviu Stănculescu și Dumitru 
Furdui, ni se anunță vernisajul 
unei expoziții de pictură pe 
lemn și acuarele, ce poartă sem
nătura lui George Popescu Ger.

• Galeriile de artă „Amfora" 
din strada Mihai Vodă găzduiesc 
un moment important pentru 
creația lui Virgil Ghinea : du
minică, l martie 1970, are loc 
deschiderea unei expoziții per
sonale a pictorului.

• Nume scris cu majuscule în 
pictura noastră contemporană, 
Octav Angheluță, ne atrage a- 
tenția : semnalăm vernisajul 
unei ample expoziții, ce va re
uni cele mai recente lucrări 
ale sale sîmbătă, 7 martie 1970, 
în sălile Galeriilor de artă din 
Bd. Nicolae Bălcescu.

Codrescu. Emil Botta, Ion Mari
nescu, sub semnătura regizorală 
a lui Paul Strati lat.lui Paul Strati lat.

LILIANA MOLDOVAN

TELEVIZIUNE

SCENA;

PLASTICA |

Vernisajele Studioului Mu
zeului Zambaccian se relevă 
iubitorilor de frumos prin per
sona1itate proprie, prin caracte
rul festiv imprimat fiecărei con-

• Colectivul tînăr și entuziast 
al Teatrului Tineretului din 
Piatra Neamț, a avut ocazia 
unei întîlniri cu o personalitate 
regizorală de primă mărime : 
Radu Penciulescu. Rezultatul 
acestei inspirate experiențe ar
tistice, înfăptuit pe baza dra
mei lui Georg Biichner, Woy- 
zeck, e proiectat în reflectoarele 
premierei astă seară pe scena 
teatrului din Piatra Neamț.

• Teatrul radiofonic își impu
ne prezența în contextul cultu
ral al săptămînii printr-o pre
mieră de prestigiu i Perșii lui 
Eschyl. Acordurile grave ale tra
gediei grecești vor porni pe un
dele sonore miercuri 4 martie, 
ora 20,00 pe programul II, bucu- 
rîndu-se de participarea unor 
valoroase voci actoricești : Irina 
Răchițeanu Șirianu, Constantin

• Scriitorul Mihnea Gheor
ghiu este invitatul emisiunii 
pentru tineret „Mărturii". Par
ticipant activ la evenimentele 
care au culminat cu ziua de 6 
martie 1945, fiind redactor res
ponsabil la ziarul „Scînteia ti
neretului" — Mihnea Gheor
ghiu evocă acele momente 
unice, de însemnătate primor
dială pentru poporul nostru. 
Filmul realizat de Theodor Ioa- 
neș și Dan Huliera este ilustrat 
și cu o serie de fotografii, do- 
oumente, filme de arhivă ce 
redau atmosfera perioadei res
pective.
• Emisiunea-concurs Cheia 

orașului, organizată de studioul 
de televiziune în colaborare cu 
Biroul de Turism pentru Tine
ret de pe lîngă C.C. al U.T.C. 
se apropie de sfîrșit. Partenere 
de întrecere vor fi de astă dată 
reprezentativele orașelor Cluj 
și Tg. Mureș. în clasament con
duce detașat echipa Sucevei cu 
patru chei „luate" la Baia Mare, 
Iași, Bacău și Constanța.

• Vă mai recomandăm : Con
certul . simfonic ce cuprinde 
„Simfonia a V-a“ de Ceaikov- 
ski, în interpretarea Filarmonicii 
din Tokio : Ansamblul „Călușțil" 
din Scornicești — Olt, întors 
recent dintr-un turneu în Aus
tria. Belgia și Olanda ; Acum 
25 de ani — o evocare a marilor 
bătălii din februarie — martie 
1945 pentru cucerirea puterii ț 
Evenimentele din februarie — 
martie 1945 în literatură, cu 
participarea scriitorilor Zaharia 
Stancu, George Macovescu, Ma
rin Preda și Titus Popovici.

ION PASAT

PORTATIV

Și în această săptămînă, domi
nată de noua ediție a Festivalu
lui de la Brașov, și în această 
săptămînă în care manifestările 
simfonice, camerele au fost „re
duse" în cinstea marii sărbători a 
muzicii ușoare, agenda muzicală 
bucureșteană înserează un eveni
ment cu totul deosebit: debutul 
în cinstea Zilei Internaționale a 
Femeii a unei orchestre compuse 
numai din femei și dirijată de o 
experimentată muziciană, com
pozitoarea Florica Dimitriu. Or
chestra a fost alcătuită din cîte- 
va zeci de instrumentiste ce-și 
desfășoară activitatea în cadrul 
diverselor orchestre simfonice din 
Capitală și celelalte centre mu
zicale ale țării. Au fost învinse 
și dificultățile legate de asigu
rarea compartimentelor de suflă
tori, de obicei deținute de băr
bați. în programul primului con
cert întîlnim o interesantă suită 
de lucrări : uvertura la „Nunta 
lui Figaro" de Mozart, suita 
„Visul unei nopți de vară" de 
Felix Mendelsohn - Bartholdy, 
„Concertul pentru vioară și or
chestră" de Carmen Petra - Ba- 
sacopol (solistă Cornelia Bron- 
zetti) și suita „Amorul vrăjitor" 
de Manuel de Falia (solistă Ele-

DUMINICA, 1 MARTIE 1970

GHICI CINE VINE LA CINĂ 7 
rulează la Patria (orele 9: 12: 15; 
18; 21)

VISUL DOMNULUI GENTIL S 
rulează la Republica (orele 9: 
11.30; 14; 16,30. 19. 21,15)

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9: 11.15: 13.30: 
16; 18.15. 20.45).

TE IUBESC, TE IUBESC I 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. 1115. 13,30; 
16 18.30 20 45) Gloria (orele 9:
11.15. 13 30. 16; 18 15 20 30) Mo
dern (orele 0 15 11.30. 13.45 16;
18.15. 20.30)

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Festival (orele 9: 11: 
13. 15 17. t9. 21)

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulează 
la Favoril (orele 10: 13; 15,30 18'
20.30).

NOAPTE CU CEAȚA : rulează 
la Victoria (orele 9: 11.15; 13.30: 
16; 18,30, 20.45).

CĂSĂTORIE PRIN MICA PU
BLICITATE : rulează la Central 
(orele 8,30; 10.30; 12.30; 14.30:
16,30. 18,45; 21).

LA NORD PRIN NORD VEST : 
rulează la Lumina
16.45 în continuare; 19.45).

PRIETENI FĂRĂ GRAI 1 
lează la Doina (orele 9; 11: 
Lira (orele 15,30; 18).

(orele 9.15—

ru-
13).

PE ECRANELE CAPITALEI Noipremiere cinematografice

Jasna.

O producție a studiourilor din Barrandov 
Regia: Jaroslav Balik
Cu: Ida Rapaicova, Blanka Bohdanova 
Leopolda Dostalova, Vaclav Voska.

O producție a studiourilor iugoslave 
Regia: Joze Gale
Cu : Krasnic Zlatko, Ivanovski Boris, Krofak

Coproducție italo-franceză
Regia : Ferdinando Baldi
Cu: FRANCO NERO

VA PLACE BRAHMS 7 i 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 SE ARATA CUCU
VEAUA i rulează la Feroviar (o- 
rele 9; __
Aurora (orele 9; 11.15: 13.30*  
18.15. 20.30)

STA PIN 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 FAKA VOIE î ru- 
lează la Grivlta (orele 9.30; 11,45; 
16, 18,15, 20.30)

BECKET . rulează la înfrățirea 
Intre popoare (orele 15,30. 19)

PREA ........ “.......
RĂZBOI 
lează la
20.30) . '

SIMPATICUL DOMN R : rulea 
ză la Dacia (orele 8.30- 20.30 în 
continuare)

VIA MALA : rulează la Bucegl 
(orele 16. 18,15. 20.30), Tomls (O- 
rele 9 15 in continuare. 18. 20,15)

TOTUL DE VINZARE 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 I ru
lează la Ferentari (orele 15.30: 19. 
Pacea (orele 15,30; 19).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Giulești (orele 15,30;
20.30) , Volga (orele 9—13,30
continuare. 16, 18,15; 20.30) 
greșul (orele 15,30. 18).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Cotrocenl 
(orele 15.30, 18).

ROȘU ȘI AURIU | rulează te 
Cotrocenl (ora 20,30).

CĂLUGĂRIȚĂ : rulează te Flo- 
reasca (orele 10:13,30, 16,30; 19.30). 
Miorița (orele 9.45; 13. 18.15, 19,30).

IUBIREA STRICT OPRITA 
rulează la Moșilor (orele 15.30; 18).

LINIȘTE Șl STRIGAT : rulea
ză la Moșilor (orele 20.30).

VALEA PĂPUȘILOR < rulează 
la Popular (orele 15.30; 18). Raho
va (orele 15.30; 18).

DIN PLICTISEALA < rulează 1a 
Popular (ora 20.30)

WINNETOU IN VALEA MOR- 
TU : rulează la Munca (orele 
16; 18; 20) Flacăra (orele 15.30: 18: 
20,15).

ANCHETATORUL DIN
BRĂ : rulează la Arta (orele 
16 în continuare; 18.15. 20.15).

PROFESIONIȘTII : rulează 
Vltan (orele 15.30; 18; 20.30)

REBUS MIRACULOS : rulează 
la Rahova (ora 20.30)

CU MÎINILE PE ORAȘ î rulea
ză la Progresul (ora 20.15).

BLOW-UP : rulează 1a Viitorul 
(orele 15,30: 18: 20.30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICA s ru
lează la Cosmos (orele 15.30; 18; 
20,15).

O FATA FERICITA s rulează la 
Cinemateca (Sala Union) (orele 
10; 12; 14).

11.45; 14.30. 17.15. 20,30), . . .. ------ lg.

MIC PENTRU 
ATI'I OE MARE ;

Buzestl (orele 15.30

UN 
ru- 
18;

18; 
tn Pro-

Opera Română : TRAVIATA —■ 
ora 11; RĂPIREA DIN serai — 
ora 19,30 ; (La Sala Palatului) : 
SEARA VIENEZA - orele 11 șl 
16; Teatrul de Operetă: MY FAIR 
LADY - ora 10,30; CONTESA 
MARITZA — orele 15 și 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia): O SCRISOARE 
PIERDUTA — ora 10,30 . CASTI- 
LIANA — ora 19,30; (Sala Studio): 
PĂRINȚII TERIBILI - Oia 10,30; 
TRAVESTI — oră 15,30; CINE 
EȘTI TU — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie ; CROITORII CEI MARI 
DIN VALAHI A — ora 10,30; DIS
PARIȚIA LUI GALY GAY - ora 
15; MANDRAGORA - ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan
dra" (Schitu Măgureanu): NEPO
TUL LUI KAMEAU - ora 10,30; 
TRANSPLANTUL INIMII NECU
NOSCUTE - ora 15; LIVADA 
CU VIȘINI - ora 20; (Sala Stu
dio); PURICELE ÎN URECHE — 
ora 10; Teatrul Mic. . ............... "
TUL DIN BRISBANE - ora 10.30; 
PRIMARUL LUNII .
SA - ora 15,30. PREȚUL 
20; Teatrul Giulești
CU OLTENI - orele 10 și 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara": (Bd. Ma- 
gheru): DON QUIJOTTE - ora 
10; VIJELIE IN CRENGILE DE 
SASSAFRAS ora 15,30; LA CIOR
BA DE POTROACE - ora 19.30; 
(Sala Studio): CE SCURTA E 
VARA — ora 16; DIALOG DES
PRE DRAGOSTE - ora 20. Tea
trul „Ion Vasilescu": FLOAREA 
DE CACTUS — orele 10 și 19,30 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat TRANS
FUZIA - ora 11; MAZEL-TOV — 
ora 19,30 ; Studioul I A.T C. : PIA
TRA DIN CASA - ora 10: CAR
TOFI PRĂJIȚI CU ORICE - ora 
20; Teatrul „Ion Creangă" • NOTA 
ZERO LA PURTARE - ora 10; 
EMINESCU ȘI VERONICA - ora 
19,30 ; Teatrul „Țăndărică" (Calea 
Victoriei). ȘORICELUL ȘI PĂPU
ȘA — ora 11; CABARETISSIMO 
— ora 19,30; (Str Academiei): CĂ
LUȚUL COCOȘAT - ora 11; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) NU 
TE LĂSA, STROE ! - ora 19,30 ; 
Ansamblul U.G S. ESOP. VIA
TA, MUZICA ȘI NOI - ora 20; 
Circul de Stat: MIRAJUL CIRCU
LUI — orele 10 ; 16 șl 19,30.

EMIGRAN-
— yra lu-,-30; 
ȘI IUBITA 

ora 
COMEDIE

SlMBATA, 28 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

SlMBATA, 28 FEBRUARIE 1970

• 17,00 Emisiune în limba ger
mană • 18,05 Bună seara, fete ! 
Bună seara, băieți ! • 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,20 Desene 
animate . „Orchestra simfonică" 
• 19,30 Reflector • 19,45 “ ‘ 
ciclopedia • 20,40 Vila 
Emisiunea evocă figura ,_______
Mihai Codreanu • 21,00 Campio
natul mondial de hochei — grupa 
B (București) : S.U A.-R.F.G. (re
priza a IH-a) • 21,45 Filmul serial 
„Răzbunătorii" • 22,35 Telejurnalul 
de noapte • 22,55 Romanțe și cîn- 
tece lăutărești,

PROGRAMUL H

Tele-en- 
Sonet. 

poetului

Opera Română : LUCIA DI 
LAMMERMOOR — ora 19,30 ; 
Teatrul de Operetă : SINGE VIE- 
NEZ — ora 19,30 ; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) ; IDIOTUL — ora 19,30 ; (Sala 
Studio): AL PATRULEA ANO
TIMP — ora 19,30 ; Teatrul de Co
medie : NICNIC — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : D-ALE
CARNAVALULUI - ora 20 ; Tea
trul Mic ; EMIGRANTUL DIN 
BRISBANE — ora 20 ; Teatrul 
Giulești : COMEDIE CU OLTENI
— ora 19,30 ; (la Sala Palatului) : 
GEAMANDURA — ora 19,30 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (Bd. Maghe- 
ru) ; OTHELLO — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : O LUNA LA TARĂ — 
ora 20 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
FLOARE DE CACTUS — ora 19,30 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat ; CĂU
TĂTORII DE NOROACE — ora 
19,30; Studioul I.A.T.C. : CARTOFI 
PRĂJIȚI CU ORICE - ora 20,00 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : POVESTE 
NETERMINATA — ora 16 ; Tea
trul „Țăndărică" (Calea Victoriei) 
MIU COBIUL - ora 17 ; NOC
TURN I - ora 21,30 ; (Str. Aca
demiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT - 
ora 15 șl 17 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : NU TE LĂSA 
STROE ! — ora 19,30 ; Ansamblul 
U.G.S. , RITM ’70 — ora 20 : Cir
cul de Stat : MIRAJUL CIRCULUI
— ora 19,30.

• 20,40 Film artistic „Ceapaev" 
• 22,15 Actualități literare • 22,25 
Film serial „Sumbra toamnă" — 
episodul IV.

DUMINICA. 1 MARTIE 1970

PROGRAMUL I
• 8,15 Matineu duminical pen

tru copil și tineretul școlar. „Voi
nicul cu cartea în mină născut". 
Film serial : „Sebastien printre 
oameni" (IX) • 10,15 Ora satului
• 11,15 Concert simfonic — Sim
fonia a V-a de Ceaikovskl • 12,00 
De strajă patriei • 12.35 Emisiune 
în limba maghiară • 16,30 
serial ; RÎUL ÎNTUNECAT
• 17,15 Realitatea ilustrată •
Telejurnalul de seară • 
Noutăți cinematografice • ___
Soli ai artei populare. Ansamblul 
„Călușul" din Scorniceștl-Olt
• 20,00 Document, 6 martie 1945
• 20,15 Concertul speranțelor
• 22,15 Telejurnalul de noapte 

22,50 Preludiu 
„Cerbului de

Film 
(VII) 
19.00 
19,15 
19,35

Concertul
_ Telejurnalul de noapte
• 22,30 Telesport • — " "
la ediția a IH-a a

PROGRAMUL H

• 20,00 Medalion _ ___ _______
• 20,35 Film artistic : „Arena cir
cului" • 21,55 Actualități literare
• 22,05 Roman foileton : „Mtndrle 
șl prejudecată" (IV).

D. G. Klriac
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ALIANȚA CLASEI
MUNCITOARE CU

țărănimea - forța
SOCIALA HOTĂRITOARE

IN VICTORIA revoluției;
POPULARE

Făurirea și întărirea alianței 
dintre clasa muncitoare cu ță
rănimea — element constitutiv 
de bază al unității de luptă a 
tuturor oamenilor muncii — re
prezintă una dintre cele mai 
mărețe cuceriri repurtate de po
porul român pe drumul răstur
nării orînduirii burghezo-moșie- 
rești, al instaurării și consolidă
rii puterii democrat populare, al 
victoriei definitive a socialismu
lui la orașe și sate.

După insurecția din august 
1944 care a marcat începutul 
revoluției populare în țara noa
stră, . în fața poporului român 
s-au ridicat sarcini a căror rea
lizare, avea să influențeze pu
ternic asupra evoluției ulterioa
re a țării : participarea cu efort 
maxim la războiul antihitlerist ; 
democratizarea aparatului de 
stat ; refacerea economică a ță
rii • dobindirea unei adevărate 
independențe naționale. O sarci
nă de bază a primei etape a re
voluției, a constituit-o și re
zolvarea problemei țărănești ; 
înfăptuire" reformei agrare, li
chidarea i. oțierimii ca clasă, îm
proprietărirea țăranilor fără pă
mînt sau cu pămînt puțin.

In realizarea acestui obiectiv 
— reforma agrară — era intere
sată nu numai țărănimea, ci în 
aceeași măsură clasa muncitoa
re, toate păturile progresiste ale 
națiunii. Existența proprietății 
moșierești și a perpetuării unor 
forme de exploatare semifeuda
lă în agricultură, constituiau o 
frînă în calea dezvoltării econo
mice și politice a României, în
greunau desfășurarea luptei -.rie ; 
clasă a proletariatului si dezT.. 
Voitarga lup.tei d,e ,clasă_ța. sate.- 
Condițiile în care s-a- desfășurat- 
reVoluția' populară: âu 'determi- 
nat că în perioada pînă la , 
6 inarfie 1945, lupta pentru rie1:: 
forma agrară șa se împletească 
strîns cu lupta pentru un . gu
vern democratic, pentru că orga
nized lupta forțelor populare 
pentru- desăvîrșirea transformă
rilor cu caracter burghezo-demo- 
eratic, pentru instaurarea puterii 
populare și trecerea la revoluția 
socialistă, Partidul Comunist Ro
mân era conștient că succesul 
și; trăinicia cuceririlor depin
deau de atragerea maselo’r țără
nești, de transformarea poten
țialului revoluționar al țărăni
mii într-o forță politică activă. 
Folosind cu pricepere condițiile 
obiective date, partidul comu
nist a adoptat, după cum se știe, 
tactica mobilizării țărănimii, pen
tru a trece cu do la sine putere, 
peste capul partidelor burghe
ziei și moșierimii și reprezentan
ților acestora din guvern, la 
confiscarea pămîntului moșie
resc și împărțirea lui țăranilor 
fără pămînt sau cu pămînt pu
țin. In aceste condiții, lozinca 
„Pămînt țăranilor" era îmbrăți
șată cu entuziasm de masele ță
rănești, de clasa, muncitoare, de 
cele mai largi pături sociale de 
la orașe și sate. Urmărind mo
bilizarea și antrenarea unor 
mase cît mai largi ale țărăni
mii în lupta pentru reforme de
mocratice. partidul comunist a 
acordat o mare atenție extinde
rii și întăririi organizațiilor sale 
din mediul rural. încadrării în 
acestea a elementelor celor mai 
înaintate, mai combative, a ace
lora care manifestau hotărîre și 
abnegație în lupta împotriva 
moșierilor, pentru un regim de
mocratic. Mobilizați de partidul 
comunist, numeroși muncitori, 
membri de partid și membri de 
sindicat au mers la sate desfă
șurând o muncă susținută de cla
rificare politică a țărănimii, în- 
drumînd-o să se organizeze în 
comitete țărănești, iar ulterior 
in Frontul plugarilor. Comitete
le țărănești, alese de majorita
tea populației satelor, au consti
tuit o adevărată școală politică, 
în care țărănimea s-a călit, a 
învățat să-și rezolve problemele 
ce o frămîntau.

Un moment important în pro
cesul de organizare și de antre
nare la luptă a maselor țărănești 
alături de clasa muncitoare l-a 
Constituit publicarea la sfîrșitul, 
lunii septembrie 1944, a Proiec- 
tului de platformă a F.N.D. care ™ 
cuprindea prevederi ca instau
rarea unui guvern democratic,, 
susținerea războiului antihitle- A 
rist. refacerea economiei națio
nale și îmbunătățirea nivelului

Conf. dr. N. PETREANU
Academia de științe 

social-politice 
„Ștefan Gheorghiu" 

de pe lingă C.C. al P.C.R.

ladeamnă să treacă imediat 
ocuparea pămînturilor moșie
rești. Indemnînd țărănimea să 
pășească pe calea luptei deschi
se pentru confiscarea pămîntu
rilor moșierești, împotriva forțe
lor reacționare din guvern, ma
nifestul sublinia că această luptă 
a țărănimii era sprijinită de 
forța organizată a clasei mun
citoare, unită în sindicatele re
voluționare, ca și de toate for
țele patriotice din F.N.D.

în scurt timp acțiunea de ocu
pare și împărțire a pămînturi
lor moșierești s-a generalizat pe 
întreaga țară. în această luptă 
în care, cum scriau ziarele vre
mii. „zi de zi noi moșii au fost 
împărțite", s-a vădit tot mai 
mult creșterea atașamentului ță
rănimii față de P.C.R., hotărîrea 
sa de a lupta alături de clasa 
muncitoare și sub conducerea a- 
cesteia. A crescut numărul de 
țărani muncitori înscriși în

o suprafață de 1.468.948 ha pă- I 
mînt. Din pămîntul expropriat | 
au fost împroprietăriți 918.000 
familii țărănești cu 1.109.562 ha, ■ 
restul fiind reținută drept re-1 
zervă de stat. ■

Reforma agrară a reprezentat 
una dintre cele mai mari cu
ceriri revoluționare ale poporu
lui, cu aceasta fiind rezolvată 
principala cerință a desăvîrși- 
rii revoluției burghezo-democra- 1 
tice în România : lichidarea ră- | 
mășițelor feudale din viața eco
nomică și socială a țării. ■

In procesul luptei pentru de- B 
săvîrșirea revoluției burghezo- ■ 
democratice, cînd o serie de sar
cini specifice acestei etape au 
fost deja înfăptuite. întărirea 
alianței dintre clasa muncitoare

ABSENTELOR

NEMO TI VA TE

SM" VILITI

TORENTUL

a omis să inițieze

Combinatul chimic Govora
Foto : C. CIOBOATĂ

• Comitetul U.T.C. întocmește situații 
după situații, numai acțiuni concrete

La uzina „Danubiana" anul 
trecut s-au pierdut numai prin 
absențe nemotivate 55 000 
om-ore, timp în care se puteau 
executa 11 000 anvelope, repre- 
zentînd producția pe un an de 
zile a 15 muncitori. Se pare că 
uzina „Danubiana" este speciali
zată și în producția de serie a 
absențelor nemotivate pentru că 
anul 1970 începe sub semnul unor 
deloc neglijabile „realizări" la a-

I cest sortiment: 6681 om-ore nu-

mai în luna ianuarie. Echivalen
tul este cunoscut : 1 070 anvelope 
sau o producție globală în va
loare de 952 mii lei.

Torentul absențelor nemotivate 
continuă să curgă nestingherit, 
în primele două decade ale lunii 
februarie, numai la secția asam
blare s-au acumulat peste 200 ab
sențe nemotivate. Situația este 
cunoscută și comentată de toată 
lumea. Există de altfel și un stu
diu amănunțit la conducerea uzi-

B... PREOCUPĂRI (doar oe hîrtie) ÎN
prezentat factorul principal care I \ gi * / ■ 1 w
a permis schimbarea radicală a ■ __ ,

i PRAG DE CAMPANIE AGRICOLĂ

25 DE ANI
DE LA

6 MARTIE
1945

P.C.R., s-au întărit organizațiile 
de partid sătești — fapt ce s-a 
reflectat în creșterea conștiin
ței politice a țărănimii. Alianța 
muncitorească-țărănească a ju
cat rolul decisiv în rezolvarea 
problemei puterii în favoarea 
forțelor democrate. Prin parti
ciparea maselor țărănești la în
făptuirea programului de trans
formări democratice, lupta țără
nimii devenea o parte compo
nentă a luptei generale, iar ță
rănimea se transforma dintr-un 
izvor de energie potențială în- 
tr-un factor activ al revoluției.

Participarea maselor de ță
rani la asaltul asupra prefecturi
lor și primăriilor, ocuparea aces
tora . în numeroase cazuri prin 
lupță cu organele de represiune, 
exprima hotărîrea țărănimii de a 
participa sub conducerea clasei 
muncitoare, la acțiunile de în
lăturare a guvernelor cu majo
ritate reacționară și de a aduce 
la conducerea țării un guvern 
democratic.

Instaurarea la 6 martie 1945, 
a primului guvern democrat din 
istoria țării a marcat un mo
ment deosebit de important și 
în întărirea alianței muncito- 
rești-țărănești. Prin intermediul 
guvernului democrat, proletaria
tul înfăptuia conducerea pe li
nie de stat a societății împreună 
cu țărănimea și cu alte pături 
de oameni ai muncii, în condi
țiile cînd la putere mai parti
cipa o parte a burgheziei, iar 
monarhia nu fusese înlăturată.

Elaborarea și adoptarea legii 
de reformă agrară și a regula
mentului de aplicare ă acesteia, 
măsură întreprinsă de guvern 
încă din primele zile ale in
staurării sale, au impulsionat 
acțiunea de expropriere a mo
șierilor și de împroprietărire a 
țăranilor, au contribuit la radi
calizarea într-o și mai pregnan
tă măsură a maselor muncitoare 
de la sate. în baza prevederilor 
decretului-lege si prin lupta re
voluționară a maselor populare 
a fost expropriată de la moșieri

raportului de forțe în favoarea 
proletariatului și a aliaților săi. 
Alianța clasei muncitoare cu j 
țărănimea și cu celealte catego-. 
rii și pături de oameni ai mun- i 
cii, în cadrul căreia a crescut 
rolul conducător al clasei, mun-1 
citoare, s-a transformat într-o 
forță capabilă să treacă la în
făptuirea sarcinilor revoluției , 
socialiste.

Victoriile ulterioare care mar- ■ 
chează mersul ascendent al orîn- I 
duirii nostre — înlăturarea mo- ■ 
narniei, preluarea întregii pu-g 
teri politice de către proletariat, I 
ca și amplele transformări so- B 
cial-economice și politice 
au avut loc (
sînt rezultatul luptei comune a L - 
clasei muncitoare și a aliatului B răspunderea, 
ei principal, țărănimea munci
toare, sub conducerea. Partidului 
Comunist Român, dar au con
tribuit la continua dezvoltare și 
întărire a acestei alianțe, a uni
tății dintre cele două clase care 
dețin rolul hotărîtor în produc
ția bunurilor materiale ale so
cietății, alianța care a (’ 
temelia trainică a orînduirii noa
stre socialiste, forța socială ho- 
tărîtoare în opera de construire 
a socialismului, Schimbările im
portante in situația economică, 
politică și socială a clasei mun- _ 
citoare ca și a țărănimii mun- B 
citoare au determinat importan- g

I ...„Zăpada â rămas doar un ob
stacol de moment... O dată cu

I- venirea lunii martie tractoarele, 
noi înșine ne mutăm în cîmp și, 
pe măsură ce apar condiții vom 
executa lucrările specifice acestui 
sezon. Atît noi cît și unitățile pe 

_ ____ ____ _________.... care le deservim au indicatori 
narhiei. preluarea întregii pir--de plan deosebit de mobilizatori, 

’___.... Tj,ir prjn reglementările recente
itice’ care r™ Sub ”ocrotire“ Și întreaga 
numai că|fort.a ,mecanică a cooperativelor 

■ agricole. Ne pregătim cu toata. 
B răspunderea. Pentru noi, zilele 
I acestea sînt pline". Spusele ingi

nerului șef, FLORIN CENCIU 
— un punct de plecare în anali- 

Iza ce o intenționam în raza de 
activitate a întreprinderii pentru 
mecanizarea agriculturii Pelinu, 

ale so- „județul Ilfov, unitate care toc- 
devenit g mai datorită unor deficiențe orga-

nu

” nizatorice și tehnice a încheiat a- 
Inul trecut cu nerealizări sub

stanțiale a principalilor in
dicatori de plan, — peste 
două milioane și jumătate lei 

]la veniturile planificate, a- 
proape o sută de ore la timpul 

te schimbări în însuși conținu- de funcționare-în brazdă al trac- 
tul alianței lor.

în această privință un mo
ment cu semnificații deosebite, 
cu implicații structurale fundamental , 1 ......
în societate în raporturile ei. cu 
l-a constituit transformarea so
cialistă a agriculturii, instaura
rea și în acest sector a relații
lor socialiste de proprietate și 
producție. Acest lucru a ridicat 
dintre muncitori și țărani care 
constituie principala jforță mo- 
trice a orînduirii socialiste și a ■ cola a ani

repre- _ paranteză se cade apreciată a- 
ceastă inițiativă menită să elimi
ne întrutotul pierderea de timp 
din cauza întîrzierilor la depa
narea defecțiunilor. Pentru fie
care tractor s-au asigurat piese 
de schimb în valoare de cîteva 

e ■ sute lei, pentru o semă- 
e I nătoare SPC-6 de o sută opt- 

■ zeci lei, iar pentru grapele disc, 
sapele rotative și celelalte agre
gate folosite în executarea lucră
rilor în această etapă de pînă 
la o sută lei). în depozite sînt 
aduse zeci de tone de combusti- 

i- I bil. Și, toate acestea sînt rezol- 
L" I vate de către tineri, pentru că, 
ir întregul colectiv al acestei între- 
I prinderi de mecanizarea agricul

turii este tînăr : peste 90 la sută 
dintre mecanizatori au vîrsta sub 
27 de ani. Dar...

IDin păcate, obligația actuală 
a mecanizatorilor nu se rezumă 
numai la ceea ce au rezolvat cei 

de la I.M.A. Pelinu. Pentru a se 
așeza și în dreptul fiecărui meca
nizator calificativul „Corespun
zător profesional pentru campa- 

Inia de primăvară — încă nu s-a 
făcut cît trebuia. Cursurile profe-

Itoarelor și, în final... contribuție 
la neîndeplinirea de către coope- 
iplicații structurale tundă- ratiY.ele ,a^coIf a Producțiilor 

Lie privind locul țărănimii ■ 1™?» planificate. La secțule 
1.. -1 .11 I.M.A. tractoarele și celelalte ma-

clasa muncitoare, în alianța lor, I șini agricole sînt trase la linie pe 
• ® platformele de beton. Comisia de 

>• _ recepție internă a scris în pro- 
1 | cesul verbal întocmit pentru Re

producție. Acest lucru a naicaî ■ ®ar®. ma/ină : V™*™  Vr°’
pe o treaptă superioară alianța ducție. In magaziile secțulor sînt 

■ ................ • - e | aduse piesele de schimb necesa-
i- I re pentru prima campanie agri- 
?. oolă n tuiului. (Măcar și într-o 

cărei întărire continuă repre- _ 
zintă chezășia progresului per-1 
manent al țării, a înfăptuirii ■ 
amplului program de dezvoltare 
a economiei, industriei, agri- ■ 
culturii, de prosperitate a între- I 
gului nostru popor. I

„Cimentată prin lupta socială _ 
comună, arăta tovarășul Nicolae ~ 
Ceaușescu, bazată pe interese 
economice și politice unitare, _ 
pe relațiile socialiste de pro
ducție existente la orașe și sate, ■ 
alianța muncitorilor și țăranilor | 
s-a dezvoltat și s-a întărit con- | 
tinuu în anii socialismului, ri- 
dieîndu-se pe o treaptă supe- - 
rioară. Unitatea de nezdrunci
nat a muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de națio- , 
nalitate, este forța care asigură I f „ 
trăinicia de granit a orînduirii 
noastre, progresul și prosperi
tatea patriei".

Făurită în cursul îndelungate
lor lupte de clasă și puternic 
consolidată în procesul revolu
ției populare, alianța dintre cla
sa muncitoare și țărănime s-a 
transformat treptat în unitatea 
socialistă de neclintit a întregu
lui popor, a întregii noastre na
țiuni în jurul și sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

sionale au cuprins doar o parte 
dintre mecanizatori, deoarece cei 
mai multi s-au aflat în conce
diu de odihnă, sau fără plată. 
Mașinile noi cu care a fost do
tată unitatea, mai ales cele legu
micole și agregatele de irigat 
sînt cunoscute numai de o parte 
dintre mecanizatori. Sigur, ' în 
cele mai multe cazuri, acestea 
sînt cunoscute de cei cărora le-au 
fost repartizate dar, dacă pe 
timpul campaniei apare nevoia ca 
și altcineva să lucreze ,cu ele va 
fi convenabil pentru secția I.M.A., 
pentru cooperativa agricolă ce 
solicită executarea lucrării, ca 
abia atunci să se pregătească în
locuitorii ? Apoi, fără o justifi
care temeinică se amînă efectua
rea probelor de lucru la agrega
te, mai ales la semănători, deși 
chiar și aici, la Pelinu, am auzit 
înțeleptul proverb : „Transpirația 
de la bancul de probă aduce li
niște cînd lucrezi în cîmp". Spe
răm că ceea ce n-a făcut comi
sia de recepție internă, adică să 
pătrundă și sub vopseaua și va
selina de la articulațiile tractoa
relor și a celorlalte mașini agri
cole, va reuși comisia județeană. 
Poate că în 95 de cazuri dintr-o 
sută intervenția să se dovedească 
inutilă. Dar dacă ne gîndim că 
productivitatea zilnică a celor
lalte cinai semănători SPC-6 de 
pildă, înseamnă aproape o sută 
de hectare însămînțate, iar 
în 10 zile suprafața repartizată 
culturii porumbului într-o coo
perativă agricolă de mărime me-

die, ne vine ușor să înțelegem 
utilitatea intervenției hotărîtă din 
aceste zile, ca pînă la ultimul uti
laj totul să fie revizuit atent, să 
li se asigure o funcționare ire
proșabilă.

La secțiile Movilița, Condeești 
și Coșereni mecanizatorii și-au 
aruncat privirea și în parcul me
canic al cooperativelor agricole, 
„în baza ultimelor hotărîri, ne 
spunea șeful secției Movilița, to
varășul Gheorghe Unguruș, noi 
mecanizatorii sîntem cei care 
răspundem de buna funcționare 
a acestor agregate. încercăm să 
reparăm motopompele și celelal
te motoare. Ne lipsesc însă o 
parte din piesele de schimb. Me
reu ni se spune : Ce putem face, 
pînă în ianuarie n-am știut că 
vom repara șt agregatele de as- 
persiune. Nici noi n-am comandat 
piesele de schimb. Așa că, pînă 
vom primi piesele de care avem 
nevoie, descompletăm pe u- 
nele și reparăm pe celelal
te. Tot e altceva decît n-am 
face nimic...". Sigur e altceva dar 
e foarte puțin, dar, mai ales, e 
dăunător. A-ți lua dintr-un buzu
nar și a-ți așeza într-un altul, chiar 
dacă nu este Io pagubă — este, 
să recunoaștem, o păgubitoare a- 
măgire. Mai mult, la Drăgoești 
cele 14 agregate de aspersiune a- 
junse într-o stare deplorabilă nici 
nu se acceptă de către consiliul 
de conducere să fie reparate de 
către mecanizatori. „Ne costă 
prea mult" — spunea tovarășul 

președinte al cooperativei.. Dar,

întrebăm noi, pierderile le-ați 
calculat, tovarășe președinte ? 
în efectuarea unui eventual calcul 
vă ajutăm noi: numai o singură 
udare neaplicată înseamnă o pier
dere de circa 800 kg porumb la 
hectar. Un agregat are ca normă 
de lucru 35 de ha, iar în curtea 
unității dumneavoastră sînt de
fecte 10 motopompe. Două ope
rații de înmulțire și rezultatul 
este comparabil în... vagoane de 
porumb, în sute de mii de lei 
scăpați pe apa sîmbetei... Pier
derea poate fi oare trecută la 
capitolul „economie la repara
ții ?“.

Secțiile I.M.A. au devenit, prin 
caracterul lor, sectoare mecani
ce ale cooperativelor agricole. 
Deocamdată în raza de activitate 
a I.M.A. Pelinu, din „n“ motive 
aceste atribuțiuni nu pot fi exer
citate. Pentru ieșirea din impas se 
impune rezolvarea unui complex 
de factori, între care aprovizio
narea cu piese de schimb, o ana
liză’ atentă a fiecărui utilaj în 
parte, policalificarea mecanizato
rilor. Totodată, trebuie reținut 
faptul că pînă la ieșirea în cîmp 
zilele se pot număra. Ceea ce nu 
se face acum va constitui o pie
dică, un stăvilar în calea hărni
ciei ce se va pretinde atunci, a 
reușitei în ce privește îndeplini
rea sarcinilor de plan. Oare, ex
periența anului trecut să fi fost 
apreciată numai în hîrtii ca o... 
de neuitat experiență ?

GH. FECIORU

nei care urmărește fluctuația 
muncitorilor, cu departajarea au
torilor actelor de indisciplină pe 
vîrste, sexe, proveniență socială, 
distanța de uzină etc,, studiu care 
va fi completat mereu cu datele 
la zi. Surprinzător este însă fap
tul că nu se face nimic, sau 
aproape nimic pentru preîntîmpi- 
narea și sistarea absențelor nemo
tivate. chiar dacă consecințele 
păgubitoare pentru producție nu 
sînt deloc neglijabile. Sînt absen
țele nemotivate o fatalitate ? De
sigur că nu. Numai că reducerea 
lor cere efort și inițiativă din 
partea tuturor factorilor din în
treprindere, aplicare riguroasă a 
regulamentului de ordine inte
rioară. Preocuparea organizației 
U.T.C. față de această problemă 
este „sublimă dar lipsește cu de
săvârșire". Punctul înscris în pla
nul de măsuri — „pentru redu
cerea absențelor nemotivate și 
folosirea judicioasă a timpului de 
lucru, vom lua măsuri pentru 
discutarea operativă a cazurilor 
ce se ivesc cît și în cadrul adu
nărilor uteciștilor" — nu rezistă 
cu nimic la o confruntare cu 
realitatea. întocmirea la sfîrșitul 
fiecărei săptămîni a unei situații 
cu cei care au lipsit și discu
tarea lor ulterioară nu se împacă 
deloc cu pretinsa „operativitate". 
La membrii în comitetul grupe
lor U.T.C. am renunțat să 
mai apelăm, avertizați de tov. 
CONSTANTIN DUMITREL, se
cretarul comitetului coordonator 
al U.T.C., că „vor zice, și ei ce 
mai aud prin ședințe". Aveam 
nevoie de explicații, eram curioși 
să vedem care sînt raționamente
le de care uzează tinerii cînd își 
permit să absenteze nemotivat în 
fiecare lună, o zi sau două, cînd 
pe oricare îl întrebi îți spune pe 
nerăsuflate că „o absență nemo
tivată înseamnă penalizarea cu 10 
la sută din salariu, plus, cum este 
și firesc, neplătirea zilei nelucra
te. Motivele invocate de cei în 
cauză sugerează concepția lor 
despre muncă minată de alcool, 
comoditate, indiferență față de 
destinele producției. Intr-un cu- 
vînt, alterarea răspunderii perso
nale, care face ca între maistru 
și cei în cauză să persiste o lipsă 
de încredere : „Nu poți ști nici
odată cîți îți vin mîine la lucru 
și cîți nu“ (maistrul PETRE 
CRISTACHE). Apar nedorite 
transferări de la o mașină la alta 
pentru a ocupa locurile rămase 
libere în funcție de necesitățile 
imediate ale producției. Dar să 
vedem de ce lipsesc nemotivat 
tinerii de la secția asamblare ?

— Mai greșim și noi. Un pă
hărel, două, la salar... A doua zi... 
Dar o recuperez pe urmă (Du
mitru Dulceață).

— M-am sculat prea tîrziu și 
dacă veneam cu întîrziere eram 
penalizat cu 3 la sută din salar. 
(Ștefan Vlădescu).

— Și preferi să fii sancționat 
cu 10 la sută ?

— Nu. Recuperez ziua în care 
n-am venit, în duminica urmă
toare și nu mai primesc nici o 
sancțiune. Maistrul îmi pune „li
ber" în loc de absență ! !

Și maistrul PETRE CRISTA
CHE, prezent la discuție, con
firmă această practică. Deci sis
temul de aplicare al sancțiunilor 
în loc să pună capăt absențelor 
nemotivate favorizează creșterea 
numărului lor. Salariații pot 
să-și ia după bunul lor plac 
zi liberă oricînd pentru că 
absența se recuperează. Dar 
dezordinea determinată de acest 
sistem, pierderile însumate pe 
planul producției cine le recupe
rează ? Răspunsul îl găsim în 
numărul mare de ore suplimen
tare care se efectuează lună de 
lună la această uzină pentru a 
îndeplini planul în condițiile unor 
realizări diminuate mereu de 
indisciplină, deficiențe de aprovi
zionare etc. In acest context nu 
înțelegem de ce se întîrzie apli
carea soluției foarte simple, pe 
care ne-o sugerează tovarășul 
ION VELICAN, director cu pro
bleme de organizare și personal 
la Centrala industrială de anve
lope și mase plastice (organizată 
pe scheletul uzinei „Danubia
na") : „Să i se plătească fiecă
ruia orele suplimentare conform 
legislației, iar absențele nemoti
vate să fie penalizate ca atare".

Nu găsim nici un fel de scuză 
organizației U.T.C. pentru indi
ferența manifestată față de actele 
de indisciplină ale tinerilor, cu 
atît mai mult cu cît, dispune de 
o fructuoasă experiență în acest 
domeniu de pe urma acțiunilor 
(anchete, fotomontaje etc.) orga
nizate și abandonate (de ce ? 1) 
în anul trecut!

I. MORARU

I
Laboratorul chimia al Combinatului de fibra artificiala din Brăila

(Urmare din pag. I)

gența racordării tuturor mijloa
celor, a formelor folosite la cerin-

de trai, precum și „înfăptuirea A țele actuale și de perspectivă ale 
unei largi reforme agrare _ prin W pregătirii tineretului.
exproprierea imarii proprietăți de 
la 50 ha în sus și împroprietări
rea cu acest pămînt a țăranilor 
fără pămînt sau cu pămînt pu
țin". Se prevedea de asemenea 
procurarea 
pentru țăranii î ........LU 
anularea datoriilor țăranilor 
tre bănci și stat rezultate 
vechea împroprietărire și 
conversiunea datoriilor.

Publicarea Proiectului 
platformă a F.N.D. a avut 
puternic ecou în rîndurile țără
nimii. în satele și orășele țării 
au avut loc numeroase adunări 
dfe adeziune la proiectul de plai- 
formă. demonstrații. întruniri 
cu care ocazie masele cereau în 
mod hotărît un guvern demo
cratic.

Pe baza .indicației partidului .. . . ,
comunist, C.C. al Frontului piu- A , _elA- mal 
gărilor s-â adresat la 10 februa- *era in n,ot* 
rie 1945 maselor țărănești prin-

Este lesne de înțeles că aria de 
A acțiune a propagandei tehnice in- 

elude atît pe tinerii aflați deja 
în cîmpul muncii, sînt angajați 

A în sfera producției, cît și pe cei 
care obligatoriu trebuie să se în
scrie acestui traiect — elevi încă 
s;i,u absolvenți dar necuprinși în
tr-o activitate direct productivă.

In momentul de față există un 
întreg complex de acțiuni orga
nizate prin contribuția diferite- 
llor organisme de specialitate, 

gplmai ales cu caracter de infor
mare. Concomitent cu antrenarea 
tinerilor la aceste manifestări, 

• organizațiile U.T.C. au datoria de 
a iniția și desfășura forme pro
prii subordonate aceluiași scop.

— Cele mai simple forme se re- 
_____ ........„J necesar la asigura- 

............. rea unei game largi de posibi- 
tr-un manifest prin-care le’în- lități de informare, organizațiile

de inventar agricol ( 
împroprietăriți, 

că- 
din . 
din '

de 
un

U.T.C. fiind preocupate în mai 
mare măsură acum de perma
nentizarea acțiunilor destinate 
să trezească interesul tinere
tului pentru studiu, să-l sen
sibilizeze la nou. N-aș vrea să 
inventariez acum diferitele forme 
concrete folosite, reflectînd preo
cupările existente, unele inițiative 
valoroase. Doresc, în schimb, să 
subliniez că indiferent de ro
lul concret al acestor acțiuni 
— de cunoaștere a tehnologii
lor noi, a utilajelor modeme, 
de punere în circulație a ex
perienței înaintate, sincroni
zate cu cele pentru aprofunda
rea noțiunilor economice — pro
paganda tehnică nu se limitează, 
și nici un trebuie s-o facă, 
doar la durata efectivă a acțiunii 
respective — lectoratul tehnic ori 
economic, întîlnirile cu specialiș
tii, prezentarea ultimelor noutăți, 
standuri sau expoziții cu cărți și 
vizite sistematice în întreprinderi, 
schimburi de experiență. în între
gul său ea are menirea să stimu
leze climatul de muncă și studiu

continuu, să dezrădăcineze păre
rea că la absolvirea unei școli 
procesul de multiplicare a cunoș
tințelor s-a încheiat. Un prim in
dicator al reușitei îl poate repre
zenta afluxul tinerilor spre biblio
teca tehnică. ,

— în legătură cu consolidarea 
relației tînăr — cartea tehnică, 
cunoaștem că se va acționa spe-

a acțiunii-concurs. Ceea ce se 
poate urmări și din faptul că fi
șele de cititor nu înregistrează 
curbele ascendente previzibile, 
pragul librăriei tehnice este încă 
arareori trecut iar bibliotecile teh
nice personale — sondajele efec
tuate o atestă — nu au decît o 
existență întîmplătoare și ane
mică.

ne a organizațiilor U.T.C. Evi
dent, vom socoti că am obținut 
realizări pe măsura speranțelor 
numai în condițiile în care aces
tea se concretizează în îmbună
tățirea rezultatelor fiecărui tînăr 
în producție, în prezența lui la 
rezolvarea problemelor cheie ale 
locului de muncă, ale secției.

COORDONATELE
cial pe linia concursului „Cartea 
tehnică și producția".

— De la crearea lui, concursul 
a dovedit că este și rămîne o for
mă viabilă de atragere a tineri
lor atît din industrie cît și din 
agricultură spre rafturile biblio
tecii tehnice, de formare a de
prinderii de consultare a cărții.

— O anume inerție se face re
simțită după perioada de început

— Urmărim să facem, din a- 
cest concurs un instrument efi
cient pentru deschiderea bariere
lor artificiale dintre tînăr și car
tea tehnică. Ceea ce s-a făcut 
pînă acum rămîne totuși o expe
riență din care vom prelua ce este 
mai valoros. Reactualizarea con
cursului „Cartea tehnică și pro
ducția" va reuși, după opinia noa
stră, să revitalizeze această acțiu-

— Aveți în vedere mișcarea de 
inovații și raționalizări ?

— Este un capitol la care or
ganizațiile U.T.C. au multe posi
bilități. Mai întîi pentru întro
narea conceptului modern de or
ganizare a locului de muncă. în 
același timp în creșterea contri
buției tinerilor la realizarea de 
inovații și invenții. Va trebui a- 
vut In vedere ca aceste căutări să

aibă din capul locului un pro
nunțat caracter aplicativ. Aici 
intervine și aportul substanțial pe 
care îl pot aduce tinerele cadre 
tehnice din întreprinderi și in
stituții.

— Bănuim că, gîndindu-vă la 
ingineri și economiști îi aveți în 
vedere atît ca organizatori ai u- 
nor activități destinate celorlalte 
categorii de tineret cît și ca par- 
ticipanți la ’acțunile în mod ex
pres destinate lor.

— Este vizibilă această preo
cupare de a angaja pricepe
rea tinerilor specialiști în con
ceperea și desfășurarea dife
ritelor acțiuni în sprijinul pro
ducției, cum ar fi cele în dome
niul ridicării calificării tinerilor, 
pentru economisirea metalului, 
pentru a satisface curiozitatea ti
nerilor într-un domeniu sau al
tul al tehnicii. Este un capital la 
care vom persevera. Dar nu mai 
puțină atenție acordăm celuilalt 
aspect, unde experiența acumu
lată ne permite să fim mult mai 
exigenți decît pînă acum cu fie-

care acțiune organizată. Se știe, 
de pildă, că în momentul de față 
ființează mai multe cluburi ale 
inginerilor și tehnicienilor — la 
Galați, Reșița, Brașov, Orașul 
Victoria. Sporindu-le numărul 
vom urmări, în același timp, ca ac
tivitatea lor să fie îndrumată că
tre cele mai actuale cerințe eco
nomice din întreprinderea respec
tivă. Susținem organizarea sesiu
nilor tehnico-științifice la nivelul 
unităților sau al centralelor in
dustriale.

Comitetele muncipale ale 
U.T.C. au sarcina să studieze mo
dalitatea de a crea case ale teh
nicii cu un număr de cercuri 
tehnico-aplicative unde tinerii, în 
funcție de aptitudini, vor găsi 
mediul prielnic dezvoltării pasiu
nii pentru activități tehnice. Și 
aici, în cadrul acestor case, pot 
și trebuie organizate cluburi ale 
inginerilor și tehnicienilor care 
să aibă ca principal obiectiv so
luționarea unor teme tehnice ce 
reclamă colaborarea specialiștilor 
din mai multe domenii.
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O succintă privire retrospectivă asupra progreselor medicinii înregistrate în ultimii 100 de ani ne poate da 
nu numai o imagine a marilor succese obținute, dar și □ extraordinarei accelerări a descoperirilor în ultimul 
deceniu.

Cu numai un veac în urmă, în 1870, media de vîrstă maximă era de 40 de ani. Azi ea este aproape dublă — 
75 de ani. O familie putea spera pe atunci numai 15 ani de viață comună. Azi șansele de a atinge nunta de 
aur au sporit considerabil : căsniciile pot spera să atingă, în medie, 40 de ani.

în 1885 Pasteur descoperea vaccinul contra turbării. în următorii 15 ani au mai apărut în arsenalul țera-

maximă era de 40 de ani. Azi ea este aproape dublă —

peutic seroterapia și tratamentul cu raze X. In cel de al treilea deceniu al secolului nostru se descoperea insu
lina, se stabileau grupele sanguine, iar cîțiva ani mai tîrziu vitaminele intrau în farmacii. Deceniul V a adus
penicilina și suifamidele. în deceniul VI a apărut cortizonul, au fost realizate prinfele transplants de rinichi și 
a început tratamentul chimic al maladiilor psihice. Ulii mul deceniu ne-a adus : vaccinul bucal antipoliomielitic, 
vaccinurile contra pojarului și scarlatinei, tratamentul chimic al maladiei lui Parkinson, elucidarea codului ge
netic, trasplantarea cardiacă, tratamentul enzimatic al leucemie), cel al incompatibilității Rhesus, chirurgia crio- 
genică și cea cu laser.

ORIENTAREA CERCETĂRII
MEDICALE SPRE REZOLVAREA

PROBLEMELOR MAJORE
CE PRIVESC

&4 AĂ TA TEA

POPULA ȚIEI
0 convorbire cu acad. AUREL MOGA, președintele Academiei de Științe Medicale

Pătrunzînd în intimitatea vie
ții celulare, cercetarea medi
cală românească — care uti
lizează cele mai moderne mij
loace de investigare — are 
ca scop final ocrotirea sănă

tății populației

— La recenta sesiune a Academiei de 
Științe Medicale...

— De fapt la prima ei sesiune...
— Intr-adevăr... deci la această sesiune, 

in cuvintuJ dv. inaugural vă refereați la 
orientarea „relativ nouă" a cercetării 
noastre medicale. Ce este nou ? Și de ce 
numai relativ ?

— Aș putea spune că obiectivele prin
cipale ale cercetării medicale sînt în linii 
mari două : contribuția la progresul gene
ral al științei pe de o parte, iar pe de alta 
rezolvarea, prin cercetare, a problemelor 
majore de sănătate ale poporului nostru. 
Tn etapa actuală a dezvoltării societății 
se vor menține desigur studiile privind 
problemele de diagnostic, de profilaxie și 
tratament dar un loc central, alături de 
studiul individului îl va ocupa în mod 
complementar, cel al colectivității. Schim
bările survenite în condițiile de viață și 
de muncă ale oamenilor au loc într-un 
ritm ce adeseori depășește limitele de a- 
daptare ale organismului uman. Nu mă 
refer numai la influențele nocive ale po
luării, ale vibrațiilor și zgomotelor ci mai 
ales la bolile cauzate de munca în condi
țiile de încordare nervoasă, intensă și 
susținută, de alimentația nerațională, de 
sedentarism și alți factori care sînt de obi
cei înglobați sub denumirea de „boli ale 
civilizației moderne". Frecvența și gravi
tatea lor, în continuă creștere în țările 
dezvoltate industrial le impun în centrul 
atenției specialiștilor și cercetătorilor. 
Abordarea unui domeniu atît de vast și 
de complicat presupune însușirea unor 
noi metode de lucru și organizarea unei 
colaborări mai cuprinzătoare decît acelea 
cu care sîntem obișnuiți. în locul omului 
bolnav, al individului, sînt luate acum în 
studiu grupuri întregi de populație, selec
ționate în raport cu factorii de mediu fi
zic și social ce pot determina apariția și 
răspîndirea bolilor. Acesta este elementul 
nou al orientării activității noastre De 
ce introducem, însă, o rezervă cînd îl ca
lificăm ca fiind relativ nou ? Fiindcă a- 
ceastă cercetare, cu caracter epidemiolo
gie, care este preconizată azi și de Or
ganizația Mondială a Sănătății nu repre
zintă totuși un element inedit pentru cer
cetarea științifică românească. Așa de e- 
xemplu. încă acum 15 ani, la Cluj, noi 
am inițiat asemenea studii. La sesizarea 
directorului policlinicii studențești timp 
de cîțiva ani au fost efectuate cercetări 
privind hipertensiunea arterială Ia tineri. 
Observațiile întreprinse pe 16 000 de can-

didați și studenți clujeni au fost apoi con
tinuate de colaboratorul meu, dr. Suciu 
tn mediu muncitoresc și sătesc asupra a 
încă 45 000 de persoane. Materialul a fost 
prelucrat cu ajutorul Institutului de cal
cul din Cluj.

— Deci medicii și mai ales cercetătorii 
vor trebui acum, mai mult ca mai înain
te, să dobîndească cunoștințe matematice?

— Desigur De altfel, noua orientare a 
cercetărilor presupune alături de o 
schimbare de mentalitate în concepția și 
orientarea pregătirii cadrelor medicale și 
o organizare a cercetărilor pe plan mul- 
tidisciplinar. Alături de medic vor parti
cipa la cercetări psihologi, sociologi... 
Studiul pe grupuri al populației va ne
cesita contribuția statisticienilor, a mate
maticienilor... în unele cercetări desfășu
rate chiar la noi în țară am recurs și la 
colaborarea cu geologi și geografi

— Această orientare, această trecere 
de la studiul individului la studiul colec
tivităților se reflectă și în structura orga
nizatorică, nouă, a Academiei de științe 
medicale ?

—- E și normal... De pildă Institutul de 
Medicină Internă care are rezultate de 
înalt nivel în specialitatea sa, dar urmă
rind mai mult aspectele fundamentale ale 
problemelor respective, a fost profilat a- 
cum pentru studiul și combaterea bolilor 
interne cu largă răspîndire la noi, mer- 
gînd pînă la elaborarea metodologiei ne
cesare pentru combaterea acestor bo’i 
Este numai un exemplu. Cele 26 de insti
tute existente înainte de înființarea Aca
demiei au fost reorganizate, numărul lor 
redueîndu-se la 14. tn acest cadru, insti
tute de cercetări medicale din celelalte 
centre universitare au fost unificate cu 
cele ce activau în domeniul igienei popu
lației. Clinicianul și cu igienistul. orien- 
tîndu-se acum amîndoi, spre studiul pro
blemelor de sănătate ale populației în 
mod firesc se întllnesc în activitatea lor • 
o unitate de preocupări reflectată și de 
profil.

— V-ați referit deja de două ori la ne
cesitatea studierii stării de sănătate spe
cifică poporului nostru. Factorii de mediu 
creează un specific al răspindirii bolilor ?

— Bineînțeles. Există afecțiuni care 
predomină în cadrul unor regiuni cuprin- 
zînd mai multe țări dintr-un continent, 
după cum altele înregistrează o frecvență 
deosebită numai în anumite ținuturi de 
pe ' ‘ ’
de 
că

teritoriul unui stat oarecare. Alături 
factorii naturali nu trebuie să uităm 
variază și condițiile de muncă, de via-

• FECUNDAREA „IN VITRO" • TRANSPLANTUL DE SARCINA • CALCULATORUL ELECTRONIC 
VA MODELA INFLUENTELE ORGANISMULUI MATERN PENTRU COPIII NASCUTI ÎN LABORA

TOARE • DESCENDENTI ÎN „COPIE" IDENTICA...

In viața unei familii copiii a- 
duc bucuria și speranța, ei sînt 
liantul minunat cu ajutorul căru
ia se „construiește" fericirea că
minului. Uneori însă o familie 
poate fi lipsită de bucuria copii
lor. Boli, accidente, afecțiuni ale 
părinților pot. împiedica apariția 
lor. Știința contemporană este pe 
cale de a rezolva unele dintre 
marile probleme ale natalității. 
Iată cîteva dintre realizările de 
astăzi și dintre perspectivele ofe
rite de ele pe baza unor date 
publicate de revista „Stern".

De pe acum, experiențe încu
nunate de succes demonstrează 
că există posibilitatea ca părinții 
să-și aleagă sexul copiilor : băiat 
sau fată, după dorință. Soluția, 
experimentată deja în laboratoa
re, este separarea germenilor 
masculini de cei feminini din ce
lulele seminale ale bărbatului. 
Primii pași pe acest drum au 
fost deja efectuați. La institutul 
Max Planck din Mariensee s-a 
reușit separarea celulelor semina
le cu ajutorul unor reactivi spe
cifici. Alți cercetători folosesc în 
acest scop cîmpul electric sau 
filtre speciale. Ei ne asigură că 
încă în deceniul actual alegerea 
sexului copiilor va fi o problemă 
rezolvată, uzual folosită în clini
cile de specialitate.

Desigur, realizarea acestor o- 
biective presupune rezolvarea 
problemei conservării celulelor se
minale masculine. încă de pe a- 
cum cercetările efectuate arată că 
prin răcirea lor la o temperatură 
de minus 196 grade Celsius 
conservarea și menținerea pro
prietăților lor genetice poate fi 
asigurată în cele mai bune con- 
dițiuni. în prezent există în lume 
aproape 300 de copii care s-au 
născut din celule seminale con
servate la această temperatură Ei 
se dezvoltă normal, nu prezintă 
nici un „accident" de creștere.

Așa cum arăta cunoscutul savant 
american, profesorul Samuel 
Behrman, capacitatea de supra
viețuire a celulelor seminale pa
re să fie garantată prin această 
metodă pentru cîteva zeci sau 
chiar sute de ani.

Acest fapt poate constitui o 
rezolvare spectaculoasă a probe- 
mei atît de grave a sterilității 
masculine. Poate niciodată ca as
tăzi, în condițiile dezvoltării unor 
meserii care periclitează capaci
tatea de reproducere — această 
problemă nu a fost atît de arden
tă. Cercetările efectuate în mul
te țări ale lumii au arătat că pen
tru numeroase profesii, sterilita
tea este o consecință aproape 
certă. Prin conservarea celulelor 
seminale recoltate înainte de e- 
xercitarea unei profesii care pe-

bișnuite în zootehnie, arată că 
transplantul de ovul fecundat „in 
vitro" este perfect realizabil. In 
clinicile ginecologice specializate, 
ovulul mamei va fi fecundat în 
mediu artificial de către celulele 
seminale ale tatălui. Ovulul, care 
dacă s-ar dezvolta ar constitui un 
pericol de moarte pentru mamă, 
va fi transplantat pe o altă femeie 
care va duce sarcina. Recenta ex
periență a dr. V. Steptoe de la 
Cambridge care intenționează să 
implanteze unei femei de 34 de 
ani, Silvia Allen, un ovul fecun
dat în laborator, nu este decît o 
variantă a acestei posibilități 
(S. Allen nu e bolnavă, dar nu a 
rămas însărcinată după 7 ani de 
căsătorie. Ea va naște propriul 
său copil).

Unii oameni de știință sînt de

ță ale oamenilor după țări și regiuni. Mă
surile de prevenire și combatere a boli
lor nu pot fi în întregime importate ci 
trebuie să fie adaptate în raport cu aces
te particularități.

— Noua orientare a cercetărilor medi
cale nu va întimpina o oarecare rezisten
ță datorită tradiției, formației oarecum 
diferite a multora dintre cbdrele ce lu
crează azi în cercetare și învățămînt ?

— Probabil că acest fenomen se va ma
nifesta. Aș dori să profit de ocazia că mă 
adresez prin intermediul dv. unor cititori 
tineri pentru a spune că noi așteptăm 
foarte mult de la noile generații de spe
cialiști care se formează acum, ca și de 
la cei ce au absolvit de curînd. Orienta
rea nouă a cercetărilor cere într-adevăr 
oameni tineri fiindcă ea cere o pregătire 
deosebită, dublată de mult entuziasm, iar 
entuziasmul este un atribut specific tine
reții.

— Cînd presupuneți existența entuzias
mului, unde anume îl considerați deose
bit de util ? Fiindcă poate fi vorba de pa
siunea pentru cercetarea în sine, de capa
citatea de a lucra cu dăruire dar și de 
aceea de a învinge o serie de greutăți 
pentru care se cer într-adevăr calitățile 
tinereții.

— în bună măsură. Ia acest din urmă 
aspect mă gîndeam. Cercetarea epidemio- 
logică presupune ieșirea specialistului 
din clinica universitară a cercetătorului 
dintre pereții laboratoarelor. Iată un e- 
xemplu : doi colaboratori de ai mei au 
tntreprins cu ani în urmă un studiu asu
pra bolilor reumatismale de inimă com- 
parînd situația din’ satele 
cea din comunele de la șes. 
ta ei au bătut cu 
munte, au campat 
Pentru asemenea activitate 
ziasmul și vigoarea tinereții.

— încheind această convorbire v-am 
ruga să menționați cîteva dintre cele mai 
importante preocupări cuprinse în planul 
pe 1970 al Academiei.

— îmi cereți să aleg din circa 600 de 
teme... Să subliniem totuși cercetările în
dreptate spre elaborarea unor vaccinuri 
antivirotice printre care și cel antirujeo- 
los, cercetări urmărind elaborarc-a unor 
produse biologice cu acțiune terapeutică 
(gamaglobuline). studierea unor boli cu 
largă răspîndire cum ar fi cele cardiovas
culare, elaborarea unor măsuri de preve
nire a reumatismului acut și a bolilor re
umatismale — care afectează un număr 
mare de tineri. Obiectivul final al cerce
tării științifice medicale urmează să se 
identifice permanent cu acela al practicii 
medicale : păstrarea și îmbunătățirea să
nătății 
carea

de munte cu 
Pentru aceas-

piciorul drumurile de 
in saci de dormit...

se cere entu-

oamenilor, prevenirea sau vinde- 
bolilor.

Cel mai general țesut distri
buit în organism, circulînd 
prin vasele sanguine (in

clusiv capilarele) aproximativ 
150 000 de kilometri, cîn- 
tărind a 13-a parte din greu
tatea corpului omenesc, sîngele 
a devenit, în urmă doar cu cîte
va decenii, un complex obiect de 
cercetare științifică. Hematologia 
— studiul bolilor de singe a 
înscris în mod progresiv în sfera 
sa de preocupări numeroase ma
ladii ale sîngelui, atît ca ecouri 
ale afecțiunilor altor organe dar 
și ca boli de sînge propriu-zise. 
în momentul de față însă, pro
blema numărul unu a hematolo
giei o constituie leucemia, boală 
a sistemului sanguin caracterizată 
prin creșterea excesivă a numă
rului leucocitelor — globulele 
albe — de la 4 000—7 000, la cîte
va sute de mii pe centimetru cub. 
Caracterul neoplazic, canceros, al 
acestei boli a cooptat în „com
petiția" științifică de vindecare a 
sa, cum era și firesc, oncologia, 
în acest fel, leucemia reprezintă 
pentru studiul afecțiunilor ma
ligne terenul de cercetare cel 
mai favorabil, datorită posibilită
ții cît se poate de facile a ana
lizei celulelor canceroase din 
sînge, prin simpla sa recoltare.

Vizitînd recent Centrul de he
matologie din Capitală, am aflat 
de existența laboratorului de ge
netică și studiul leucemiilor. Am 
abordat astfel dialogul nostru cu 
dr. Stănică Nicoară, șeful labora
torului, interesîndu-ne de această 
nouă conexiune a hematologiei, 
respectiv a leucemiei, cu gene
tica.

— Studiile efectuate în leuce
mie de geneticieni au dus, în 
urmă cu cîțiva ani, la o descope
rire hotărâtoare. S-a constatat că 
întrJun anumit tip de leucemie 
umană — granulocitară cronică 
— apare o modificare constantă 
și specifică a unui cromozom. A- 
cest cromozom anormal a fost de
numit „Philadelphia", după nu-

mele orașului unde a fost des
coperit.

— După cît se pare, complica
țiile în cercetarea bolii s-au du
blat. Avem de-a face acum cu 
două mecanisme aproape la fel 
de puțin cunoscute —■ oncologic 
și genetic. Dar poate că pe a- 
ceastă nouă cale se va putea găsi 
„cheia" cancerului ?!

— Descoperirea cromozomului 
„Philadelphia" a entuziasmat 
cercetătorii din domeniul boli
lor hematologice și neoplazice, 
care au sperat ca studiul cromo
zomilor să le ofere un test valo
ros pentru diagnostic, tratament 
și pronostic. împreună cu cerce
tătorii din cadrul laboratorului

LEUCEMIA ÎN DEFENSIVA. 
CROMOZOMII VOR DEZLE
GA ENIGMELE ONCOLO
GIEI?

nostru (amintesc aici pe dr. E. A. 
Broșteanu, E. Stoica și A. Dumi
trescu) am încercat să găsim răs
punsul la această ipoteză, prin 
numeroase experiențe întreprinse 
asupra unui tip foarte interesant 
de șoareci — AKR —, care fac 
leucemie spontan, între patru și 
zece luni după naștere, cît și a- 
supra cazurilor de leucemie u- 
mană. Astfel, studiile cromozo- 
miale asupra leucemiilor acute 
ne-au demonstrat că există o a- 
devărată anarhie a cromozomilor 
la acești bolnavi. Numărul de 
cromozomi anormali variază, mo- 
difieîndu-și forma lor, rupîndu-se 
etc. Am ajuns deci la concluzia 
că în această formă de leucemie

aparatul genetic, ‘reprezentat de 
cromozomi, este profund alterat. 
Dar în afară de leucemiile acute 
ne-am ocupat și de leucemiile 
cronice. Am confirmat prezența 
cromozomului „Philadelphia" în 
leucemia granulocitară cronică și 
spre surprinderea noastră, am 
descoperit această anomalie cro- 
mozomială și în altă boală hema
tologică — policitemia — carac
terizată prin înmulțirea globule
lor roșii și „înrudită" doar cu 
leucemiile.

— Ce complicații poate avea 
această ultimă descoperire ?

— Noi considerăm că acest caz 
de înmulțire a globulelor roșii 
se va transforma în leucemie și 
că anomalia cromozomială ar fi 
semnul său precoce. Se pare 
că aceste aberații genice ar o- 
cupa o verigă nu lipsită de im
portanță în lanțul mecanismului 
de producere a leucemiilor, ală
turi de alți factori multipli, ca de 
pildă : radiațiile ionizante, sub
stanțele chimice, virusuri. Este 
posibil ca anomaliile cromozomi- 
ale să fie calea comună de acți
une a acestor trei factori canceri
geni recunoscuți. Or, cum între 
modificarea cromozomială, ș>e 
care acum, în parte, o putem de
pista, și apariția clinică a leuce- 
miei există un interval îndelun
gat de timp, șansele de recunoaș
tere și intervenție precoce asu
pra bolii s-au amplificat. La ora 
actuală, metode de tratament va
riate : radioterapia, chimiotera- 
pia, imunoterapia și enzimotera- 
pia pot face ca simptomele bolii 
să dispară și bolnavul să ducă o 
viață normală perioade lungi de 
timp. Fără îndoială însă că a- 
ceastă „colaborare" între leuce
mie și genetică nu se oprește a- 
ici, deoarece sperăm ca pe aceas
tă cale, în viitorul apropiat, să 
putem interveni eficient și asu
pra stadiilor avansate ale bolii, 
oferind, eventual, dezlegări și 
pentru celelalte mari probleme 
ale oncologiei și hematologiei.

PAUL SPIRA
ANDREI BANC
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CONFECȚIONAREA OCHILOR ARTIFICIALI
Am auzit de rinichi artificiali, 

chiar de o inimă artificială ; dar 
despre ochi artificiali ? Cercetă
rile științifice arată cît de com
plicat și greu de imitat este 
ochiul uman. Totuși, sîntem pe 
cale de a ajunge la punctul în 
care s-ar părea că se pot face 
modele după părțile ochiului 
retina, de pildă.

în ultimii ani, oamenii de 
știință au descoperit că retina 
nu este doar un conglomerat de 
celule sensibile la lumină, ci 
este chiar o parte din creier, 
împinsă înainte pe o tulpină 
subțire numită nervul optic. O 
mare parte din operația de lă
murire a impresiilor noastre vi
zuale se produce în retină, îna
inte ca mesajele să fie transmi
se creierului.

Retina artificială a fost con
struită de un om de știință bri
tanic dr. Kitt Pedlar, de la In
stitutul de Oftalmologie din 
Londra, și un colectiv de ex- 
perți canadieni, în computere 
electronice. Modelul artificial

de JOHN NEWELL
publicist

al retinei are numai 2 500 celule 
sensibile, ceea ce înseamnă că 
el corespunde doar unei foarte 
mici părți a retinei umane, în 
care se află mai multe milioane 
de fire și conuri. „Celulele" din 
model sînt mici așchii de arsenit 
de galium, un material care iși 
schimbă rezistența electrică și 
care poate fi determinat să tri
mită semnale de 
cade asupra Iui. 
toare sînt legate 
schimbă semnale 
lungul unor căi modelate exact 
conform cu schema executată de 
dr. Pedlar după ochiul uman, 
în spatele retinei artificiale, cal- 
cu’atorul electronic semnalizea
ză faptul că este conștient de 
ceea ce „vede" imprimînd, de 
pildă. „Văd un triunghi drept
unghi care se deplasează sore 
dreapta".

în momentul de față se pre-

cite ori lumina 
Aceste recep- 
împreună și 

între ele de-a

COPII IN RETORTA?
OAMENII DE ȘTIINȚĂ NE ASIGURĂ CĂ lN VIITORUL FOARTE APROPIAT PUERI

CULTURA ȘTIINȚA CREȘTERII COPIILOR- VA SUFERI O ADEVĂRATĂ REVOLUȚIE

riclitează siguranța organismului, 
capacitatea de reproducere va 
putea fi asigurată.

O altă perspectivă a obstetricii 
este transplantul de sarcină. Cer
cetătorii ne asigură că în viitor, 
așa cum astăzi se poate angaja o 
doică care să alăpteze, se va pu
tea asigura, pentru femeile care 
datorită unei afecțiuni sau a unei 
boli nu pot duce sarcina, o marnă 
„de închiriat". Experiențe pe ani
male, devenite astăzi metode o-

părere că spre șfîrșitul deceniu
lui actual această metodă va de
veni obișnuită în cazurile în care 
boli sau afecțiuni cronice împie
dică ducerea unei sarcini.

Deceniile următoare, ne asigu
ră cercetătorii, vor aduce o 
altă realizare care astăzi pare de 
domeniului fantasticului: crește
rea unui copil în retortele labora
torului. Primele experiențe in a- 
cest domeniu sînt deja în curs. 
Cele mai cunoscute sînt cele ale

doctorului D. Petrucci care sus
ține că a crescut în laborator un 
embrion uman pînă la vîrsta de 
3 luni. Oamenii de știință privesc 
cu neîncredere aceste afirmații 
Cu toate acestea, în multe labo
ratoare ale lumii acest țel este 
urmărit de mai mulți ani. In 
Anglia, de exemplu, un embrion 
de șoarece a fost crescut pînă la 
stadiul în care inima sa a înce
put să bată. Alți cercetători în
cearcă să realizeze condiții de

păstrare In viață a fetușilor năș
eați înainte de vreme. Oameni 
de știință americani au reușit să 
păstreze în viață într-un mediu 
artificial care conținea substanțe 
nutritive, hormoni și vitamine, 
timp de aproape 20 de ore, em
brioni de oaie. Desigur deocam
dată nu poate fi vorba de aseme
nea experiențe pe oameni. Pro
blema prezintă încă numeroase 
aspecte nerezolvate. Compoziția 
mediului de cultură este extrem

britanic
de scheme simple 
pentru a fi recu- 
retina artificială.

pară o serie 
de acest fel 
noscute de
Dar pentru ca să se poată exe
cuta o imitație completă a o- 
chiului, fie chiar pentru o foar
te mică parte cin echivalentul 
său uman, trebuie să se încorpo
reze o altă serie de circuite O 
dată ce această operație va fi 
efectuată, modelul e'ectronic al 
unei părți a ochiului va imita 
aproape exact ceea ce se întîm- 
plă cînd noi vedem ceva — cel 
puțin pînă la punctul în care 
imaginea înțeleasă parțial este 
trimisă de-a lungul nervului op
tic sub forma unei serii de sem
nale codificate. De fapt, retina 
artificială pe care dr. Pedlar și 
colegii săi canadieni o constru
iesc poate acum să prelucreze 
imagini in același mod în care 
se transmit înapoi pe Pămînt 
prin radio, codificat, imaginile

luate de vehiculele spațiale gen 
„Mariner" sau „Venusik".

în afară de ajutorul dat me
dicilor în înțelegerea ochiului 
uman, mașinile modelate pentru 
cel artificial ar putea să ajute 
la punerea la punct a unui dis
pozitiv de recunoaștere a sche
melor, care ar fi în măsură să 
„înțeleagă" un scris uman citeț, 
și care ar putea fi cuplat 
cu computere pentru a da o 
combinație reală, dar totuși li
mitată, a ochiului artificial cu 
creierul electronic.

Trebuie să subliniem că acest 
fel de cercetări nu vor putea 
niciodată produce ochi artifi
ciali pentru orbi, pentru că a- 
ceste modele electronice nu sînt 
concepute pentru a fi legate cu 
un creier viu. Totuși, prin fap
tul că aceste cercetări ajută la 
descoperirea procesului vederii, 
ele ar putea să ajute indirect 
alte programe de cercetare, al 
căror scop final este conectarea 
unor camere de televiziune la 
creierul viu.

de complexă și, deocamdată, ea 
încă nu a putut fi stabilită cu 
precizie. De asemenea, o altă „ne
cunoscută" o constituie influența 
organismului mamei asupra dez
voltării fetusului. Se știe că în 
perioada prenatală acesta suferă 
influențe profunde din partea 
organismului matern. Soluția pre
conizată este extrem de îndrăz
neață. Un calculator electronic 
va înregistra codificat schimbă
rile „de mediu" ale mamei în 
timpul sarcinii. Memoria magne
tică a calculatorului va comanda 
periodic schimbări ale mediului 
artificial de cultură care să co
respundă perfect cu ciclul biolo
gic al unei femei sănătoase în 
timpul sarcinii. Oricît de mari ar 
părea dificultățile ce se ridică 
în calea unei asemenea realizări, 
cercetătorii susțin că încă înainte 
de șfîrșitul secolului nostru pri
mul copil crescut în laborator își 
va face intrarea în lume.

Perspectivele mai îndepărtate 
ale emhriologiei sînt și mai spec
taculoase. Prin transplantul de

material genetic din celulele se
minale masculine în ovul se vor 
putea realiza dubluri, „copii" 
perfecte ale unui organism. In
tr-adevăr, înlocuind materialul 
genetic din nucleul celulei-ou cu 
cel al unei alte celule, aceasta se 
va dezvolta după „codul" dona
torului, producînd o copie per
fectă a acestuia. Se va putea re
aliza o asemenea performanță ? 
Experiențe efectuate pe animale 
par să confirme această ipoteză. 
Zoologul englez John Gurdon a 
realizat experimente spectaculoase 
la broaște. El a înlocuit nucleul 
unei celule-ou cu cel al unei alte 
broaște. Din aceasta a crescut un 
organism perfect identic cu cel 
ales ca model.

Va putea fi aplicată această 
metodă și la om ? Vom putea 
obține, după dorință, „cdpii" 
identice, după asemănarea noas
tră ? Oamenii de știință ne asi
gură că posibilitatea realizării a- 
cestor obiective îndrăznețe nu 
este departe.

Operația cere o extremă 
îndemînare, implicînd o mare 
precizie. Ea urmărește aplica
rea unei „proteze" pe unul 
din organele cele mai sensi
bile ale corpului uman : o- 
chiul. Toată intervenția chi
rurgicală se desfășoară pe o 
suprafață de cîțiva milimetri 
pătrați, cu instrumente la fel 
de fine, avînd înfățișarea unor 
ace. La cîteva minute după 
ce a fost operată, o femeie 
care orbise, datorită unor ^ra
ve arsuri cu var, suferite la 
ambii ochi, vede iarăși 1

— De cîți ani nu ai mai 
putut vedea ?

— De cincisprezece...
■— Și acum ?
— Mi-a revenit lumina o- 

chilor, mi-a revenit viața...
„Minunea" a fost înfăptui

tă de colectivul de medici de 
la Spitalul de ochi nr. 22 din 
București condus de dr. Petre 
Stănescu. Pacientei nici nu-i 
vine să creadă că a reintrat 
într-un univers al imaginilor 
și culorilor care i-a fost inter
zis atîta timp. Care este se
cretul acestei operații teme
rare ? încă de multă vreme 
s-a încercat ca, în cazul cînd 
transplantele repetate de 
cornee nu reușesc, să se uti
lizeze lentile din mase plasti
ce. Ele au fost incluse în 
corneea opacifiată permițînd 
deseori redobîndirea vederii. 
Dar în multe cazuri protezele 
erau respinse de organism, ca 
orice substanță străină.

O perfecționare a acestor 
„cornee artificiale" a fost a- 
dusă nu de mult de Cordona, 
Barraquer, Strampelli și alți 
specialiști străini. Protezele 
puse la punct de aceștia au 
fost mai bine tolerate dar po
sibilitatea de respingere din 
partea organismului nu era 
total exclusă.

Colectivul de oftalmologi 
români, împreună cu un grup 
de ingineri și opticieni de la 
I.O.R., au reușit o „premieră" 
pe plan mondial: o proteză 
din metil-metacril de un for
mat special, care avînd o su
prafață de contact minimă cu 
„albeața" ochiului, micșorea
ză de 6 ori posibilitatea de 
respingere imunologică.

Keratoproteza optică se de
osebește de cele similare prin 
prezența a trei aripioare fine 
care țin locul gulendui de fi
xare. In plus tehnica chirurgi
cală folosită de echipa de la 
spitalul nr. 22 asigură păstra
rea integrală a lichidului vi
tros din globul ocular.

După ce a fost perfecționată 
construcția protezei și au fost 
realizate instrumente de chi
rurgie oftalmologică adecvate, 
au fost efectuate sute de ex
perimente pe ochiul unor ani
male. Aceste studii au permis 
punerea la punct a metodei 
de intervenție, fără riscuri'pe 
ochiul uman.

Spre deosebire de alte ope
rații pe ochi, reușita acestei 
intervenții chirurgicale este 
evidențiată imediat, pacientul 
semnalînd că vede lumina zi
lei. chiar pe masa de opera
ție.

tn ce cazuri este indicată 
keratoproteza optică ? Ea este 
menită să redea vederea mari
lor mutilați prin arsuri ter
mice sau chimice la care 
transplantele repetate de cor
nee au eșuat, sau în infecții 
grave (pemfigus) etc.

Dr. E. ROȘIANU

A
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PROMETEU VIRGIL BRÂDĂTEANU

Despre titanul Prometeu, di
vinitate a focului în lumea an
tică, legenda spune că era fiul 
Clymenei și al lui Iapetus, era 
fratele lui Atlas și-al altor ti
tani. Dragostea sa pentru oa
meni l-a făcut urît lui Zeus încă 
de cînd titanul le-a rezervat a- 
cestora partea cea mai bună 
dintr-o jertfă închinată neîn

durătorului fiu al lui Cronos. Re
gele zeilor, stăpînul fulgerelor, 
l-a pedepsit pe pămînteni, lu- 
îndu-le tocul, pe care însă Pro
meteu, în ciuda mîniei zeiești 
pe care știa că o va declanșa, 
l-a readus muritorilor. A urmat 
cumplita răzbunare, înlănțuirea 
titanului pe muntele Caucaz, 
unde un vultur îi devora pe lu
mina zilei ficatul caTe se refă
cea noaptea, astfel ca suferin
ța să nu mal la sfîrșit. Sfîrșit 
l-a pus totuși eroul — Heracles, 
care a ucis nesățioasa vietate 
monstruoasă. Eschyl, părintele 
tragediei, a dat legendei fiorul 
artei. Poetul tragic s-a apropiat 
de mit, fascinat de tot ceea ce 
cuprindea ca neegalată și tul
burătoare semnificație generoa
să, a descoperit poezia faptei și 
a căutat să ajungă la eroul său, 
Eschyl a Intuit titanismul și a 
năzuit să-l cuprindă. In scurta 
tragedie Prometeu încătușat, 
parte a unei trilogii despre care 
de mii de ani, nu știm decît că 
ar mai fi cuprins părțile inti
tulate : Prometeu descătușat și 
Prometeu purtător al focului, 
titanul, eroul lui Eschyl, se im
pune ca un caracter dramatic 
de forță pătrunzătoare, domi
nantă prin curaj și demnitate, 
prin dagostea ocrotitoare față 
de cei mai slabi ca el, prin 
mîndra înfruntare a nedreptății 
și-a celor ce-o generează, ori-

clt ar fi de puternici și de răz
bunători. Lucid, eroul tragedi
ei are mîndria angajării sale 
conștiente, tăria de-a nu re
tracta nimic, de-a nu regreta, 
de-a avea bucuria a tot ceea 
ce a dat oamenilor, și mal ales 
puterea focului. Eroul lui Eschyl 
s-a ridicat împotriva vrerii lui 
Zeus de-a pierde stirpea ome
nească, Prometeu i-a salvat de 
la pieire și o dată cu flacăra 
le-a dat puterea de-a exista, 
de-a munci.

Dominant prin forță șl hotă- 
rîre, mîndru, mulțumit de bine
le făcut, în luptă bărbătească, 
pregătit să sufere, înțelegînd că 
atunci „cînd dușmănești" nu-i 
deloc rușinos să-nduri lovituri 
de la dușmanul tău. Prometeu 
este un splendid chip de luptă
tor, unul dintre aceia care ne ri
dică în condiția de om, pe care 
oamenii sînt gata să-1 urmeze | 
monumental, pe măsura faptelor 
sale și-a dușmanilor pe care-i 
înfruntă, măreț prin amploarea 
suferinței și totuși apropiat. 
Titanul, eroul lui Eschyl îl 
urăște pe zei, știe să spună vai 

'în suferință și nu se sfiește s-o 
facă chiar față în față cu so
lemnitatea trufașă a unei slugi, 
cum îl socoate și-1 tratează pe 
Hermes, trimisul lui Zeus.

Din rîndul celor 80 sau 90 de 
tragedii și drame satirice, din 
cite se pare că a creat Eschyl, 
printre puținele rămase se află, 
din fericire, PROMETEU ÎN
CĂTUȘAT, una dintre cele mal 
bogate în conținut și mai sta
tornice în eternitate din cîte 
ne-au parvenit din miraculoasa 
dramaturgie a antichității. O o- 
peră care de atunci, din jurul 
anilor 470 î.e.n., vibrează în 
contemporaneitate, prin eternul

potențial pe care-1 poartă. 
PROMETEU ÎNLĂNȚUIT, face 
parte din cele șapte opere care 
ne-au mai rămas de la Eschyl. 
RUGĂTOARELE, PERȘII, CEI 
ȘAPTE ÎMPOTRIVA TEBEI 
și ORESTIA, singura trilogie 
rămasă întreagă din dramatur
gia greacă antică, trilogie 
compusă din : AGAMEMNON, 
COEFORELE, (PURTĂTOARE
LE DE PRINOASE) și EUME- 
NIDELE.

„Numeroși sînt scriitorii mo
derni care au interpretat, fie
care în felul său, acest mit. 
poate cel mai înalt, cel mai 
semnificativ lăsat nouă de anti
chitatea elenă", și printre el 
Eftimiu, autorul rîndurilor ci
tate. El precizează : „In versiu
nea romanească, am încercat să 
reconstitui cele două fragmente 
ale trilogiei părintelui tragediei" 
și ni se pare că a scris unul 
dintre cele mai frumoase poe
me dramatice din cîte se cunosc 
nu numai în literatura româ
nească. PROMETEU al său are 
grandoare și suflu umanist, este 
optimist ca însăși viața șl pro
gresist ca sensul evoluției ome
nirii. Suflului tragic, caracteris
tic poemelor antice, 1 se sub
stituie ca valori noi, cu virtuți 
dramatice de netăgăduit, ceea 
ce s-ar putea numi suflu opti
mist, capacitatea concluzivă a 
contemporanului reieșind din 
alte coordonate.

Poemul are splendide valori 
poetice prin care generozitatea 
prometeică a îmbrăcat remar
cabile modalități și capacități 
dramatice. El, Titanul, este însă 
acela care domină prin noble
țea sa spirituală și prin certi
tudinea drumului pe care și l-a 

ales, a drumului omenirii.

(Urmare din pag. 1)

parație cu temnița grea pe 
care o suportă bietele tablouri 
nevinovate, arestul la domi
ciliu al condeielor de la poș
tă pare floricică de rosmarin 
la ureche de flăcău tom- 
natec. Dar, la „plebicist" : 
după cum bine se știe, mu
zele din România achizițio
nează lucrări de pictură, 
sculptură, grafică ș.a.m.d 
Unele (cele mai multe) a- 
jung in cutare galerie,. înpe- 
pindu-șl viața întemeiată pe 
necontenitul dialog cu p- 
chiul care observă și ad
miră. Celelalte, nenorocoa
sele, sînt expediate la sub
sol și înșiruite în rastele ca 
puștile din Spessart. Din a- 
cest moment, „onor publi
cul vizitator" va fi alcătuit, 
pentru ele, în exclusivitate 
din șobolani mustăcioși și 
șoricei de catifea dornici să 
se pună la punct cu ultimele 
cuceriri ale plasticii contem
porane... Cine a avut pri
lejul să arunce o privire 
prin ingratele depozite ale 
muzeelor, s-a indispus pen
tru trei săptămîni ! Nimic 
mai trist, mai dureros chiar, 
decît să vezi lucrări care au 
pretins generoasă investiție 
de migală și talent și suflet 
și rîvnă, zăcînd una peste 
cealaltă ca la — iertați com
parația — morgă. Unica „ra
țiune" a acestui somn cata
leptic o constitue... scripto- 
logia muzeului ; la vremea 
lor, lucrările respective au 
costat atît. un eventual con
trol financiar puțind să con-

Tristețea

GHEORGHE
Scriu despre pictura lui Gheor

ghe Pătrașcu nu cu sentimentul 
unei descoperiri, ci mai degrabă 
al unei datorii. Creația sa, ce se 
conturează încet, migălos, prin- 
tr-un efort obstinat este cunos
cută. numai unui număr restrîns 
de persoane, ‘ pentru că rareori 
furcile caudine ale juriilor saloa
nelor noastre i-au permis contac
tul eu un public mai larg. Vrem 
să dezavuam -însă de la bun în
ceput acea imagine romanțioasă, 
poate seducătoare pentru unii, și 
anume aceea a unui artist boem 
și hirsut, retras în solitudinea a- 
telierului, ignorînd zgomotele e- 
xistenței și ale disputelor artistice. 
Gheorghe Pătrașcu, unul dintre 
absolvenții dotați ai clasei picto
rului Corneliu Baba ni s-a impus 
dimpotrivă ca un spirit interoga
tiv de substanță, ferm angajat în 
actualitatea picturii noastre, și 
cînd afirmăm aceasta nu avem în 
vedere exclusiv latura mijloacelor 
de realizare, a procedeelor pur 
tehnice. Cred că numai un res
pect foarte accentuat față de cre
ație, față de ritmul său de împli
nire (care ține evident de o struc
tură dată), ca și oroarea tacită 
fi consecventă față de „reclamă", 
explică în parte atitudinea sa re
zervată, dar nu și faptul că se 
consumă artisticește vorbind a- 
proape în anonimat.

Gheorghe Pătrașcu și-a contu
rat în linii generale opțiunea sa

PATRAȘCU
pentru o pictură fantastică în 
care elementele „narațiunii" sînt 
tot atîtea simboluri posibile, tot 
atitea căi de adîncire și nuanțare 
a înțelegerii realității. L-am pu
tea încadra suprarealismului, dacă

VERNISAJE POSIBILE
numai un mod specific de a ma
nevra simbolul, dacă atmosfera 
de vis ce se țese difuz în fiecare 
lucrare ar justifica îndeajuns a- 
ceastă asociere. „Automatismul 
psihic pur", acel „dicteu al gîn- 
dirii" pe care Andre Breton îl si
tua la baza oricărei creații supra
realiste este contrazis consecvent 
de rigoarea și coerența raționa
mentului, a exprimării plastice, 
implicit de sensibila obiectivare a 
artistului față de impulsul inte
rior. Nu avem senzația că picto
rul vrea să dezavueze formula ca 
atare, dar nici să subscrie ei, deși 
anumite afinități se pot descoperi 
(mai ales în dilatarea hiperbolică 
a personajelor ori în grafismul ac
centuat al compoziției, care a- 
mintesc fie de Dali, fie de Chi
rico). Este interesant de observat 
însă, și nu numai în cazul său, 
că raportarea la suprarealism nu 
este semnificativă fi nici fertilă

pentru un examen critic. Ne a- 
flăm în fața unui fenomen carac
teristic, de adaptare a unor struc
turi artistice descriptive, „lite
rarei, la o exprimare sintetică; 
de mlădiere a posibilităților figu
rativului, pe care abstracționis
mul cu toate „încrengăturile" sale 
tinde fără 
runce 
ritatea 
categorie ilustrează tipul pictoru
lui „de idei", a „filozofului" pe 
care existența cotidiană îl solicită 
mai ales sub aspectul comentării 
destinelor umane și numai în- 
tr-un plan secundar sub aspectul 
inovațiilor tehnice, al relațiilor 
dintre artă și știință etc.

Gheorghe Pătrașcu abordează 
în general un număr redus de 
teme, ca acelea a perechii umane, 
un fel de simbol al începuturilor 

al perenității speciei, sau ca

a izbuti să-l a- 
în desuetudine. Majo- 

artiștilor din această

acela al păsării, a asociației po
sibilă pentru destin. Totul are o 
amplitudine cosmică, sugerînd 
o largă mișcare integratoare. 
De aceea obsesia malefică a dis
trugerii este echilibrată cu un 
simț deosebit al nuanțelor, cu 
cea a stabilității, a solidității 
materiale. Pătrașcu nu are vio
lența, vitalitatea, senzualitatea 
proprie unui suprarealist; el este 
un meditativ, un reflexiv care lasă 
să transpară cel mai adesea o or
dine interioară aproape clasică. 
Este un artist care se realizează 
cu pasiune pe parcursul unui timp 
îndelungat, aspirînd la acea ver- 
fecțiune a artei lumii vechi pe 
care Valery o vedea în răgazul 
necesar maturizării unei opere și 
în intenția ei de durată. N-am 
făcut intenționat o analiză a cre
ației sale lăsînd acestor rînduri de 
„prezentare" calitatea pe care 
le-am hărăzit-o de la bun în
ceput, și care, în cazul său, ca și 
al altora n-am vrea să îmbrace 
exclusiv un sens figurat: ci in
tr-adevăr să fie și un preambul 
la un vernisaj posibil.

C. R. CONSTANTINESCU
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ADlNCIMEA SUPRAFEȚELOR
O mare parte a criticii noastre 

literare mai este tentată să dea 
autenticității In literatură o ac
cepțiune restrînsă : cuvîntul a- 
cesta se pronunță și se scrie mai 
cu seamă pe marginea cărților 
emanînd de la talente fruste, 
intimidate de cultură. Cu toată 
justețea, Petru Popescu îi sem
nalează acid pe acei : „recen- 
zenți care au descoperit pro
funzimi de gînd in poeți pă- 
mîntoșl și înnoptați, corupători 
de idei și incapabili de grama
tică ori în jurnaliști ai versului, 
specializați în metafore avocă
țești", care au trecut ușor peste 
o carte, după părerea sa remar
cabilă, șl anume peste volumul 
de „Versuri*  al lui Mircea Ivă- 
nescu.

Faptul e, îa linii mari, adevă
rat, dar proporțiile nedreptății 
sînt mai restrinse decât ne aș
teptam. Cum ar putea fi califi
cată drept o gravă trecere cu 
vederea primirea de care s-a 
bucurat cartea lui Mlrcea Ivă- 
aescu (apăruți în 1968) cînd au 
scris despre ea comentatori ca ■ 
N. Balotă, Veleriu Cristoa, Ma
tei Căllnescu, Dan Laurențiu, 
N. Manolescu, M. Ungheanu și 

■ ale căror texte nu ne sînt 
clipa aoaasta la tademtal T 

Impresia noastră este că s-a 
seriozitate 

________________t au are 
insă mai puțin dreptate în In
tervenția ea („Forța dleeretă", în 
„România literară*)  șl. fapt

prin Împrejurarea că, la un ceas 
cînd se recepționează multă 
poezie „vizibilă", cu gesticulație 
bogată, oratorică ori „pămîn- 
toasă", expresionist rurală, mulți 
dintre ei au simțit primejdia ce 
o avea de înfruntat lirica de 
un tip special a lui Mircea Ivă- 
nescu.

Slntem și noi, o declarăm des
chis, printre admiratorii modu
lui poetic reprezentat de acest 
scriitor, mod care, chiar dacă nu 
este cu desăvîrșire nou la noi, 
dă o notă In plus peisajului li-

Intr-adevăr, pentru criticii 
dornici să distingă etape și spo
ruri valorice în destinele lite
rare, M. Ivănescu nu prezintă 
interes, la el tonul liric fiind ne
firesc de egal. Ai senzația că 
toată cartea lui (oare și toate 
celelalte cărți ale sale ce aș
teaptă încă publicarea, aseme
nea masei uriașe, de sub va
luri, a unui aisberg ?) a fost 
scrisă într-o singură zi, de nu 
cumva asistăm încă la scriere., 
ei, uimitor. Cercul — obsesie în 
versurile lui — poate fi

I
I
I
in. mar 

alții — 
în clipi
Impresia noastră este i

I scris, în general, cu ser 
șl Interes. Petru Popescu 
însă mai puțin dreptate

Itervențta sa („rorța aiscreur, in
„România literară") șl, fapt 
elocvent, și alțl critici, scriind

I
I
I
I
I
I
I

despre M. Ivănaeeu, adoptau un 
ton revendloetăv, îngrijorați de 
o posibilă neînțelegere a origi
nalității poeziei aoestul autoe. 
Ne explicăm noeaată preocupare

O seară

ILIE CONSTANTIN

tarar netuaî. Un debut ce nu 
are de loo caracteristicile de
butului, în afara premiemi edi
toriale, In rest, se poate spune 
că M. Ivănescu este poet achevă, 
nu în sensul de „sfîrșit", departs 
de noi acest gînd cît de : ajuns 
la exprimarea deplină.

Lucru, de altfel, firesc pentru 
sei ce-1 cunosc, fiindcă M. Ivă- 
nesou nu este doar autorul aces
tei plachete — nici ea subțire I 
— el are în spate cantități 
de poezie proprie 
nul zecilor de mil de ver
suri . Petru Popescu afirmă efl i 
„Mlrcea Ivănescu scrie fireso 
cum alții vorbeso, și, în spațiul 
vast șl indetermlnabil al poeziei 
lui, nici nu progresează, nici nu 
se întoarce înapoi". Să ne oprim 
puțin asupra acestui gînd.

de ordi-

la „T 4“

i
i
i
I
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de 
seară de 

la clubul „T 4“ demon- 
cu prisosință acest

cîteva sute de tineri au

I
I
i
I
I
I
I
I
I

mai

De fapt nu este vorba de o 
seară oarecare la o casă de cul
tură a tineretului, ci de una la 
care s-a făcut o generoasă risi
pă de fantezie. Am preferat, 
însă, acest titlu pentru că el 
atrage atenția asupra unei si
metrii ! între munca de concep
ție „de ziua", depusă de organi
zatori — șl de care ziarul nostru 
s-a ocupat în cadrul rubricii 
„O zi la..." — și profunzimea 
activităților propriu-zise, 
seară. Și interesanta 
joi de 
strează 
lucru...

Cele
putut opta, după gusturi și pre
ferințe, pentru cîte una sau mai 
multe din activitățile-mozaio 
desfășurate concomitent aici. 
Au putut fi spectatori la antre
nantul microspectacol de va
rietăți avînd ca secvențe
importante o paradă a stelelor... 
cu nume (Anton Dumitrache, și 
Dan Gherasim), momente ve
sele susținute de Nae Lăzărescu 
și Nucu Petrescu, un caleido
scop coregrafic ilustrat de elevi 
ai liceului de coregrafie — ta
blouri folclorice realizate de an
samblul folcloric al tinerilor din 
Capitală —• „Doina Bucureștiu- 
lui". Atmosfera intimă a coche
tului Cafe-bar decorat cu origi
nalitate, a fost punctată de mo
mente poetice cu actorii Sabin 
Făgărășanu, Gh. Arcudeanu și 
membrii cenaclului „Săgetăto
rul", de improvizații pe ritmuri 
de jazz cu formația „Ateneu", 
sub conducerea muzicală a

Dan Berindei sau pur și simplu 
de un inst-ruotiv „dialog" cu 
aspectomatul, care proiecta, pe 
unul din pereți, tablouri cele
bre. Cei seduși de ideea întîl- 
nirii cu pelicula nu au avut ce 
regreta dacă au asistat la pro
iecțiile de veritabilă cinematecă 
de buzunar, care le-au prilejuit 
contactul cu Gopo, Benny Good
man, Fred Astaire. Indrăgostiții 
de muzică au putut asculta Si- 
ciliana-Paradis, In interpreta
rea cvartetului de coarde „Ars- 
Anticva", de sub conducerea 
violonistului D. Cristea. Scurtele 
concursuri pe diverse teme 
„Recunoașteți actorul", „Recu
noașteți poetul", sau rezolvarea 
problemelor de șah și rebus, a 
oferit celor pasionați prilejul 
să-și verifice cunoștințele și ap
titudinile. În sfîrșit, dacă aceste 
acțiuni i-a fragmentat pe parti- 
cipanți după preferințe, dansul 
i-a reunit, pe toți, în sala mare, 
în ritmurile orchestrelor „An
tren" și „Discipolii". Sau în ju- 
îul flipperelor și a mesei de 
pin-pong, din holul decorat cu 
picturile studentei M. Ștefănescu.

Senzația de densitate pe care 
a dat-o enumerarea noastră de 
mai sus are o explicație : o or
ganizare perfectă, la care și-au 
adus contribuția toate cluburile 
tineretului din Capitală.

Atmosfera culturală a acestei 
seri a fost alimentată și de a- 
mabilii și spiritualii amfitrioni 
care au fost Daniela Anencov, 
Șerban Cantacuzino și artistul 
emerit Ion Lucian.

emblema profilului «ău liric : h» 
orice punct ți-ai opri ochiul în- 
tllnești aceeași etare de spirit, 
aceeași lume, aceeași înălțime 
ideatică, aceleași personaje în 
aceleași locuri. Actul însuși al 
lecturii e diferit de cazul lui i 
poți citi poemele în ordinea in
versă celui din sumar, poț: în
trerupe atenția pe mari porțiuni 
fără a pierde mult — și nu fa
cem aici un reproș pentru asta 
— regăsiadu-te la capătul absen
ței parcă în același loc, parcă ia 
altul.

Pentru iubitorii de poezie, re
ali, această calitate de „suspen
dare" în spațiu și timp a liricii 
lui M. Ivănescu se prezintă alt
fel decît pentru criticii amintiți i 
o asemenea carte tinde — măcar 
în acest sens — să intre în rîn
dul celor cîtorva cărți pe care 
le poți deschide, la întîmplare, 
la o pagină sau alta, cu bucuria 
de a întilni pretutindeni suflul 
unic și misterios ce animă în
tregul.

Conștiința artistică a lui Mir
cea Ivănescu este neobișnu: .1» 
clară, acest poet fiind, totodată, 
unul dintre cei mai buni eseiști 
ai noștri, cu o cultură întinsă, 
profundă și tocmai de aceea lip
sită de’ snobism : nu credem că 
au dreptate cei care văd în ver
surile șșle o anume oboseală de 
literatură, saturație, neîncredere 
în comunicarea de ordin literar 
M. Ungheanu remarcă fin că, a- 
lături de refuzul literaturii, la 
Mircea Ivănescu se face con
statată o ădîncă ..sete de lite
ratură". Mai simplu spus, acest 
rafinat consumator de cultură 
vine în poezie nu intimidat de 
„tirania prestigioaselor antece
dente", cît conștient de ele. Fi
ind un autor care reabilitează 
ideea- de suprafață, după C
executînd — adesea cu mijloa
ce insuficiente — foraje ambi
țioase. ne pare firesc sȘ n”-l 
sperie modelele ilustre : Mircea 
Ivănescu nu sapă în lucru. el 
este, cum spunea Dan Laurențiu, 
„un spirit analitic orientat că
tre suprafețele lucrurilor", un 
„devot al nuanței". Or. nuanțele 
sînt infinite, comparativ cu e- 
sențele.

Desigur, pare o acuzație gravă 
să afirmi despre cineva că este 
orientat spre suprafețe. Aceasta 
e o veche reacție, ținînd de au
tomatismul gindirii, destul de 
schematică, altminteri : ce ne 
îndreptățește — în afara unei 
vechi convenții — să credem că, 
întotdeauna și în orice situație, 
adînimea ..inima" lir- or 
este superioară suprafeței ? Pen- 

• tru a ne exprima ghidul mai 
precis ne folosim de o analogie i 
cel care cade de la mare înăl
țime intr-un lac, și nu reușește 
să aibă o poziție perfectă ne 
străpungere, riscă să fie strivit 
de suprafața apei care, se poate 
constata ușor, are, cu acel prilej, 
consistența unei plăci de beton I 
Mircea Ivănescu face, tocmai, 
oum fericit spunea Matei Căli- 
nescu, o poezie „ca descoperire 
a fragilității ființei".

a

lui B. SABIN

state oricînd că valoarea X 
se află în subsolul Y. Numai 
că picturile nu sînt nici rul
menți, nici piese de schimb, 
nici conserve de roșii in bu
lion, nici vin de Cotnari. 
Ele au fost create spre a fi 
văzute, nu înmagazinate de 
contabili cu minecuțe. Nu-i 
mai puțin adevărat că va
loarea lucrărilor din rastele 
este cumplit de inegală ;
într-o vreme ne entuzias
mam cam repede, apoi achi
zițiile (chiar și acum) se
mai fac știm noi cum (ia și 
de Ia ăla că-i băiat bun, 
cumpără de la cutare, că 
i-a murit soacra — ș.a.m.d.) 
Oricum însă, fiecare pinză 
reprezintă o mărturie since
ră și elocventă, o „piatră 
kilometrică" de-a lungul 
drumului pe care plastica 
românească l-a parcurs pînă 
acum. Și trebuie tratată cu 
stima cuvenită. Motiv pen
tru care subsemnatul propu
ne să se legifereze (de 
către Comitetul de stat pen
tru cultură și artă) un fel 
de amnistie generală, capa
bilă să spulbere zăvoarele 
contabilicești ce au întemni
țat opere ca pe niște delinc- 
venți de drept comun. Și aș 
propune ca lucrările care, 
în mod cert, nu vor fi nicio
dată expuse în sălile muze
ului, să fie transferate (îm
prumutate, custodie) unor 
instituții care și acum, în 
1970, agață pe pereți litogra
fii cu mesteceni și poze din 
„Flacăra" ; școli, redacții, 
institute de învățămînt su
perior, case de cultură, clu
buri ale uzinelor. Contabilii, 
gospodăroși din fire, ar avea 
acoperirea legală. Pictorii 
ar avea marea satisfacție a 
confruntării directe cu exi
gența privitorului. Iar pu
blicul larg n-ar avea decît 
de cîștigat.

Singurii întristați ar f> 
șobolanii depozitelor...

(Urmare din pag. I) 

lalți, o artă a adevărului. Unii 
dintre noi însă nu folosesc des
chis termenul de realism ; fie 
îl neagă, fie preferă să îl în
locuiască cu un sinonim. De 
teama că, din nou termenul, 
folosit abuziv, deturnat de la 
fondul și semnificația lui, ar pu
tea deveni un sufocant fetiș pen
tru expresia estetică și pentru 
gîndirea critică !

Fenomenul de compromitere 
a realismului prin transforma
rea lui într-o colecție — mai 
mult sau mai puțin constituită 
ca atare — de fetișuri a gene
rat multe confuzii : ideea că 
realismul e o doctrină ana
cronică, „răsuflată", lipsită de 
profunzime, populară id est 
fără valoare estetică reală, 
ideea că realismul e dușmanul 
frumosului, al profundului, al 
spiritualului și esențialului, 
teoria că realismul, prin func
ția sa mimică, exclude investi
gația, adîncirea psihologică, in
trospecția, poezia, aspirația 
spre spiritual și metafizic, și 
toate celelalte, deductibile une
le din altele așa cum se trage 
un sertar dintr-un alt sertar, 
toate menite să acrediteze con
vingerea că realismul este în 
fond nu o atitudine, o filozofie 
și o morală, permanentă și fun
damentală, proprie și specifică 
artei omului de la începuturile 
ei, ci o factură, trecătoare și 
istorică, în ultimă instanță la 
fel de pompoasă, grandilocven
tă, prăfuită și goală de conținut 
ca și alte procedee literare ale 
secolului trecut.

Pentru mine realismul nu 
poate fi doar un curent lite
rar, cu viață limitată. El este, 
înainte de a fi o orientare, o 
metodă, un unghi de vedere, o 
înclinație temperamentală sau 
intelectuală, ceva mai adînc, 
mai cuprinzător, mai durabil. 
El este o filozofie și o morală 
a creației, originară și veșnică. 
Arta omului trebuie să cuprin
dă omul, fără de care autenti
citatea ei e absentă. Arta re
produce omul și existența lui, 

cu alte cuvinte realitatea. Au
tenticitatea artei, legitimitatea 
și validitatea ei pornesc de la 
om. Garanția realității și rea
lismului artei ca și obligația rea
lismului artei, este omul. Fi
rește, o asemenea atitudine 
poate fi facil acuzată de „uma
nism". Dar oare arta se poate 
simți insultată atunci cînd e ca
lificată drept umanistă ?

Realismul e permanent și 
atoate cuprinzător, implicat în 
toate curentele și școlile lite
rare, uneori în flagrantă con
tradicție cu programele afișate 
ale acestor curente și școli. Cla
sicismul, romantismul, supra- 
realismul sînt toate subsuma- 
bile realismului, în măsura în 
care omul (cititor, privitor, as
cultător) se regăsește în el. Aș 
merge pînă acolo incit aș spu
ne că realistă e orice operă în 
care omul se recunoaște, omul 
fiind, după mine, realitatea 
operei de artă. Din acest punct 
de vedere, orice artist autentic, 
sincer exprimat în opera sa, e 
un realist, indiferent dacă a- 
parține din punctul de vedere 
al manierei clasicismului, ro
mantismului etc. Orice artist 
autentic are o dublă identita
te : una poate fi aceea a perso
nalității, a curentului său li
terar, a culturii, filozofiei, gin
dirii sale etc., iar cealaltă nu 
poate aparține decît realității.

De altfel, dacă arta este ex
presie, și dacă verificarea ei 
este realizarea acestei expresii, 
realizarea unui drum între 
emitent și recipient, adică în
tre artist și primitorul său, 
realitatea operei e o obligație 
elementară, fără de care emi
sia nu se realizează.

Toate acestea, prea cunos
cute, nu ar trebui să le uităm 
atît de ușor. Frustrațiile și 
alienările pe care le creează 
timpul și locul nu pot schim
ba caracterul artei, etern, nici 
caracterul convenției pslho-es- 
tetice în care se exprimă a- 
ceastă artă, de asemenea, etern 
șl cu variații în fond minime, 
chiar dacă inovațiile exterioare 
sînt uneori de-a dreptul spec
taculoase.

REALIS
De altfel, în clipa de față în 

lume are loc, ca să zicem așa, 
o querelle des figuratifs et des 
nonfiguratifs. Termenii sînt pro
prii plasticii dar nonfigurativă 
poate fi și literatura sau muzica, 
șl chiar și filmul, nu numai plas
tica. Unii pretind că e o 
formă a „luptei dintre cei 
vechi și cei moderni". După 
mine, nu poate fi numai atît. 
Cei vechi și cei moderni luptau 
pentru anumite tipuri de re
prezentare în cadrul aceleeași 
specii, specia figurativului, în 
timp ce azi asistăm la o luptă 
între două specii diferite, mai 
bine-zis la combaterea unei 
specii, specia figurativului, de 
către artiști care încearcă să 
creeze o specie nouă.

Realismul este un alt nume 
al figurativului. Căci realis
mul nu face altceva decît să 
figureze realitatea, în datele ei 
permanente, rezumabile de 
fapt la datele omului. Mărturi- | 
sesc sincer, că, fără a condam
na din vreun motiv de princi
piu arta nonfigurativă (în lite
ratură sau în orice altă branșă), 
deocamdată nu-i pot. acorda în
tregul meu credit, deoarece, ca 
om, nu mă recunosc în ea. 
Impopularitatea artei nonfigu
rative (în literatură și în alte 
branșe) unii o explică în mod 
curent prin lipsa de educație 
a publicului consumator. Pu
blicul e incult și nu înțelege. 
Să fie totul atît de simplu ? 
Dar dacă publicul înțelege, și 
totuși păstrează anumite re
zerve, pentru că arta nonfigu
rativă îi oferă mai puțin decît 
cere el de la ea ?

Restring însă aici domeniul, 
abandonînd vreo încercare de 
a face o judecată asupra altei 
arte decît cea literară, singura 
despre care mă pot exprima 
cu anumită certitudine. Voi fo
losi însă în continuare ter
menii de figurativ și nonfigu

rativ. Doctrinele și curentele 
realiste pot fi descrise ca fi
gurative, pentru că figurează, 
în timp ce metodele moder
niste ce resping figurația (nu 
toate metodele moderniste res
ping figurația ; după mine cele 
mai importante, între care su- 
prarealisniul, nu o resping ci 
unele, dimpotrivă o suprasolici
tă) pot fi numite nonfigura
tive.

Poezia, gen în care retorica, 
spectacolul de cuvinte, de
corația și ornamentația au o 
mare pondere, poate eventual 
să-și permită expresia nonfi
gurativă. Proza, după mine, 
nu și-o poate permite decît în 
măsura în care o subsumează 
unei puternice figurații, cu 
adresă precisă în existența o- 
mului. Proza nu poate fi. după 
mine, numai un monolog des
pre nimic. Monologul despre 
nimic, singur, poate eventual 
să treacă drept poezie. EI 
poate fi foarte important și 
util doar în clipa cînd e inte
grat într-o construcție, cu idei 
în mișcare, cu subiect, cu 
cadre naturale, cu oameni. 
Figurația (subiect, temă, per
sonaje, și, vai ! chiar... mesa
giu al autorului către lector — 
îmi cer scuze, dar nu e vina 
mea că mesagiul (sau comuni
carea) e, ca și realismul, un 
termen pentru unii degradat) 
ține de natura prozei, care 
nu poate exprima și comunica 
In afara ei. Dacă proza renunță 
la figurație ea nu mai poate co
munica nimic, decît stări, sen
timente vagi, dispoziții, at
mosfere. Lucruri interesante 
firește, ce țin însă de esența 
poeziei. Proza e genul audi
enței ample, e, ca să zicem așa, 
genul „informației". Ca să in
teresezi zece mii de oameni 
trebuie neaparat să le comu
nici ceva, să-i informezi des
pre ceva, ceva real și adînc și 

genuin comunicat, atingînd un 
centru de atenție comun tutu
ror acestor zece mii de oameni. 
Altfel proza nu se realizează 
ca proză. Un roman nu devine 
un roman decît în clipa cînd 
substanța lui adună la un loc 
mii de oameni. In afara aces
tui cadru popular și democra
tic romanul e exclus.

De altfel, dacă nu s-ar fi pe
trecut compromiterea unor idei 
foarte valabile prin aplicarea 
lor nediscriminată, n-ar face 
nimeni azi alergie la ideea de 
realism. Marii prozatori ai lu
mii sînt realiști. Dostoievski e 
realist. Kafka e realist. Faulkner 
e realist. Thomas Mann e rea
list, ca și Proust, Joyce, 
Malcolm Lowry, Bellow, Ca
mus, Pasternak, Ivaszkiewicz, 
Kundera, iar la noi Voi- 
culescu. Vinea, Holban, Ble
cher, Camil Petrescu. însuși 
faptul că acești autori au cu
noscut succesul, s-au vîndut, 
s-au citit, s-au retipărit e le
gat de realismul lor. Proza 
adevărată, autentică, mare, nu 
e de cerc închis. Am numit 
realiști pe toți aceștia pentru că 
omul se regăsește și se poate 
proiecta perfect In ei. Că 
unul folosește imaginația, altul 
alegoria, al treilea grotescul, al 
patrulea precizionismul și minu
ția, al cincilea visul, etc., iată 
caractere secundare. Multă 
vreme gîndirea dogmatică a 
numit nerealiștl pe Joyce și pe 
Kafka. Ar fi fost bizară, în 
acest caz, popularitatea și in
fluența lor. In clipa de față, 
asistăm în anumite cazuri la un 
dogmatism a reboun : e greu, 
acceptată ideea că un autor 
mare șl autențic poate fi rea
list (credința mea e că realis
mul șl figurativismul la marii 
prozatori e o condiție sine qua 
non, și, pînă acum, experiența 
nu a făcut decît să mă con
firme).

Să ne spunem nouă înșine în 
față un adevăr durerors : nu 
toate marile evenimente ca
re s-au întîmplat în Româ
nia de la începutul celui 
de-al patrulea deceniu încoa
ce. au fost înfățișate cum tre
buie în literatură. Dintre muta
țiile de conștiință, dintre crize
le, transformările, dilatările și 
contractările care au însoțit eve
nimentele. nu toate au fost în
fățișate serios, cu adîncime, în 
deplină sinceritate, cu o reală 
intenție morală de a răspunde 
adecvat unor mari frămîntări, 
transformări, de a da soluții, de 
a ajuta chiar pe cititor. Din toa
te acestea, care constituiau da
toria prozei, multe sînt încă de 
făcut. Incepind din deceniul al 
patrulea poezia, eseul, teatrul 
au reprezentat mult mai mult 
conștiința românească decît a 
făcut-o proza. E momentul ca 
proza să-și înțeleagă mai bine 
misiunea : aceea de a spune 
omului adevărul, punînd, une
ori, atunci cînd trebuie, dege
tul pe rană.

Dar așa ceva nu se poate 
face decît cu fapte adevărate, 
cu oameni adevărați, cu situații 
și cadre adevărate, totul sincer 
și din inimă. cu conștiința 
unei adinei datorii față de un 
cititor care de ani de zile 
caută cartea în care să se gă
sească pe sine. Realismul e, 
deci, indispensabil acestei pro
ze. Ceea ceknu înseamnă că el 
nu trebuie să-și însușească 
toate inovațiile, fără prejude
căți și false pudori. Dar, fără 
rădăcină în viață și fără con
știință și responsabilitate, ino
vația se pierde.

Am încercat să fac, între al
tele, în „Prins", o panoramă a 
Bucureștiului de azi, oraș Inex
plicabil de absent în proza de 
după război, și o panoramă a ti
neretului contemporan, iarăși 
ocolit de prozatori ; un înce
put, deci, ae imagine mai lar
gă, posibil o Imagine a socie
tății românești de după răz
boi. O întreprindere grea, de
licată. ambițioasă, dar pe care 
o resimt ca obligatorie, și care 
trebuie, cred, să constituie mo

rala tuturor prozatorilor de 
azi. Am încercat să așez trage
dia eroului, condiția lui fizică 
și spirituală, într-un cadru a- 
devărat, care s-o autentifice și 
s-o legitimeze. Nu disprețuiesc 
de loc inovațiile tehnice ale 
colegilor mei (deși, francamente 
vorbind, consider că ele sînt 
toate reprezentate și în proza 
mea), și eu însumi caut să rea
lizez inovații tehnice. Insă, de
seori, proza tinerilor e plină 
doar de inovații tehnice, ceea 
ce dă regretabila impresie că 
autorul în chestiune e abscons 
și bizar numai pentrucă nu 
poate fi adînc și clar. Așa cum 
adeseori simți sub discontinui
tatea picturii abstracționiste, că 
artistul pictor încă nu e capabil 
să tragă o linie după natură.

Și aici atingem o altă pro
blemă, la fel de gravă : tenta
ția esteticului. Paradoxal, pro
zatorul român, căruia critici 
dintre cei mai mari i-au re
proșat un anumit realism 
îngust și o lipsă de imaginație, 
nu e suficient de realist. Așa 
zisul realism îngust nu e de 
fapt decît recurența obositoare 
și anacronică a anumitor teme 
tradiționale (mai cu seamă cele 
agrare, care însă prin trans
formarea zonei rurale, cores
pund tot mai puțin realității). 
Ceea ce nu înseamnă realism 
adevărat. Sînt prozatori care 
spun în textele lor mult mai 
puțin decît cunosc. Ei își folo
sesc doar o parte foarte mică 
din experiența proprie, își măr
turisesc doar o secțiune din 
fondurile sufletești și asta, une
ori, tocmai pentru că sînt scrii
tori cu un talent substanțial, o 
deosebită înclinație spre fru
mos, o mare abilitate, o rară 
f(utere de convingere. „Fuga 
n frumos" le e oricînd des

chisă atunci cînd coborîrea în 
adevăr 11 se pare Incomodă. Șl 
ei oferă cititorului mult frumos 
și doar o parte din adevăr. O 
chestiune de conștiință, care ar 
trebui să provoace tot mai mult 
meditația și chiar dezbaterea 
obștei scriitoricești, căci de ea 
depinde, după mine, viitorul 
prozei noastre.
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N. GEROȘANU, Spitalul Săpoca, Buzău : „Tovarășe 
Băieșu, țin să-mi exprim recunoștința și mulțumirile mele 
pentru caldele cuvinte de încurajare și pentru faptul că 
ați publicat în ziar destăinuirile mele. Eu mă aflu in
ternat în spitalul de neuropsihiatrie Săpoca, diiCaata de 
3 februarie și, deși nu mă simt bine, va trebui să pă
răsesc spitalul în cursul săptămînii viitoare pentru că pe 
data de 28 februarie se va judeca recursul procesului 
meu și deci ca trebui să fiu de față. Am primit și con
tinui să primesc multe scrisori din toate colțurile țării 
de la tineri de diferite categorii sociale, fapt care îmi 
dă convingerea că nu sînt renegat de societate, cu tot 
trecutul meu cețos, așa cum spuneați dv. Păcat însă că 
printre ele se mai află și cîteva care vin de la diferite 
tinere și care îmi cer fotografii, corespondență perma
nentă etc. Aș vrea, prin intermediul dv. să mulțumesc 
tuturor acelor care mi-au scris fără să-și scrie adresa și 
deci nu am putut să le răspund personal, iar celor ce-mi 
cer fotografii, prietenie și altele să le atrag atenția că 
prin publicarea scrisorii mele nu am ținut să-mi fac 
publicitate. Această publicitate pentru mine este foarte 
dureroasă. Indiferent de ce se va spune la proces, indi
ferent dacă voi fi condamnat sau nu, vă mulțumesc dv. 
și întregului colectiv al ziarului, precum și tuturor ce
lor ce au căutat să-mi redea încrederea în mine și în 
întreaga societate, din care, fără doar și poate, fac și 
voi face parte și eu. Cu mulțumiri și stimă,

N. GEROȘANU".

luat pe Viorel. S-a căsătorit cu Dovleac Ion din Cuttea 
de Argeș, de care a dat divorț după două luni. A con
viețuit cu anumiți cetățeni, care au făcut greutăți mari 
fiului meu. Copilul s-a făcut de cinci ani. Eu pe lingă 
pensia alimentară îi duceam și pachete. Mă cunoștea. 
Copilul era întreținut satisfăcător și la întreținerea lui 
intervenea și mama fostei soții și ceilalți din familie, 
în toamna lui 1968 un cetățean cu o fată de 12 ani, 
atunci în neînțelegere cu soția dînsului, intră în relații 
cu fosta soție. Acesta îmi interzice relațiile cu copilul 
și dispune de fiul meu, bătîndu-l și oropsindu-l. Cu mare 
greutate am putut să port relații cu fiul meu. După doi 
ani, în 1970, acest cetățean care conviețuiește cu fosta 
soție a mea pretinde că e tată adevărat al lui Viorel 
și că i-a dat educație, cu toate că e nelegitim cu mama 
copilului. 11 bate, îl ceartă și dispune de el, considerînd 
că este îndreptățit și de lege. Copilul, care a fost pe la 
mine, nu se îndura să mai plece. Maică-sa, văzînd că 
nu-l poate lua cu vorbă bună, a intervenit, venind de trei 
ori cu executor judecătoresc, care deja părtinind-o (deci 
nerespectînd voința și dorința copilului) totuși a re
nunțat la executare. Motivul: copilul țipă îngrozitor,

pentru toată viața ? De 
unde această ambiție ne
omenească de a-1 împărți 
cu orice preț pe dindouă?

Acum nu știu ce e de 
făcut. Dacă doriți cu ori
ce preț să țineți copilul 
la dumneavoastră, înain
tați o plîngere justiției. 
Dar, pentru numele lui 
Dumnezeu, feriți-1 cu ori
ce preț de avatarurile a- 
cestei întâmplări odioase !

nu asta are cea mai mare 
importanță, ci situația de
zolantă în care ați ajuns 
acum dumneavoastră, fos
tul soț și fosta soție, care 
trageți de un biet copil în 
două părți, ca de un o- 
biect casnic oarecare. Nu 
vă gîndiți, oare, dumnea
voastră, cei doi părinți, că 
acest coșmar va lăsa co
pilului traume psihice

IOFCEA GRIGORE, județul Ilfov : „In luna aprilie 
a anului acesta se împlinesc cincisprezece ani de cînd 
s-a deschis Șantierul Național al Tineretului Cerna—Jiu 
pentru construcția liniei ferate forestiere Tîrgu-Jiu— 
Tismana și linia industrială pe care se transportă pirită 
pentru fabrica de ciment Birsești. Eu am fost coman
dantul sectorului 1 și apoi numărul 2 Șușița. De cînd s-a 
închis șantierul amintit nu mai știu nimic despre mulți

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTÂ

Vă mulțumesc pentru 
cuvintele ce ni le adresați 
și vă anunț că și noi am 
primit numeroase scrisori 
pe marginea 
neavoastră. 
ne-au scris, 
vă transmit 
compasiunea

cazului dum- 
Toți cei cars 
fără excepție, 
înțelegerea și 
lor și solicită 

clemența organelor de jus
tiție. Redacția a încercat, 
de asemenea, să vă ajute, 
și, în acest scop, juriscon
sultul nostru a avut o con
vorbire cu președintele in
stanței care v-a judecat. 
Domnia sa susține că sen
tința este justă, dată fiind 
antecedentele pe care le 
avețj (care par ceva mai 
grave din relatarea sa). 
Cred că singura soluție 
este ca colectivul de mun
că din care faceți parte să 
vină în fața instanței și să 
solicite preluarea dumnea
voastră în „custodie" mo
rală. In orice caz, vă asigur 
că un reprezentant al zia
rului nostru va fi prezent 
la judecarea recursului dv.

convinge de consecințele 
pe care le poate avea o 
nedreptate, dumneavoastră 
îmi recomandați să văd o 
piesă cu titlul „Iertarea", 
a unui oarecare Ion Băie
șu, la Teatrul Mic. Dacă 
săptămînă viitoare se va 
juca, am să-mi cumpăr ne
apărat un bilet.

MARIANA B„ Oradea: 
Nu fiți atît de indignată. 
I-am luat apărarea lui Ge- 
roșanu. Dar credeți că am 
eu atît de multă putere 
încît să-l salvez ?

IOANA POPESCU, 
București: Nu Sînt de a- 
cord cu reproșurile pe care 
mi le faceți în legătură cu 
asprimea răspunsului pe 
care l-am dat în cazul lui 
Geroșanu. Pentru a mă

HAIDUC VIOREL și 
DOREL, județul Satu Ma
re : Cred că este vorba 
de o coincidență, deoarece 
scrisoarea semnată de cei 
doi copii Viorel și Dorel 
poartă ștampila poștei din 
orașul Cluj. Sau e la mij
loc un răuvoitor, care a 
vrut să vă facă necazuri. 
In orice caz, scrisoarea 
voastră nu e scrisă de... voi, 
elevi de școală elementară. 
Am recunoscut în stilul 
cam demagogic și greșeli
le ei gramaticale mîna 
unui avocat de meserie. 
Spuneți-i respectivului din 
partea mea că rezist la 
amenințări și că nu sînt 
sperios din fire.

comuna Drăganu, județulMERCAN F. NICOLAE,
Argeș : „Vă rog foarte mult, tovarășe Ion Băieșu, să 
faceți tot ce puteți pentru salvarea fiului meu Mercan 
N. Viorel. In anul 1960 m-am căsătorit eu, numitul Mer
can F. Nicolae cu numita Popesc*-  N. Viorica din Curtea 
de Argeș. In ianuarie 1963, nemaiputînd suporta vieții 
grele familiare pe care o duceam la domiciliul soției 
mele și avînd și pe Viorel în vîrstă de șase luni, l-am 
luat la Drăganu cu mine. Consideram că mama lui Viorel 
mă va urma. Ea mai bine a dat divorț, punînd pe 
mama ei și pe sora mamei ei de martoră și a cîștigat 
divorțul cu nota 10. I s-a încredințat ei copilul pe care 
îl crescusem eu singur pînă la un an și două luni. L-a

DIALOGURI ÎN

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

pentru că știe unde îl duce. Copilul mi-a spus totul. S-a 
tras de el în mod destul de inuman de către tov. exe
cutor și de mama lui. Tovarășul executor nu a renunțat 
la copil, că respectă legalitatea executării, dar totuși 
bănuiește că cu copilul se poate întîmpla rău mare dacă 
îl ia în acest hal. Deja de prima dată tov. executor 
putea că încheie un proces-verbal pe care nu l-a în
cheiat. Abuzează pentru că din partea ei se intervine 
prin oameni mari. Zic asta văzînd clar cînd tov. executor 
spune verbal că copilul trebuie luat neapărat, intrucît e 
un caz ca și cum nu s-ar prezenta un deținut la închi
soare. Ce inimă să am eu cînd fiul meu de care se trage 
cu forța fizică a unui executor judecătoresc și a unei 
mame care și-a pierdut încrederea fiului ei prin ne
glijența și dezinteresul care l-a dat acestui copil nevi
novat. Copilul s-a speriat de aceste acte josnice care 
s-au petrecut și nu vrea să mai vadă pe nimeni pînă nu 
o să-i dovedesc eu că nu mai are nimeni dreptul să in
tervină asupra lui. Eu doresc ca, atîta timp cît copilul 
s-a atașat de mine, care sînt tatăl lui sută la sută, 
seamănă perfect fizicește și sufletește cu mine, să mi se 
lase mie în îngrijite. De aceea îl luasem și la despărțire. 
Tribunalul nu a cunoscut adevărul și i l-a încredințat ei. 
Dar acum copilul a văzut adevărul șl i-l poate spune. 
Iertați-mi scrisul. V-am scris o durere de un copil al meu, 
față de care cred că am făcut tot ce am putut".

în aceeași zi am primit și următoarea scrisoare de 
la fiul dumneavoastră :

Tov. Ion Băieșu,
Eu, Viorel, am stat la mama pînă la 7 ani. Pină la 

5 ani am avut pe „tata" Ion, „tata" Nelu (șofhru) și 
„tata" Crăciun. Ei nu m-au bătut. „Tata" Marin mă 
bate, mă chinuie de la 5 ani pînă acum. Mama mă bate 
la fel. Mă pune să-i spăl pe picioare. Acum sînt la tăticu 
meu bun, la Drăganu. Mama a venit cu executor de 3 ori. 
Eu am plîns rău și nu m-a luat. Mi-e frică că mă ia. 
Mă sperii de mașini și de oameni. Visez noaptea exe
cutor. Vă rog să rugați copiii din România să "
de lege să mă lase la tăticul meu hun, la 
Mercan N. Viorel".

Tragică și revoltătoare
poveste mi-ați relatat.

tovarășe Mercan 
Nu știu cine are

se roage
Drăganu

Nicolae ! 
dreptate,
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de ION HOBANA

foști brigadieri. îi rog pe aceștia să-mi scrie pentru a 
stabili împreună un loc pentru a sărbători acest eveni
ment. Adresa mea este Iofcea Grigore, primarul comu
nei Vinătorii Mici, Oficiul P.T.T.R. Crevedia Mare".

Vă rog să anunțați și re- 
’ 1 șidacției noastre îocui 

data jubileului. Aș lua și 
eu parte cu plăcere la 
veniment.

e-

B. MIRCEA, Arad: 
Vreți să știți cum o chea
mă pe cîntăreața de culoa
re din Jamaica pe care 
ați văzut-o în spectacolul 
de varietăți al Televiziunii 
din 8 februarie. O che
ma... Liliana Tomescu.

coperit cu acest prilej un 
neobișnuit talent de pro
zator. Aștept să-mi trimi
teți și altceva, plus cîteva 
date biografice. Voi încer
ca să vă ajut să publicați 
ceva într-o revistă literară. 
Eventual poate faceți un 
drum pînă la București, 
ca să stăm de vorbă. Vă 
felicit.

MARCEL ROI, Lugoj: 
Am citit pioza dumnea
voastră intitulată „Epilog 
la un jurnal" și am des-

E. PANTAZIU, Brașov : 
Nu-mi amintesc să fi pri
mit lucrarea dv. Repetați 
gestul.

CHIABURU EUGEN, elev : „In urmă cu .patru ani, 
tatăl meu, Gheorghe Cheaburu, domiciliat acum în Bo
toșani, strada I, C. Frimu 28, blocul C3, sc. B, ap. 19, 
fiind gelos pe mama mea, a bătut-o pe aceasta în chip 
groaznic. Intîmplarea de atunci nu a fost uitată de ve
cinii care au asistat cu groază la acea schingiuire. Fap
tul s-a petrecut în Bucecea. Noaptea următoare după 
groaznica intîmplare, mama reușește să fugă. Eu și cu 
fratele meu Gabi, care atunci avea cinci ani, am rămas 
dintr-odată singuri Nu avea cine să ne poarte de grijă. 
Eu mergeam la școală, n-aveam timp să mă ocup și de 
celelalte lucruri. Tata, în loc să aibă grijă de noi, se 
ducea pe la diverse femei. Pînă în octombrie am dus-o 
așa. In octombrie, taică-miu, apelînd la sentimentele

să vină înapoi, 
să fugă din nou. 
singuri. Acum tă
cu noi. După un 
aducă pe mama 

înapoi.' A recurs la aceleași minciuni. Astfel s-a scurs 
viața noastră timp de un an, în răstimpul căruia mama 
s-a lăsat înșelată și bătută pentru ca Gabi să nu sufe
re. In septembrie 1967, mama este din nou bătută. De 
data asta am descoperit și secretul acestor bătăi groaz
nice. Prin .aceste bătăi tata urmărea să o omoare. Vroia 
să o omoare încet, încet, prin chinuri fizice și morale. 
In urma acestei bătăi, de altfel, era să moară. O lovi
se cu un. furtun de cauciuc cam cinci centimetri în 
secțiune. Cu cîteva zile înainte îl adusese de la servici. 
Cred, mai mult, sînt sigur, că pentru acest lucru l-a 
adus. Intrucît mămica avea încredere în mine, a plecat. 
O rugasem să-și scape zilele. M-a înțeles și a plecat. 
Dar tatăl meu a văzut în mine un dușman al său. A în
ceput să mă bată, să mă amenințe, neuitînd niciodată 
să înjure groaznic de urît. Pe fratele meu l-a dus la 
persoane de „încredere". Nu l-am mai văzut curînd. 
Nu era săptămînă să nu mă bată. Colegilor mei de 
clasă le ascundeam faptul că eram bătut. In cele din 
urmă am fugit și eu. Am lăsat cărțile în bancă la școa
lă și am fugit. Am mers pe jos cam vreo 36 de ore. So
cotiți și dumneavoastră: de la Bucecea la Dorohoi, iar 
de aici la Săveni, apoi pînă la Liveni. Am plecat de 
după amiază In 18 decembrie 1967 și am ajuns a doua 
zi seara la bunicul meu, unde era și mămica. Bunicul 
m-a ajutat să continui liceul In clasa IX-a la Săveni. 
Tatăl meu n-a venit niciodată să-mi plătească interna
tul. A plătit doar bunicul. Apoi am intrat în liceul mi
litar contrar voinței mamei mele. Voiam să găsesc o 
lume cinstită. Și am găsit-o. In timpul acesta, Gabi a 
stat pe la diverse persoane din Botoșani. De cîte ori 
l-am văzut îmi spunea că o duce bine, dar după ce 
pleca tatăl meu începea să plîngă și-mi spunea cum îl 

1 prigonesc toți. Astă vară m-am cutremurat cînd l-am 
văzut. Era slab, palid, cu hainele rupte... Cînd am ră
mas singur a început să-mi spună ce-a pățit. Are o ci- 

i catrice mare pe piciorul sting. I-o făcuse o persoană de 
„încredere": mama amantei tatei. Beată fiind, aceasta 

i a scăpat toporul în -piciorul lui. Iama trecută a dormit 
într-o cameră fără foc. S-a îmbolnăvit și noaptea tre- 

i sărea și începea să plîngă și să țipe în somn. Ziua stă- 
, tea adesea fără să mănînce. împreună cu amanta sa, 

tatăl nostru pleca la restaurant să mănînce, iar Gahi 
răminea acasă flămînd. Către începutul lunii septem
brie, avînd încurcături cu amanta sa, tata se hotărăște 
să mai facă o încercare. împreună cu Gabi, s-a dus la 
mama, care era în Reșița. Nu știu cum de l-a mai cre
zut ea și de data aceasta. Cred că a speriat-o starea lui 
Gabi. In acest timp, unele din prietenele lui taică-meu 
mai veneau seara la el. Nu știau că se întorsese mămica 
Dar înspre sfîrșitul anului a început din nou cu ame
nințările. Nu era zi să nu o amenințe cu moartea pe 
mămica. Asta o hotărăște să-l părăsească în ziua de 26 
decembrie 1969. Dar îl ia și pe Gabi cu ea. N-a vrut 
să-l mai lase în suferință. Dar după ce-a început școa
la, taică-miu îl fură pur și simplu de la școala din sat. 
Directorul școlii a anunțat miliția comunală, care l-a 
arestat în comuna Manoleasa. Insă au fost nevoiți să-l 
pună în libertate la comanda unui înger păzitor al său, 
vechi tovarăși de afaceri, Ion Amihăiesei, secretar al con
siliului popular din comună. In prezent fratele meu este 
la taică-miu în Botoșani. El, după cum îl știu și după 
cîte aud că face, n-are decît grija femeilor și a băutu-

materne, a înduplecat-o pe mămica 
După cîteva săptămini este nevoită 
Iar începea să o bată. Iar am rămas 
tăi meu își aducea prietena de față 
timp iar s-a gîndit că trebuie să o

rit. Este un om laș, josnic, se ocupă cu tot felul de afa
ceri. O astfel de afacere i-a adus înlăturarea din funcția 
de șef de secție la I.M.A. In plus, știe să se facă apreciat 
prin fizicul frumos și prin vorbirea înțeleaptă pe care 
o are. Asta îl face și mai primejdios, deoarece minte 
cu bună știință. Toată dorința mea este de a-l vedea 
pe Gahi la adăpost de influența lui. Pe lingă faptul că 
nu are grijă de el, îl învață foarte multe lucruri mur
dare. Gahi are acum nevoie nu de tată, ci de mamă. 
Este lipsit de căldura sufletească a mamei. Vă rog foar
te mult să mă ajutați țentru ca fratele meu să nu mai 
fie chinuit. Are doar opt ani și suferă la fel ca mine sau 
ca mama noastră. Ajutîndu-mă, m-ați liniști și pe mine 
și pe mămica, care l-a crescut și l-a ținut cu viață, căci 
se născuse imatur și nimeni nu spera să trăiască. Știu 
că Gabi gîndește ca mine. Vreau să-l ajut. Dar direct 
nu pot. Mă gîndesc că puteți face ca, măcar pînă la 
hotărîrea judecătorească, fratele meu să fie ținut de că
tre mama și nu de tata. E unica șansă a lui Gabi pen
tru ca el să devină folositor mai tîrziu. De la tatăl meu 
învață doar lucruri huliganice. Deși îmi este tată, îl 
urăsc pentru că nu este om, este o brută. Fără să ur
mărească un scop personal, comite multe lucruri con
trari umanității. De aceea vă rog să mă ajutați și să in- 
terveniți. Dacă va fi nevoie să fie întrebat Gabi la cine 
vrea să stea, vă rog foarte mult chemați-mă și pe mine. 
Cînd este cu mine, Gabi are mai mult curaj și spune ce 
gîndește. Altfel spune ce-l obligă taică-miu.

Dacă publicați scrisoarea, vă rog să nu pomeniți școa
la la care învăț. Onoarea școlii nu trebuie pătată".

Lăsînd la o parte orice 
alte comentarii, redacția 
a intervenit pe lingă au
toritatea tutelară a Con
siliului popular Botoșani 
pentru a cere Imediat (în 
cazul în care cele relatate 
de dumneata stnt adevă
rate) o ordonanță prezi
dențială prin care fratele 
dumitale să fie scos de 
sub autoritatea tatălui. 
De altfel, articolul 306 din 
Codul Penal prevede 
sancțiunile cuvenite pen
tru cei care pun în peri
col dezvoltarea fizică, in
telectuală sau morală a 
unui minor. Sperăm, de 
asemenea, o intervenție 
corespunzătoare în acest 
caz din partea colectivu
lui în care lucrează tatăl 
dumitale.

I. BARBU, elev, Petri- 
la: Din ciclul de carica
turi pe tema mărțișorului, 
în general bune, v-am a- 
les-o pe cea de mai jos. 
Mai trimiteți.

NELU BUDUNA, Ga
lați: Scrisoarea dumnea
voastră mă măgulește. Sus
țineți cum că în orașul 
dumneavoastră, sîmbăta se 
face coadă 
neretului". 
Propunerea

la „Scînteia ti- 
Chiar așa ? ! 
pe care

faceți de a acorda rubricii 
un supliment întreg (gen 
„Preludiu") nu este posibi
lă. Voi încerca, totuși ca în 
săptămînile cu mare aglo
merație de scrisori (în mo
mentul de față vă asigur 
că sînt literalmente îngro
pat în drame de familie și 
amor) să dau o ediție 
specială în numărul de 
miercuri.

O CITITOARE: „Per
lele" culese de dumnea
voastră din gura celor 
care, din ignoranță și sno
bism, chinuie sfînta si 
dulcea noastră limbă r< 
mânească sînt nostime. De 
exemplu : i-a crescut mult 
numărul de leuclocite; 
„Să aibe o estetică cît mai 
frumoasă" ; „mașină ma
nuală de mină"; „Vorba 
lui Motto : dacă voi nu 
mă vreți, eu vă vreau"; 
„Secolul ics-ics"; etc. Dacă 
mai aveți, mai trimite- 
ți-mi. Le păstrez pentru o 
nouă ediție din Tanța și 
Costel. Vorba lui: „Mă, 
ce espresii 1“

SOLD 
GH. : 
vînt de 
avut

TRANDAFIR
Susțineți pe cu- 
onoare, ca n-ați 

în viața dumnea
voastră de-a face cu o
chelnăriță cu numele de 
Neli și că respectiva e o 
mincinoasă. Perfect. Hai 
să încheiem afacerea, că 
m-am plictisit. Chiar și azi 
mi-au venit vreo cinci 
scrisori pe marginea cazu
lui. Doi soldați te apără, 
doi chelneri te acuză, iar 
un pompier din Brăila 
zice că -e neutru, că se mai 
gîndește și că revine. A- 
iunge !

— Săptămînă trecută am pre
zentat cititorilor sistemul hidro
grafic artificial și fortificațiile de 
pe platoul Marcahuasi, făgădu- 
indu-le că vom vorbi, în conti
nuare, despre monumentele cele 
mai reprezentative ale culturii 
masma.

— In incinta fortificațiilor am 
găsit, rînd pe rînd, un mare nu
măr de sculpturi, ansambluri și 
morminte. Centrele cele mai in
teresante. dominate fiecare de un 
altar monumental, sînt situate în 
cele patru puncte cardinale.

— Cu care vreți să începeți ?
— Cu altarul Cancaucho, ri

dicat la est și orientat spre 
Soare-răsare. în fața lui, un teren 
destul de vast pentru a cuprinde 
o armată, sau întreaga populație 
a regiunii ; foarte aproape, o 
mică înălțime a fost amenajată 
pentru a reprezenta, privită sub 
un anumit unghi, un rege sau un 
preot, așezat pe tron, cu mîinile 
împreunate a rugă.

— Această sculptură „în mare" 
este caracteristică, pare-mi-se 
culturii masma — și nu numai 
ei...

- La sud, pe o înălțime de 
50—60 metri, numită „Fortărea
ța", figurile sculptate se ridică 
pretutindeni. Un altar, orientat 
spre est, depășește cu 15 metri 
nivelul cîmpiei înconjurătoare. 
De la baza lui coboară o pantă 
repede și netedă, acoperită cu 
un fel de ciment...

Pe marginea vestică a platou
lui, cam la 100 de metri de pră
pastie, un grup de stînci enorme 
alcătuiesc un 
Soare-apune.

altar orientat spre 
Acest loc e

mit „Mayoralas", nume mo
dern, atribuit de asemenea tine
relor fete care cîntă și dansează, 
potrivit tradiției, la serbările ri
tuale din primă săptămînă a lui 
octombrie... Eără nici o îndoială, 
e vorba de un altar edificat pen
tru cântecele religioase și aranjat 
în formă de cochilie acustică, 
pentru amplificarea sunetului.

-— A mai rămas un punct car
dinal.

— La extremitatea nordică a

două femei și de cîteva figuri de 
animale, reprezentînd, poate, cele 
patru elemente ale naturii. Pro
iectarea directă, pe ecran, a ne
gativului uneia dintre aceste fo
tografii face să apară o a doua 
figură. în locul unde se află 
capul primului personaj, se vede 
chipul sculptat al unui om tînfir, 
cu șuvițe de păr pe frunte, care 
privește cu o expresie de nobilă 
mîndrie.

— Și justificarea schimbării la 
față ?

— Nu voi încerca să explic a- 
cest mister sculptural, pe care 
ni-1 dezvăluie numai fotografia.

— Mă întreb dacă există ci
neva în Stare să-l explice, fără a 
recurge la formulele salvatoare : 
„coincidență", sau „iluzie op
tică"... Dar e cazul să trecem 
la o descriere a figurilor de pe 
platou. Vă propun să începem 
cu cele zoomorfe.

— Sînt animale originare din

CULTURA
MASMA di)

platoului, doi broscoi enormi sînt 
așezați pe un altar semicircular, 
orientat spre vest. Odată pe an, 
la solstițiul din iunie, preoții ve
deau soarele răsărind exact în 
dreptul figurii centrale. Acest al
tar aparține unui ansamblu a- 
proape circular de monumente, 
avînd în centru un mausoleu, în 
foarte proastă stare.

— Dacă nu mă înșel, una din
tre marile enigme ale culturii 
masma rezidă tocmai în acest 
mausoleu...

— ...în care o sută de foto
grafii, făcute în diferite perioade 
ale anului, au relevat statuia u- 
nui bătrîn muribund, vegheat de

regiune, ca broasca și condorul ; 
animale americane, broaște țes
toase și mairmjțe, care nu puteau 
trăi la o asemenea altitudine ; 
vaci și cai — specii aduse de 
spanioli; animale care nu existau 
pe continent — nici în preistorie
— ca elefantul, leul african și 
cămila...

— Presa a bătut destulă mo
nedă în legătură cu o prezență 
și mai insolită.

— Stegozaurul (vezi fotografia)
— animal din era terțiară, cu
noscut prin oseminte și amprente 
fosile.

— Iată un alt „mister sculp
tural" deocamdată inexplicabil. 
Știința ne încredințează că omul 
și stegozaurul n-au fost nici pe 
departe oontemporani. Iar a ne 
închipui că purtătorii culturii 
masma erau capabili de reconsti
tuiri de genul celor efectuate de 
la Cuvier încoace... Să nu ne 
pierdem însă în conjecturi. Ce 
ne puteți spune despre figurile 
antropomorfe ?

— Reprezintă cel puțin patru 
rase umane, printre care rasa 
neagră. Cele mai multe capete 
sînt neacoperite, dar unele au o 
cască de războinic, sau o pălărie.

— Cred că, din acest punct 
de vedere, interesul maxim se 
concentrează asupra stîncii duble, 
înalte de peste 25 de metri, în 
care ați descoperit 14 chipuri de 
mari dimensiuni. Dar despre asta 
vom discuta pe larg în ultima 
parte a dialogului închinat cul
turii masma.

© •

Desene de V. CRIȘAN

9 septembrie 1939. Trenul spe
cial al lui Hitler se afla de cî
teva zile pregătit pentru a-l 
transporta pe dictatorul nazist 
spre Varșovia. Dar — cu toată 
lipsa de armament și de trupe — 
armatele poloneze fărâmițate 
rezistau. Drumul spre Varșovia 
nu era liber. Hitler a trebuit să 
arunce in luptă noi divizii și a- 
viație peptru a infringe armata 
poloneză mult inferioară.

Și totuși Hitler își mutase re
ședința de la cancelarie în tre
nul special păzit de către com
panii SS. In seara aceea Hit
ler avea vizitatori. Patru per
soane în uniforme au fost auto
rizate să se apropie de trenul 
special. După ce și-au arătat de 
cîteva ori legitimațiile, au fost 
introduși în vagonul-salon care 
se învecina cu vagonul lui Hi
tler. Iar peste cîteva minute au 
fost anunțați că sînt așteptați. 
Primul a intrat Keitel ; apoi ge
neralul Alfred Jodl, șeful sec
ției operaționale a OKW, I-au 
urmat amiralul Canaris, șeful 
Abwehrului (spionajul arma
tei) și unul dintre adjuncții săi 
— colonelul Erwin Lahousen.

Canaris ceruse în mod expres 
să-l vadă pe Hitler pentru a-i I transmite unele informații 
portante •

— Din '

I
I
I
i
I
I

I
i

I
I

im-

par- 
unui

— Din datele care mi-au 
venit deduc posibilitatea 
atac al Franței în Saar. Aceasta 

1 ar permite trupelor franceze să 
avanseze apoi atît spre Miinchen 
cît și spre Ruhr și să imobilizeze 
o mare parte din trupele noas
tre. N-ar fi exclusă și o acțiune 
militară a Angliei, în același

I
on 111;
timp 

HitHitler îl lasă să termine, apoi, 
rotindu-și privirea de la Keite) 
la Canaris, răspunse laconic :

— Nu cred. Este imposibil. 
Nici Franța, nici Anglia nu vor 

9 ____ ___  ____  __
I

ataca acum- Altceva mai aveți 
să-mi comunicați ?

Hitler nu făcea în acel mo
ment decît să reia o idee pe 
care o dezvoltase cu două 
săptămini inainte în fața gene
ralilor săi. Experiența cîștigată 
la Miinchen și ulterior, cînd in- 
vadînd Cehoslovacia puterile oc
cidentale nu acționaseră în nici 
un fel, l-a făcut să-și mențină 
convingerea că nu există pentru 
Germania nici un pericol în 
vest.

Astfel, la 22 august. Hitler de
clara :

— Vestul 
posibilități 
1. Blocada 
efectuată din cauza autarhiei și 
a surselor de aprovizionare de 
care vom dispune în est ; 2. Un 
atac dinspre linia Maginot. îmi 
pare imposibil. Mai există o e- 
ventualitate — violarea neutra
lității olandeze, belgiene și elve
țiene. Niciodată Anglia și Franța 
nu vor viola neutralitatea aces
tor țări. Practic lor le este im
posibil să vină în ajutor Polo
niei.

Dar ce s-ar fi petrecut dacă 
lucrurile ar fi evoluat altfel ?

Generalul Jodl declara la Nii
rnberg :

— Pînă-n 1939 noi eram capa
bili să înfrîngem singuri Polo
nia ; dar noi n-am fost niciodată 
in măsură, nici in 1933, nici în 
1939 să ne opunem unui atac 
concentric al acestor națiuni re
unite (Anglia, Franța, Polonia — 
n.r.). Și dacă noi n-am fost în- 
frînți în 1939, aceasta se dato- 
rește pur și simplu faptului că 
în timpul campaniei din Polo
nia, cele 110 divizii franceze și 
engleze din vest au rămas abso
lut inactive în fața celor 23 de 
divizii germane.

Iar generalul Halder, șef al

nu are decît două 
să ni se opună :

— nu va putea fi

marelui stat major, incepind din 
1939 nota în jurnalul său : „Dacă 
francezii ar fi sesizat logica si
tuației și ar fi profitat de anga
jarea forțelor germane în Polo
nia, ele puteau traversa Rinul, 
fără ca noi să-i putem împie
dica și ar fi amenințat zona 
Ruhr-ului, care reprezenta pen
tru Germania factorul cel mai 
decisiv în ducerea războiului".

Imobilismul straniu al trupe
lor franceze și engleze a conti
nuat nu numai în perioada inva
ziei hitleriste în Polonia, ci 
mult după aceea. Luni de zile 
nu se trăgea împotriva liniilor 
germane nici un foc.

foarte scurt timp după înfrîn- 
gerea Poloniei.

La 6 octombrie, Hitler ține 
unul din obișnuitele sale dis
cursuri în fața Reichstagului. 
Plină de steaguri cu svastici și 
de uniforme militare de toate 
culorile, sala Reichstagului se 
aseainăna mai mult cu o piață în 
pregătirea unei parăzi. Goring 
care prezida ședința de pe un 
podium care trona asupra între
gii săli, era zimbitor și volubil. 
Hitler, cu obișnuita sa figură 
împietrită, își rosti discursul în 
care accentul era pus pe oferte 
de pace față de Franța și An
glia.

— Ce rost are acest război în 
vest ? Pentru restaurarea Polo
niei ? Polonia tratatului de la 
Versailles nu se va mai ridica 
niciodată.

El propune o nouă conferință 
care, bineînțeles, nu putea face 
altceva decit să consacre cu
cerirea de către Reich a Polo-

tului național-socialist și expan
siunii viitoare a poporului ger
man in Europa. Pentru lumea 
exterioară acest obiectiv va fi 
ajustat în mod corespunzător și 
diferit de propaganda necesară 
din punct de vedere psihologic. 
Dar acest camuflaj nu va schim
ba nimic din scopul războiului 
care este și va rămîne, distruge
rea dușmanilor noștri occiden
tali" (sublinierea mea — S.V.).

Un singur om din asistență 
cunoștea de mai multă vreme 
intențiile lui Hitler. încă în mo
mentele în care Varșovia rezis
ta sub tirul concentrat al cano
nadei germane, Keitel a primit 
misiunea de a pregăti de urgență 
planul deplasării efectivelor ger
mane din Polonia spre frontiera 
franceză, belgiană și olandeză.

Keitel declara la Niirnberg : 
— încă în ultima fază a cam

paniei din Polonia, au inceput să 
fie transferate în vest toate for
țele care nu erau necesare. Iar

0 CAMPANIE
Nu numai pe plan politic, dar 

și pe plan diplomatic guvernul 
de la Paris încuraja viitoarele 
planuri ale lui Hitler. Georges 
Bonnet, ministrul de externe 
francez, nu excludea, se pare, 
deloc ideea unui compromis în
tre cele două țări. Un curier di
plomatic special sosește din Pa
ris la Luxemburg pentru a 
menține contactul cu Berlinul. 
Ambasadorul german la Madrid, 
von Stohrer, este în raporturile 
cele mai cordiale cu ambasado
rul francez care era nimeni altul 
decit mareșalul Petain, al cărui 
nume a rămas de tristă memorie 
in istoria Franței.

Ideea unui compromis era pe 
gustul lui Hitler, care putea la 
adăpostul unui fals pacifism să 
pregătească o nouă invazie, de 
data aceasta a Franței. Pregăti
rea psihologică a început la

niei. Același moment ca la Miin- 
chen. In plus o declarație vagă 
despre reducerea armamente
lor.

Aceasta se petrece la 6 octom
brie. Campania zgomotoasă de 
presă organizată de Gbbbels 
despre „ofertele pașnice ale Fii- 
hrerului" sugera că Chamberlain 
și Daladier trebuie să răspundă. 
Dar înainte de a se primi aceste 
răspunsuri. Ia 9 octombrie, trei 
zile după discurs, Hitler adresă 
o nouă directivă a armatei pe 
care o citește în fața vîrfurilor 
militare convocate. Acest docu
ment este o nouă probă a ci
nismului politicii hitleriste : 
„Obiectivul Germaniei în acest 
război trebuie să fie o victorie 
militară în vest, adică distruge
rea forțelor occidentale, astfel 
încît ele să nu se mai poată 
opune niciodată consolidării sta-

în ultimele zile ale războiului 
din Polonia, Hitler mi-a spus că 
este hotărît să aducă toate for
țele din est în vest cît mai re
pede cu putință pentru a putea 
ataca in iarna lui 1939—1940.

PLANUL MANSTEIN

Pe unde urma să fie atacată 
Franța? Problema a reprezen
tat o temă centrală în preocu
pările vîrfurilor militare hitle
riste. Și aceasta deoarele Keittel 
și anturajul său, în mod special 
Brauschitsch, bucuroși că au 
scăpat de complicații Ia fronti
era vestică în perioada campa
niei din Polonia, se temeau to
tuși să atace Franța fără o con
solidare a forței militare ger-
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movarea principiilor politicii ex
terne a partidului, în relațiile cu 
țările socialiste, cu partidele co
muniste și muncitorești, tovară
șul Nicolae Ceaușescu i-a urat 
succese tot mai mari în munca 
pentru dezvoltarea socialismului 
în patria noastră, pentru triumful 
ideilor marxist-leniniste al politi
cii Partidului Comunist Român.

Răspunzînd, tovarășul Leonte 
Răutu a mulțumit Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru deosebita cinstire ce i se a- 
cordă. După ce a arătat că apre
cierile referitoare la activita
tea sa, făcute de secretarul gene
ral al Partidului Comunist Ro-

Tovarășul Paul
A

s-a reîntors
Vineri dimineața, s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Sofia, 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., unde, împreună 
cu tovarășii Ilie Rădulescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., și Gheorghe 
Zaharia, director adjunct al Insti
tutului c*e  studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R7, a participat la o întâlnire 
a secretarilor pentru problemele 
muncii de propagandă ai comite
telor centrale ale partidelor co-

• LA MACON (Georgia), au 
continuat întrecerile turneului 
Internațional de tenis. In turul 
doi al probei de simplu mascu
lin, jucătorul român Ilie Năstase 
l-a Intîlnlt pe chilianul Jalme 
Fillol. Reslmțlndu-se în urma vi
rozei de care a suferit în timpul 
campionatelor de la Philadelphia, 
campionul român a cedat cu 4—B, 
4—4, 4-4.

tori ?" îl întreabă reporterul pe 
plastician. Plasticianul e pus a- 
cum și el în încurcătură, li cere 
din ochi răspunsul inginerului 
Tomoiag. Porumbelul ? Săgeata ? 
Arcul cu săgeată ? Lira ? Vioa
ra ? Ghinda ? Ghiocelul ? Bu
buruza ? Potcoava ? Scara de 
hornar ? Nufărul ? Trifoiul cu 
patru foi P Inginerul Tomoiag 
deschide un dosar și străbate cu 
degetul cîteva coloane de cifre. 
E greu de stabilit. Dar pînă la 
urmă, coroborînd datele coloane
lor, spune un npmăr. Este simbo
lul cifric al produsului „cheie cu 
inimă". Se fabrică anual în jur 
de 40000 „chei cu inimă". Dar 
„inima în sine", se grăbește plas
ticianul să adauge, este prezentă 
în mult mai numeroase modele. 
„In cîte P" întreabă reportend. 
După un nou schimb de priviri 
și aupă un alt calcul al ingine
rului, răspunsul încheie discuția: 
In 15 la sută din întregul sorti
ment.

In atelierul de dispozitive ne 
oprim lingă masa de lucru a unui 
tînăr. Vasile Mureșan, elev în 
clasa a Xl-a a liceului seral, ab
solvent al Școlii populare de artă. 
Blond, timid, interiorizat. Cu o 
trusă de cuțitașe din metal dur 
transcrie >pe o matriță prototipul 
venit de la atelierul de creație. 
Prin mîinile lui și ale încă unui 
coleg inspirația creatorilor este

De la Banca Națională a Republicii Socialiste România
Banca Națională a Republicii 

Socialiste România aduce la cu
noștință următoarele :

Biletele de bancă de 1, 3, 5, 10, 
25 și 100 lei avind imprimată de
numirea anterioară a statului 
„Republica Populară Română" se 
retrag din circulație.

Retragerea din circulație a bi
letelor de bancă arătate mai sus 
se face astfel :

Pînă la 31 martie 1970, aceste 
bilete de bancă vor fi primite în 
mod obișnuit de către toate ca
sieriile instituțiilor, întreprinderi
lor și organizațiilor de stat, coo
peratiste și obștești, precum și 
de către casieriile subunităților 
acestora (magazine, restaurante, 
cinematografe, teatre, frizerii, co. 
fetării, farmacii, librării etc.).

Acestea sînt obligate să pri
mească biletele de bancă de mal 
sus și să le depună Ia unitățile 
bancare.

culatorie și vor circula paralel cu 
monedele metalice avînd impri
mată denumirea statului „1 
blica Socialistă România",

mân, reprezintă un puternic în- V 
demn pentru a munci și în vii
tor cu întreaga dăruire, energie 
și pasiune, în calitatea de acti- ™ 
vist al partidului, vorbitorul a 
subliniat eă sentimentul care-1 a 
stăpânește, mai presus de orice, ™ 
este mîndria de a face parte din 
rîndurile Partidului Comunist Ro- A 
mân, care își îndeplinește în mod 
strălucit misiunea istorică de a 
conduce societatea noastră pe 
drumul socialismului. Acest sen
timent de mîndrie — a adăugat 
vorbitorul — își are sursa și în 
Îiolitica internațională marxist- 
eninistă a partidului, în perse

verența neabătută cu care parti- 
nostru militează pentru nor- 
juste în relațiile dintre parti-

dul nostru militează 
me j .
de și state.

PRONOSTICURI ȘI TEMERI
CONFIRMATE

încă nu se împlinise primul

• minut de joc efectiv și norve
gienii conduceau cu 1—0. Pînă 
la pauză, alte trei goluri norve- 
• giene păreau să anunțe un scor 
de proporții, a urmat în minu
tul 23 golul al cincilea... Bulga
rii, care risipiseră și pînă atunci 

• multă energie încercînd să se 
împotrivească jocului superior 
al adversarilor, obțin primul lor 

• gol și din acel moment capătă 
mai mult aplomb, mai multă în
credere în ei înșiși — drept care 

_ mai înscriu încă o dată. Și ast- 
Q fel, deși norvegienii mai înscriu 

im gol, bulgarii obțin un nespe
rat scor egal pentru repriza a 

A doua : 2—2. Repriza a treia în- 
cepe cu încă un gol al bulgarilor, 
dar norvegienii — deși se me- 

• najează vizibil — joacă suficient 
de exact pentru a marca de 
două ori ți a menține în scorul 
final diferența inițială : 8—3. A
list care, cînd s-a concentrat, a 
creat cîteva faze de spectacol — 
puține însă pentru cele 60 de 
minute de joc, cite trebuie ofe
rite publicului.

Cel de al doilea joc al dimi
neții — Elveția — R.F.G. — ar 
putea intra în legenda acestui 
campionat mondial prin neaș • 
teptatele și ciudatele evenimente 
care l-au presărat. în primul

Niculescu-Mizil 
la București

• rinai auerenja inițiala : o—a. a 
fost un meci cu un singur so- 

socialiste. *
La sosire, pe peronul Gării de a. 

Nord, erau prezenți tovarășii W 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului A 
Permanent, secretar al C.C. al ™ 
P.C.R., Bujor Sion, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Gheorghe Ba- A 
drus, adjunct de șef de secție la ” 
C.C al P.C.R., activiști de partid. , , . , .. , . , - .„ L f, a rînd, pentru că a fost un meci

Au fost de față apaș Gospo- cîștigat în numai 103 secunde, 
dov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, și membri ai amba
sadei.

adică în intervalul mai mic de 
două minute din repriza a doua 
în care vest-germanii au înscris 
toate cele trei goluri ale lor. în 
al doilea rînd, pentru neaștep- 

A tata schimbare a atmosferei de 
wpe gheață în cea de a treia re

priză: de unde pînă atunci spec- 
• tacolul isocheistic fusese dintre

rele mai frumoase, mai tehnice 
și mai curate din cîte poate 

— oferi acest sport, ultimile 20 de 
9 minute au degenerat în brutali

tăți, răfuieli, parlamentari și 
altercații care au adus numărul 

ft de eliminări pînă la neobișnuita 
cifră 13 (6 elvețieni și 7 vest- 

• germani). în al treilea rînd, me
ciul acesta a fost condus cu o 
incompetență neașteptată pentru 
un campionat mondial — erorile 

A mergînd de la acordarea unui 
gol pornit dintr-o nesancționatâ 
pasă peste două linii, pînă la

De la 1—15 aprilie 1970, biletele 
de bancă — emisiunea 1952 — vor 
fi primite în plăți și pentru pre
schimbare numai de către casie
riile unităților bancare. Casei de 
Economii și Consemnațiuni și ofi
ciilor P.T.T.R.

După data de 15 aprilie 1970, în
cetează puterea circulatorie a bi
letelor de bancă de 1, 3, 5, 10, 25 
ți 100 lei, avînd imprimată denu
mirea anterioară a statului „Re
publica Populară Română",, aces
te bilete de bancă nemaiputînd fi 
primite ca mijloc legal de plată.

Monedele metalice existente în 
circulație, avînd imprimată denu
mirea anterioară a statului „Re- . . . .
publica Populară Română", conți- A neaplicarea propriilor sancțiuni 
nuă să albă deplină putere cir- W (!a un moment dat, deși vest- r' 1 11 o i v- > a oi •• ■ mul o n „ — „ lz.1 . . , - • •germanii aveau trei eliminați,

tmpri- — ej au jucat doar două minute în 
,Repu- W trei oameni, la expirarea primei

pedepse uitînd să fie „pusă pe 

rol" cea de a treia, amînată 
conform regulamentului). Și â- 
cestea n-au fost decît exemplele 
cele mai flagrante, arbitrii Va
lentin Wilhelm și Vasil Popov 
greșind de nenumărate ori, 
avînd chiar să-și reproșeze 
alterarea jocului în ultima re
priză. în fine — și nu în ultimul 
rînd — meciul acesta va intraintra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CLASAMENT

S.U.A. 3 3 0 0 35— 3 6
Norvegia 3 3 0 0 16— 8 6
R.F.G. 3 3 0 0 11— 5 6
Elveția 3 1 0 2 7— 9 2
România 3 1 0 2 11—15 2
Japonia. 3 1 0 2 10—17 2
Iugoslavia 3 0 0 3 7—15 0
Bulgaria 3 0 0 3 6—31 0

defl-în legendă prin gravele 
ciențe în mînuirea cronometre- 
lor de la masa de arbitraj, pe 
care sperăm să nu le mal vedem 
repetate.

Cîteva cuvinte despre meci ca 
atare : vest-germanii s-au im

Aspect din întîlnirea România—Iugoslavia. Foto i V. RANGA

pus anevoios, dificil, s-ar putea 
spune că victoria lor se dato- 
rește ghinionului elvețienilor 
care au ratat incredibil ; dar tot 
atît de adevărat este că exce
lentul portar Rigolet (Elveția) 
are o contribuție esențială la 
menținerea scorului final la o 
diferență de numai două puncte: 
3—1.

meciului lugosla- 
desfășurat în des-

Rezultatul 
via—S.U.A., .. 
chiderea cuplajului de aseară, 
poate fi socotit o surpriză : doar 
1-5. Fără îndoială că în explica
rea lui trebuie început cu meri
tele învinșilor, fiind realmente 

un merit al hocheiștilor iugoslavi 
faptul că au reușit nu numai să 
primească atît de puține goluri, 
dar mai ales să-și împiedice ad
versarul să-și facă jocul obiș
nuit, să-l reducă la acceptarea 
manierei care le convenea. N-a 
fost un joc frumos, combinațiile 
spectaculoase au fost destul de 
rare, iugoslavii au impus o goană 
oarbă după puc, iar printre ju
cătorii. mereu culcați pe gheață, 
sigur că e greu să etalezi abili
tăți tehnice. în prima repriză în
deosebi, după ce americanii au 
deschis scorul, încă din a două
zeci și una secundă de joc, lupta 
dîrză ă degenerat în nedorite du
rități cu greu calmate de arbi
trii prin nu mai puțin de patru 
eliminări. în fine, cu vremea 
jocul se uită rămîn în statistici 
doar oifrele. Și iugoslavii se vor 
mîndri atunci că, mă rog, au 
pierdut două reprize cu 2—0 dar 
le-au fost egali americanilor în 
cea de la mijloc.

De ceea ce ne-am temut n-am 
scăpat : tocmai echipa noastră a 
fost prima victimă a hocheiștilor 
japonezi „intrați In mînă“ după 
o înclinare în fața tehnicii și 
alta în fața ghinionului. Ceea ce 
e însă mai trist e faptul că am 
pierdut jenant de clar, atît ca 
joc cît și ca scor. 8-4 este totuși 
o diferență deloc măgulitoare 
care exclude accidentul, ghinio
nul și orice alte scuze posibile. 
O singură repriză — a Il-a, ur- 
mînd celei dintîi în care am fost 
dominați și conduși cu 2-0 — 
echipa noastră s-a apropiat de 
valoarea adversarilor, perioadă 
in care am ți remontat handi
capul, am luat conducerea, am

C. M. DE HANDBAL MASCULIN

DIN FRANȚA

Calculul hîrtiei 
s-a adeverit

Revenind la prima zi a C. M. 
de handbal se poate spune că 
ierarhia de pînă acum a fost res
pectată. Toate partidele s-au 
soldat cu rezultate previzibile. 
Nu poate fi considerată drept 
surpriză înfrângerea sovieticilor 
(cu 11—13) de către handbaliștii 
din R.D.G. al căror palmares în 
ultima vreme a fost îmbogățit 
cu rezultate bune. Jocul sovieti
cilor, după cum afirmă comen
tatorii, bine construit, a fost 
deficitar în privința finalizări
lor, jucătorii ezitând să-și ia res
ponsabilitatea încheierii acțiuni
lor prin șuturi. Doar Maximov 
și cîte o dată Mahorin au făcut 
excepție de la această regulă. 
La Quimper suedezii, de două 
ori campioni mondiali au întîl- 
nit o echipă norvegiană debor
dând de vitalitate și combativă. 
Partida de azi Suedia—R.F. a 
Germaniei constituie clou-ul a- 
cestei grupe.

In celelalte grupe — rezulta
tele scontate: la Bayonne în 
grupa B echipa Cehoslovaciei, 
actuala campioană mondială, 
prezentând o formație cu toți 
veteranii — Mareș, Havlik, Ar- 
nost etc. — a reușit un joc 
complet (scor 19—9) dezamor
sând cum scria un confrate pa
rizian „bombele" japonezilor a- 
flați într-un evident progres. La 
Angouleme, handbaliștii iugo
slavi jucând fără vedeta lor 
nr. 1, Zagmestar, au încheiat 
confruntarea cu echipa S.U.A. cu 
un scor ce face de prisos orice 
comentariu : 34—8.

Cvartetul grupei D anunțat 
drept cel mai echilibrat valoric 
a oferit două rezultate ce ni se 
par normale. Vicecampionii lu
mii, danezii, au învins comod 
(22—16) echipa poloneză. Superi
oară din toate punctele de ve
dere, echipa Ungariei a învins 
Islanda cu 19—9 datorită unei 
remarcabile forțe de joc îmbi
nat cu subtilitatea unor atacuri 
conduse excelent de strategul 
Maroși.

Șe pare, totuși, că surpriza . 
primei zile o constituie scorul 
sțrîns cu care s-a încheiat par
tida de la Rouen (R. F. a Ger
maniei—Elveția 11—10). Această 
„mică" echipă a Elveției — are 
cea mai scăzută înălțime, me
die dintre cele 16 participante 
— s-a închinat abia în ultimele 
minute în fața grelei ,mașini" 
de joc conduse de golgeterul 

„mondialelor" precedente, Lub- 
king. Vom avea deci, în față astă 
seară, la Amiens în echipa El
veției o formație încurajată de 
rezultatul strins obținut în com
pania echipei R. F. a Germaniei 
— principala noastră rivală la 
primul Ioc în serie.

Spațiul cel mai larg din pa
ginile și rubricile sportive ale 
presei franceze a fost acordat, 
cum era și firesc, meciului Ro
mânia—Franța. Cotidianul spor
tiv „L’Equipe" își intitulează cro
nica astfel: „în fața românilor 
echipa Franței s-a regăsit". Se 
apreciază că o înfrîngere la nu
mai trei goluri diferență (12—9) 
constituie, paradoxal, un succes 
avînd în vedere valoarea echi
pei române. „Dacă am fi avut 
și noi un Gruia..." își începe 
comentariul Jean Faye, un vechi 
internațional francez. Atentul și 
simpaticul nostru coleg, Gilles 
Martineau, șeful Biroului de 
presă al „Mondialelor" afirma 
în „Le parisien liberi" că echi
pa noastră are o apărare soli
dă, capabilă să anihileze pe cei 
mai periculoși trăgători de Ia 
distanță, motiv pentru care sin
gura șansă a reprezentanților 
cocoșului galic, intercepțiile și 
contraatacul au constituit arma 
care i-a surprins uneori pe 
români. Comentatorul ziarului 
, Le Figaro" consideră acest re
zultat un miracol pentru echipa 
Franței care în ultimile două 
meciuri de verificare, se com
portase lamentabil în fața mo
destei formații olandeze.

In „L’Aurore", sub titlul 
„Frumoasă demonstrație a româ
nilor la Porte d’Yvri", Michel 
Artigala crede că naționala noa
stră nu a folosit întregul po
tențial tehnic și de temperament 
de care dispune. întrucît com
petiția e lungă și dură.

Și acum, în așteptarea partidei 
România—Elveția, în drum spre 
Amiens aflăm că medicul lotu- 

- lui nostru încă nu s-a pronunțat 
-asupra introducerii lui Guneș și 
Samungi. întâlnirea va fi con
dusă de arbitrii Fason (Polonia) 
și Smolenko (U.R.Ș.S.) și va în
cepe la orele 22, ora Bucureștiu- 
lui.

Repriza secundă va fi trans
misă la posturile noastre de ra
dio începând ân jurul orelor 
22,45.

VAȘILE CABULEA

PROGRAM COMPETITIONAL

(Urmare din pag. I)
inițial ?\Și azi tot un cod secret 
este. Chiar dacă-i știu tainele și 
mulți dintre „neprofesioniști". 
Dar îi știu aceștia chiar toate 
tainele ?...

De pildă, vă aflați pe peronul 
Gării de Nord, lîngă un tren 
staționat, și-auziți doi indivizi 
oarecare angajați în următorul 
dialog :

— Cardește-mi pontul.
— Șase I în puiete face soiu 

un husăn cu-o nasoală mierli- 
tă-n prelungitor. Nexam caralii. 
întoarce-i maimuța. Huiduma e 
matol. Umflă-i și coaja. E-n 
caraimanu’ spitalului. Băiatu’ se 
face căruță la tiră. Șase și-unu 
pe țeavă !

— Șestache !
Ce-ați priceput din toate as

tea ? Mă-ndoiesc că sînt prea 
mulți — chiar și dintre cei ce 
vîntură toată zlua-bună ziua 

mane Keitel vorbea la NUrn- 
berg despre o „serioasă criză" 
care ar fi izbucnit între OKW și 
Hitler în această privință, 
OKW-uJ temindu-se să lanseze 
atacul spre Franța în cursul ier
nii.

Totuși, OKW-ul puse la punct 
planul său de atac, plan inspi
rat dintr-un plan similar folo
sit de militarismul german îm
potriva Franței, dar în primul 
război mondial, planul Schlief- 
fen. Conform acestuia, Franța 
urma să fie atacată trecindu-se 
prin Olanda și Belgia. Planul 
nu-și propunea insă decit obiec
tive limitate și anume cucerirea 
unor teritorii din Franța, plus 
Olanda și Belgia.

Acestui proiect i s-a opus un 
general pe atunci puțin cunoscut 
— von Manstein, șeful de stat 
major al generalului von Rund- 
stedt. El a elaborat un contra- 

CAVALEREASCĂ
proiect și anume o străpungere 
a frontului francez in dreptul 
orașului Sedan — trecindu-se 
prin pădurea Ardeni. Acest plan 
avea două obiective esențiale — 
în primul rînd tăierea în două 
a forțelor franceze, apoi încer
cuirea și lichidarea lor.

La 23 noiembrie Hitler l-a 
convocat din nou la Cancelarie 
pe generalii comandanți ai ar
matelor. Dictatorul nazist era 
iritat de temerile militarilor de 
a incepe războiul in vest. Iar 
aceștia aveau să-și dea mult tnai 
tlrziu seama că Hitler avea un 
aliat puternic — neputința și ha
osul existent in comandamentul 
suprem francez, breșele trădării 
politicienilor miinchenezi. Hitler 
își impune hotărirea, dar planul

„miștocăreala" fără să știe că de 
fapt vorbesc limba hoților — 
care să poată traduce repede dia
logul de mai sus, dialog a cărui 
transpunere-n limbajul bunilor 
noștri străbuni nu exprimă ni
mic altceva decît frazele de pre
gătire a unei hoții ordinare. A- 
dică :

— Spune-mi care-i situația.
— Atenție I în trenul personal 

doarme un individ (un naiv, o 
victimă „grasă") cu o țigară 
stinsă-n țigaret. Nu se văd mili
țieni. Fură-i valiza. Prostul e 
beat. Fură-i și portmoneul. îl 
ține-n buzunarul de la palton. 
Eu mă duc să stau la pîndă. 
Atenție mărită !

— Atenție și discreție I
înainte de război un umil 

agent de poliție, exasperat de 
totala lipsă de inițiere a oame
nilor cumsecade, aflați fără de 
apărare în fața hoților organi
zați și prin limbaj, tipărea un 

propriu-zis al atacului avea 
de-abia ulterior să fie fixat. 
Manstein cîștigă partida și la 6 
martie 1940 planul său era a- 
doptat. Era oare aceasta un tri
umf personal al Iui Manstein 1 
Greu de afirmat în mod catego
ric. Mai curind Manstein a fost 
ajutat de împrejurări. Și pen
tru a le înțelege, trebuie să ci
tăm conținutul unor documente 
din arhiva diplomatică belgiană.

La 16 ianuarie 1940 ministru! 
de externe Spaak îl convoacă pe 
ambasadorul german la Bruxel
les von Biilow, căruia ii declară:

— Sîntem alarmați de numă
rul și dispozitivul trupelor 
voastre Ia frontiera noastră. 
Dar sîntem mai ales alarmați de 
cind am luat cunoștință de do
cumentul care ne-a căzut din 
cer și care este de o gravitate 
extremă. Este vorba de un plan 
de atacare a Belgiei.

Ministru] de externe belgian 
nu făcea decit să-l anunțe pe 

✓ ✓

diplomatul hitlerist că planul 
OKW ajunsese dintr-o întîm- 
plare total neprevăzută de Ber
lin — un accident al unui avion 
german pe teritoriu] belgian — 
în miinile guvernului Belgiei. 
Motiv suficient pentru modifi
carea variantei inițiale. Și to
tuși, ambele planuri aveau un 
element comun, esențial: lovi
tura germană era planificată in 
zona in care nu mai erau con
struite fortificații franceze, zonă 
în care comandamentul francez 
conta pe eficiența fortificațiilor 
naturale.

Ce se intîmplă de cealaltă linie 
a frontului ? Elementul cheie al 
întregii strategii franceze era 
linia Maginot. Ea reprezenta în
treaga miză a comandamentului 
francez. Dar putea oare acest 

fel de dicționar, o cărticică si- 
nilie și tristă, intitulată rocam
bolesc : „Jargonul apașilor. Să 
ne păzim de hoții de tot felul 
învățîndu-le limba “. Dar chiar 
și acest mărunt și naiv apără
tor al oamenilor de bună cre
dință. cu tot agramatismul său, 
avea grijă să-și avertizeze citi
torul. într-o prefață, precum că 
.,O dată învățat acest jargon, nu 
este bine a se vorbi în societate, 
căci este vulgar și face impre
sie de om necivilizat". Indica
ția, oricît de hazlie, mi se pare 
de stringentă actualitate...

Hotărît, nu poate fi ignorat 
acest argou suburban, de vreme 
ce el există. Dar de aici pînă 
la a ni-1 însuși și a-I folosi 
ân vorbirea de toate zilele, 
transformîndu-1 In automatism 
și putînd chiar să-1 justifi
căm prin... nevoia tineretului 
de-a avea un limbaj (1?) al 
său, mi se pare a fi o distanță 
foarte mare, un hău pentru a- 
coperirea căruia nu trebuie im
provizate nici un fel de „punți", 
oricît de tentante și de la-ndemî- 
nă rie-ar fi ele (caracterul u- 
moristic al acestui argou, dis- 
ponsibilitățile lui metaforice.

lan( 4e fortificații să țină piept 
nu numai armatelor hitleriste, 
dar și strategiei elaborate cu 
multă prevedere de comanda
mentul suprem german ? Lu
crările apărute in ultimii ani 
dau un răspuns categoric nega
tiv. Analizind evenimentele anu
lui 1940, istoricii, militarii, poli
ticienii, publiciștii susțin că fun
damentarea întregii strategii 
franceze pe linia Maginot a fost 
una din principalele greșeli 
care s-au reflectat in Înfrângerea 
Franței.

Cităm citeva din datele cu
prinse în lucrarea publicistului 
francez Raymond Cartier — „La 
seconde guerre mondiale" (Al 
doilea război mondial) in această 
problemă.

Linia Maginot era prevăzută 
inițial cu o fortificație mergînd 
din sudul pină-n nordul Fran
ței. Dar ea a fost construită pe 

ceva mai mult de 1/3 din această 
întindere și anume pînă la 
Montmedy înainte de Sedan. Atît 
proiectul prelungirii ei, cît și cel 
al dublării primului lanț de for
tificații au fost abandonate.

Dar acesta n-a fost viciul cel 
mai mare al liniei Maginot. Mult 
mai grav a fost însăși modul in 
care a fost construită și strategia 
militară care o determina. Ase
menea fortificații ar fi trebuit să 
suplinească elementul uman, să 
înlocuiască un anumit număr 
de divizii. Linia Maginot, dim
potrivă, necesita trupe nume
rose și specializate. Și astfel 21 
de divizii erau imobilizate in ca
zematele sale.

Linia Maginot a fost ridicată 

rezoanțele ciudate etc.). Pentru 
că, nu vreau să zic vorbă mare 
nici să mă erijez în specia
list al lingvisticii și nici să 
transform aceste rînduri într-o 
prelegere moralizatoare, dar cîtă 
vreme întâlnim studenți a că
ror imaginație în poreclirea (tra
dițională în felul ei) a magistri
lor lor nu merge dincolo de țigă
nescul gagiu (aplicat de altfel, 
deopotrivă, și taților, și unui 
prieten, și unui trecător) și cîtă 
vreme pozitivul la superlativ nu 
cunoaște altă denomițiune de
cît mișto-ul șătrarului mulțumit 
că nu mai bate vîntul —mi se 
pare că ne-ntîrziat trebuie să 
vibreze-n fiecare din noi — pă
rinți, dascăli, organizație de 
tineret, „pietoni" — acea coar
dă numită datoria de a păstra 
și spori frumusețea graiului cu 
care ne-am născut pe buze. Iar 
primul lucru pe care-1 avem 
de făcut este de a le explica ti
nerilor ce este de fapt cu acest 
argou,, de unde vine și cîtă 
„valoare? estetică ți de idei 
poate avea el.

O asemenea explicare 
s-a-ncercat. Cîndva apăreau In 
comediile noastre niște perso- 

pornindu-se in întregime de la 
regulile războiului din 1914— 
1918. Ea nu era adaptată cerin
țelor războiului modern, in pri
mul rînd ale aviației și implicit 
ale desantului aeropurtat. Apă
rarea antitanc era constituită din 
șine de cale ferată și deci slabă.

Poate însă mai grvă era sta
rea de spirit defetistă a cercu
rilor guvernante și a vârfurilor 
militare franceze. Iar cu o zi 
înainte de atacul hitlerist, gu
vernul Paul Reynaud se afla in 
dezbateri aprinse asupra even
tualei înlocuiri a comandamen
tului suprem.

Și totuși nu putea fi subapre
ciată nici armata franceză, și 
nici armamentul de care dispk- 
nea, în primul rînd tancurile și 
blindatele. Practic, și Germania 
și Franța au aliniat un număr 
similar (circa 2 500) de tancuri. 
Dar concepția strategică fran
ceză era total depășită.

Ea 10 mai 1940 tancurile ger
mane ajutate de aviație — care 
luase în stăpînire cerul Franței 
— începuseră asaltul. Iar peste 5 
zile generalul Gamelin anunța 
că germanii au spart frontul 
francez și intrucit nu poate a- 
duce în timp util rezerve la fața 
locului, inamicul va putea a- 
junge la Paris a doua zi spre 
seară. De fapt armata franceză 
era deja învinsă. Iar toate tru
pele de elită din linia Maginot 
care nu apucaseră nici măcar să 
simtă praful de pușcă au căzut 
prizoniere.

La Verdun, care căzuse prin
tre primele orașe, armatele hit
leriste defilau in fața monu
mentului închinat victoriei din 
primul război mondial împo
triva Germaniei, drapat de svas- 
tici uriașe. Era pe terminate 
ceea ce istoricii numeau „acel 
război ciudat", sau parafrazîn- 
du-1 pe Gdring „un război ca
valeresc".

SERGIU VERONA
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naje tinere puse să vorbească-n 
argou spre a fi satirizată, chi
purile „miștocăreala". Dar ex
periența n-a reușit, respectivele 
personaje fiind, de fapt... sim
patice foc. Pe urmă nu s-a mai 
vorbit de loc despre această 
chestiune, fiind probabil soco
tită neimportantă. Ba chiar s-a 
zis să nu se mai scrie nimic 
pentru că... ar învăța tinerii 
din ziar (ceea ce ei știau de 
mult I)

Dar problema e alta. La gră
diniță se-nvăța tot felul de 
poezii „brave" și se construiesc 
din cuburi baraje impunătoare ; 
în schimb, cît timp se-acordă 
aici deprinderii copilului cu 
exprimarea corectă ? în clasele 
elementare se scade nota la pur
tare numai pentru un geam 
spart, nu și pentru faptul .că 
junele de-o șchioapă își gratu
lează colegul cu apelativul nasol 
sau dilimachis. Din liceu n-am 
auzit să fi fost exmatriculat 
sau măcar sancționat mai acă
tării vreun elev numai pentru că 
vorbește neconform cu calitatea 
sa de intelectual in spe ș.a.m.d. 
Cel mai important Insă mi 
se pare faptul că n-am auzit 
încă de vreun părinte care să-și 
admonesteze odrasla pentru vor
bire necivilizată. Or fi existînd 
asemenea părinți, n-or fi exis- 
tlnd 7... Asupra acestei întrebă
ri vpm reveni.

FABRICA DE MIOARE
(Urmare din pag. I)

rioară; și iată pe șeful secției, in
ginerul Tomoiag, impenetrabil la 
întrebările nu îndestul de tehnice 
ca înaintea unor adevărate secre
te de stat.

Ritualul ciudatei documentări 
este următorul : întrucît observă 
pe fața interlocutorului mai stis- 
explicata jenă în fața aspectelor 
de suflet (este doar inginer me
canic!), reporterul (nici el prea 
sentimental, dar vrînd să demiti- 
zeze problema) schimbă macazul 
și îi aruncă, neutru, lațuri inte
rogative de felul: „cîte bucăți- 
produs realizați într-un an ?“ sau 
„cîte tone de material folosiți ?“ 
Și atunci inginerul se pune și 
calculează, și din cînd în cînd 
vrea să abandoneze treaba, și re
porterul îl îndeamnă s-o termine, 
și cifrele ies incredibil de mici, 
și reporterul se miră. Iar ingine
rul își calcă pe inimă și mărturi
sește că problemele lui Sînt spe
cifice, că nu pot fi măsurate în 
tone. „Dar în ce pot fi măsura
te P“ întreabă perfid reporterul. 
Răspunsul ar putea fi foarte 
bine : „în sentimente"'; dar ingi
nerul, om al tehnicii, preferă să 
nu-l dea, și preferă să ia din nou 
pixul în mină și să continue 
calculul. Iar rezultatul este ur
mătorul : se produc anual
1 500 000 bucăți-produs; Uni

fost egalați și din nou am luat 
avans. Chiar dacă am marcat 
numai cînd am avut în față o 
echipă rămasă în inferioritate 
numerică, acest reviriment de 
la 0-2 la 4-3 era de natură să 
ne dea speranțe. Iată însă că 
repriza a IlI-a — „repriza tele
viziunii" până aseară — în loc 
să-i mobilizeze pe hocheiștii 
noștri, ne-a pus în lumină toa
te deficiențele de patinaj, de 
condiție fizică, de tactică. Japo
nezii au controlat jocul cu auto
ritate, ne-au contraatacat cu o 
viteză derutantă ; de astă dată, 
ghinionul părăsindu-i, au în
scris nu mai puțin de 5 goluri, 
unul mai spectaculos ca celă
lalt — binemeritlnd aplauzele 
finale ale tribunelor arhipline.

COSTIN BUZDUGAN

PROGRAMUL 
URMĂTOARELOR ZILE

S1MBATA 28 FEBRUARIE, 
orele 17 : Bulgaria — Japo
nia, orele 19,30: S.U.A. — 
R.F.G.

DUMINICA 1 MARTIE, o- 
rele 17: Norvegia — Iugo
slavia, orele 19,30 : Elveția— 
România.

folosite patru tone și jumătate 
material metalic, trei kilograme 
guanină, patru sute de mii bu
căți strasuri. Aici, calculul, cerut 
de reporter în kilograme, nu poa
te merge mai departe (din cauza 
greutății variabile a strasurilor !) 
și, în fața acestei capitulări, dis
cuția se mută, vrînd-nevrînd, în 
domeniul artistic.

Responsabilul acestui domeniu, 
și singurul om de aici necontami
nat de tehnicism, nefăcut să ro
șească de către sentimente, este 
plasticianul Cornel Dărămuș. 
Dacă el și colectivul său n-ar 
exista, s-ar putea fabrica aici 
f oarte bine patine, sau mese, sati 
creioane. Dar așa, „atelierul-crea- 
ție“ dictează cu strășnicie totul: 
în 1970 vor intra în producție 
cinci sute modele noi de mărți- 
șoare. Dărămuș și oamenii săi 
desenează mărțișoarele <pe hîrtie ; 
dau proiectele spre aprobare; le 
transpun, pe cele aprobate, în 
prototipuri de metal; desfac apoi 

prototipurile în repere ; închid 
pe urmă reperele fiecărui mărți
șor într-o „cutie de însoțire" și 
trimit această cutie către ingine
rul Tomoiag spre a o lansa în 
producție. De aici încolo mărțișo
rul devine o problemă tehnică și 
— dacă lucrurile merg bine — 
nimeni nu-ți va mai îngădui să-l 
tratezi altfel. „Care e modelul 
cel mai solicitat de cumpără

• FOTBAL. Duminică dimi
neața, pe stadionul Progresul 
din str. Dr. Staicovici nr. 42, 
are loc un atractiv cuplaj fot
balistic. în deschidere, de la 
orele 10, Metalul București pri
mește replica echipei bulgare 
Spartak Varna ; de la orele 12, 
în meci vedetă, divizionara B 
Progresul joacă în compania 
echipei Dunărea Giurgiu.

• ATLETISM. „Internaționa
lele „de sală ale țării noastre

e REPREZENTATIVA feminină 
de tenis de masă a României a 
cîștigat proba pe echipe din ca
drul campionatelor internaționale 
ale Angliei. In finala competiției, 
Carmen Crișan șl Marla Alexan
dru au dispus cu scorul de 3—0 
de selecționata Cehoslovaciei.

reunesc la start altgți. din An
glia, Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, Iugoslavia, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România. 
Reuniunea, care programează 
toate probele specifice de sală 
(mai puțin demifondul) va? avea 
loc la complexul sportiv „23 Au
gust", astăzi și mîine : sâmbătă, 
începînd de la orele 15 și dumi
nică, începând de la orele 16.

• BOX. Campionatul național 
de juniori- (individual) debutea
ză cu gala de duminică dimi- 
neața, la orele 10, pe ringul de 
la Casa de cultură’ a tineretului 
din sectorul IV, Calea Șerban 
Vodă nr. 213. începînd de mîihe, 
în fiecare duminică, 170 dintre 
cei mai talentați boxeri juniori 
din Capitală vor lupta pentru 
calificare.

PRONOSPORT — 
CONCURSUL »

Bologna-Milan 2
Brescia-Palermo 1
Cagliari-Napoli 1
Inter-Juventus X
Lazio-Roma 2
Sampdorla-Barl 1
Torino-Florentlna x
Verona-Lanerossl 1
Catanla-Ternana x
Foggla-Monza 1
Ltvorno-Atalanta 2
Mantova-Regglna x
Varese-Modena 1

transmisă tehnicii, este trecută pe 
bandă. „Omul de legătură", glu
mește reporterul privindu-i pe 
Tomoiag și Dărămuș. Și, pentru 
a scoate adevărul la iveală, crud 
și dureros, îl întreabă pe Mure
șan :

— Cîte mărțișoare lansezi 
dumneata singur într-un an P

— Circa două sute, vine răs
punsul aproape automat.

— Și cîte din acestea vei face 
cadou, la 1 martie P

Tînărul se fîstîcește, roșește 
puternic, dă să înceapă de cîteva 
ori răspunsul. Ca orice timid 
strins cu ușa, preferă soluția cea 
mai antisentimentală cu putință:

— Nici unul, cred. M-am 
plictisit de ele.

Inginerul Tomoiag triumfă în 
sinea lui. Ne îndreptăm spre ie
șire, și aș vrea să-l prind intre 
patru ochi și să-i pun aceeași în
trebare. Voluntar, sigur pe el, 
comunicativ, sînt sigur că nu 
mi-ar da același răspuns. Dar nu 
pot să-i pun întrebarea pentru 
că, în momentul cel mai propice, 
un trefilator numai foc în pri
viri vine alarmat să-l cheme în 
atelier, unde s-a ivit o problemă 
urgentă.

Și îmi propun în acea clipă să 
mă întorc acasă cu ideea că 
n-am fost de fapt într-o fabrică 
de mărțișoare, că n-am asistat la 
fabricarea nici unui obiect senti
mental și că dumneavoastră, sti
mați cititori, n-ați stat, în lapovi- 
ță, la rînd, în fața panourilor cu 
mărunțișuri și nu veți putea prin
de mîine pe reverul stimatelor 
cititoare nici un talisman.



delple s tleghJo tare „Laosui nu trebuie să 
devină un nou Vietnam"

ORIENTUL APROPIAT
• Convorbirile cvadripartite

de la O. N. U • Noi incidente UNIVERSITĂȚILE
Ministrul Comerțului 
Exterior al României

NEW YORK — Reprezentanții 
permanenți la O.N.U. ai Franței, 
Marii Britanii, S.U.A. și U.R.S.S. 
au ținut vineri cea de-a 29-a re
uniune consacrată găsirii căilor 
unei reglementări politice a con
flictului din Orientul Apropiat. 
După întîlhire, care â avut loc la 
reședința ambasadorului S.U.A. 
s-a anunțat numai că viitoarea 
reuniune va avea loc joi 5 martie 
la reședința ambasadorului Fran
ței.

Cu 24 de 
rii ambasadorilor celor patru mari 
puteri, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a avut consul
tări cu fiecare din cei patru am
basadori. Această inițiativă a lui 
U Thant, considerată ca fiind

ore înaintea întruni-

„fără precedent", a fost însoțită 
de o declarație a purtătorului său 
de cuvînt care a menționat că 
secretarul general a „remarcat u- 
nele elemente pozitive" în discu
țiile de pînă acum ale ambasado
rilor celor patru mari puteri.

TEL AVIV — Un purtător de 
cuvînt militar a declarat la Tel 
Aviv că avioane isrâeliene au e- 
fectuat vineri un raid de bombar
dament asupra unor obiective e- 
giptene în partea de sud a Cana
lului de Suez.

într-un comunicat militar dat 
publicității la Cairo s-a confirmat 
atacul efectuat de aviația israeli-

AMERICANE in R. F. G

președintelui I. B. îito
P-eședintele R.S.F. Iugoslavia, 

I«i£x7_Broz Tito, s-a înapoiat vi
neri din turneul întreprins în mai 
multe țări din Africa.

într-o declarație pe care a fă
cut-o la sosire, președintele Tito 
și-a exprimat satisfacția față de 
rezultatele pozitive ale călătoriei 
sale, atît în ceea ce privește dez
voltarea relațiilor bilaterale dintre 
Iugoslavia și țările vizitate, cît și 
în ceea ce privește discuțiile pur
tate asupra celor mai importante 
probleme ale situației internațio
nale actuale. Președintele R.S.F. 
Iugoslavia a menționat în primul 
rînd hotărîrea țărilor vizitate de 
a-și apăra suveranitatea și inte
gritatea. în mod deosebit — a a- 
rătat Iosip Broz Tito — â reîtlltat

deplinul acord asupra faptului că 
toate țările mari, mijlocii și mici 
trebuie să participe pe bază de e- 
galitate în drepturi la rezolvarea 
problemelor mondiale. Democrati
zarea relațiilor internaționale, a 
continuat președintele R.S.F.L, 
constituie unul din imperativele 
vremurilor noastre. în cursul con
vorbirilor purtate s-a menționat 
că a fost condamnată politică de 
apartheid, colonialismul și neo- 
colonialismul.

Președintele Tițo a arătat că 
s-a obținut un acord deplin asu
pra necesității intensificării acti
vității țărilor neangajate; în acest 
sens el a subliniat necesitatea 
convocării conferinței la nivel 
îfiălt a acestor state.

Un climat de tensiune dom
nește în numeroase universi
tăți americane, mai ales, în 
urma condamnării de către un 
tribunal din Chicago a cinci 
pacifiști acuzați de a fi con
dus demonstrațiile împotriva 
războiului din Vietnam, care 
au avut loc în 1968, în timpul 
Convenției Partidului demo
crat. Joi, poliția a preluat con
trolul asupra orașului Santa 
Barbara (California), care timp 
de două zile s-a aflat practic 
în mîinile studenților. Mani- 
festanții protestau împotriva 
represiunii polițienești în acest 
oraș și în alte localități ale 
țării. La Buffalo (statul 
New York), ciocnirile dintre 
poliție și studenți s-au soldat 
cu 12 răniți și 16 arestări. 
Studenții au protestat împo
triva discriminării rasiale în 
Universitate. La Universitatea 
Syracusa, din același stat, 50 
de studenți au ocupat clădirea 
corpului administrativ. De 
asemenea, la Universitatea din 
Oxford din statul Mississippi, 
demonstrațiile continuă de 
două zile, ca urmare a menți
nerii segregației rasiale în 
școli.

BONN 27. — Corespondentul 
Agerpres, M. Moarcăș, transmite : 
în continuarea vizitei pe care o 
face în Republica Federală a Ger
maniei, ministrul comerțului ex
terior al'României, Cornel Bur
tică. a avut întrevederi cu dr. A- 
lex Moller, ministrul federal al fi
nanțelor, și cu dr. Erhard Eppler, 
ministrul federal al colaborării e- 
conomice. Ministrul român s-a 
întâlnit apoi din nou cu Karl Schi
ller, ministrul federal al econo
miei. La întrevederi a luat parte 
Constantin Oancea, ambasadorul 
României la Bonn.

0 inițiativă

politică 
la Santo Domingo

Hotărirea Partidului reformist, de guvernămînt, din 
Republica Dominicană de a desemna pe actualul președinte 
al țării, Joaquin Balaguer, drept candidat la viitoarele 
alegeri prezidențiale, a stîrnit 
țară.

candidat 
o furtună politică în această

în cursul zilei de vineri, mi
nistrul comerțului exterior a făcut 
o vizită la concernul vest-german 
Mannesmann de la Diisseldorf, 
unde a purtat convorbiri cu con
ducătorii acestuia.

Vineri seara, în încheierea vi
zitei pe care ministrul comerțului 
exterior al României a făcut-o în 
Republica Federală a Germaniei, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socia
liste România la Bonn, Constan
tin Oancea, a oferit o recepție 
în saloanele Ambasadei române.

românească
Reuniune la O. N. U. privind cooperarea 
in domeniul calculatoarelor electronice

La sediul Organizației Națiu
nilor Unite din New York se des
fășoară lucrările unui grup de 
oameni de știință, printre care se 
numără și academicianul Nicolae 
Teodorescu, decanul Facultății 
de matematică a Universității 
București, care, la invitația secre
tarului general al O.N.U., rcdac-

Patru pattide de opoziție au 
anunțat că se vor abține de la 
viitoarele alegeri dacă Balaguer 
va candida. Reprezentanții aces
tor partide — Mișcarea de con
ciliere națională, Partidul quis- 
queyan democratic, Partidul re
voluționar dominican și Partidul 
revoluționar social-creștin — l-au 
acuzat pe președinte că proce
dează în mod anticonstituțional, 
întrucît el nu are dreptul să can
dideze pentru un nou mandat, 
în cercurile politice din Santo 
Domingo se consideră că inten
țiile electorale ale lui Balaguer 
au provocat actuala sciziune din 
partidul de guvernămînt și crea
rea Mișcării de integrare demo
cratică, condusă de actualul vice-

președinte dominican,
Augusto Lora, care la 
aspiră la funcția prezidențială.

Francisco 
rîndul lui

BERLIN 27 (Agerpres). — în 
comunicatul dat publicității la în
cheierea vizitei în R.D. Germa
nă a ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
se arată că în cursul convorbiri
lor purtate cu ministrul de ex
terne al R.D.G., Otto Winzer, a 
fost reafirmată hotărârea de a 
consolida și pe viitor colaborarea 
dintre R.D. Germană și U.R.S.S. 
Părțile au reafirmat necesitatea 
dezvoltării relațiilor dintre țările 
europene, soluționării probleme
lor legate de asigurarea păcii. îm
preună cu alte țări, R.D.G., și 
U.R.S.S. vor continua pregătiri
le pentru organizarea conferinței 
în problemele securității euro
pene.

în comunicat se relevă că Re- 
Cublica Democrată Germană tre

me să participe, fără nici un 
fel de restricții și cu deplină ega
litate în drepturi, la colaborarea 
internațională, inclusiv în cadrul 
O.N.U.

a unui grup de 500 de tineri 
recoltarea trestiei de zahăr

Cei doi miniștri, se spune în 
comunicat, „au făcut un schimb 
de informații și păreri în legă
tură cu contactele lor cu guver
nul R.F.G. Ei au relevat depli
na unitate de vederi în aborda
rea problemelor ce se ridică în 
legătură cu aceasta și în ce pri
vește acțiunile corespunzătoare"

în legătură cu propunerea so
vietică, referitoare la schimbul de 
păreri dintre U.R.S.S. și S.U.A., 
Anglia și Franța în problema 
Berlinului occidental, reprezen
tanții R.D. Germane și-au expri
mat sprijinul deplin față de efor
turile Uniunii Sovietice îndrep
tate spre îmbunătățirea situației 
în acest oraș, înlăturarea dificul
tăților și tensiunii

★

Vineri, Andrei Gromîko și-a în
cheiat vizita în R.D.G., plecînd 
spre patrie. Pe drum, el a făcut 
o scurtă escală la Varșovia, unde 
a fost întîmpinat, pe aeroport, 
de ministrul afacerilor externe al 
R.P. Polone, Ștefan Jedrychowski.

tează un raport privind coopera
rea internațională în domeniul 
folosirii calculatoarelor electroni
ce și a tehnicilor de calcul în in
teresul dezvoltării. Raportul ur
mează să fie prezentat sesiunii 
viitoare a Adunării Generale.

în cuvîntul de deschidere al 
lucrărilor, Philippe de Seynes, 
secretar general adjunct al 
O.N.U. pentru problemele eco
nomice și sociale, a subliniat că 
actuala reuniune este rezultatul 
inițiativei României la cea de-a 
23-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. El a elogiat activitatea 
desfășurată în mod consecvent 
de țara noastră, în cadrul Adună
rii Generale și în alte organisme 
ale O.N.U., în direcția lărgirii și 
intensificării cooperării interna
ționale în domeniul științei și 
tehnicii.

în cursul intervențiilor sale, 
acad. N. Teodorescu a expus 
punctul său de vedere, sprijinit 
de mai mulți specialiști și de re
prezentanți ai instituțiilor specia
lizate și ai organismelor interna
ționale profesionale, asupra pro
iectului de raport ce urmează a 
fi elaborat, subliniind în acest 
sens prioritatea ce trebuie acor
dată pregătirii cadrelor de specia
liști la toate nivelele în tehnici
le de calcul și în aplicațiile a- 
cestora în diferite domenii ale 
vieții politice și sociale.

• INTR-UN INTERVIU acor
dat ziarului guatemalez „PREN- 
SA LIBRE", Gonzalo Facio Se- 
greba, desemnat ministru al a- 
facerilor externe în guvernul 
noului președinte al Republicii 
Costa Rica, Josâ Figueres, a de
clarat că țara sa va continua să 
promoveze dezvoltarea relațiilor 
comerciale ou statele socialiste 
fără să țină seama de deosebirile 
ideologice. El a adăugat că ne- 
existența relațiilor diplomatice 
cu Cuba nu trebuie să constituie 
o piedică pentru schimburile co
merciale cu această țară.

DELEGAȚIA 
ROMÂNĂ 

ÎN KENYA
în cursul vizitei în Kenya, Bu

jor Almășan, ministrul minelor, 
conducătorul delegației guverna
mentale române, a avut convorbiri 
cu dr. Njoroge Mungai, ministrul 
afacerilor externe, cu Mbiyu 
Koinange, ministru de stat însăr
cinat cu relațiile la Președinția 
Republicii, și cu W. Omamo, mi
nistru pentru resursele naturale. 
Ministrul minelor, Bujor Almă
șan, și membrii delegației 
care o conduce au vizitat, 
odată, mai multe exploatări 
minereuri neferoase.

pe 
tot-
de

Societate mixtă 
româno - chiliana

In cadrul unei ceremonii 
oficiale, la Santiago de Chile 
a fost semnat actul de consti
tuire a unei societăți mixte 
româno-chiliene pentru ex
ploatarea unor zone miniere 
din Chile, pe baza acordului 
intervenit între întreprin
derea Română de Stat pentru 
Comerțul Exterior „Geomin" 
și întreprinderea Națională a 
Mineritului din .Chile „Ena- 
mi“. Cu acest prilej, minis
trul chilian al minelor, Ale
jandro Hales, și ambasadorul 
României la Santiago de 
Chile, Vasile Dumitrescu, au 
evidențiat însemnătatea con
stituirii acestei societăți mix
te pentru dezvoltarea coope
rării în domeniul minier, din
tre România și Chile.

• TOVARĂȘUL VASILE 
VLAD, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., șeful secției relații 
externe a C.C. al P.C.R., care 
face o vizită în R.S.F. Iugo
slavia la invitația Prezidiului 
U.C.I., a fost primit vineri de 
tovarășul Niaz Dizdarevici, 
membru al Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I.

• TREI NOI ASASINATE PO
LITICE au fost comise vineri la 
Ciudad de Guatemala. Două din
tre victime aparțin partidului 
de guvernămînt național revolu. 
ționar, iar cealaltă partidului de 
opoziție Mișcarea națională li
berală. Noile asasinate ridică 
numărul total al celor uciși în 
timpul actualei campanii electo
rale la 16

« UN NOU GRUP DE PER
SOANE. acuzate de a fi partici
pat la tentativa de lovitură de 
stat produsă în Irak la 20 ianua
rie, urmează să fie traduse sîm- 
bătă în fața tribunalului revolu
ționar special creat — s-a anun
țat la Bagdad.

• SENATUL ȘI CAMERA IN
FERIOARA ale statului New 
York au adoptat proiectul de le
ge privitor la acordarea treptată 
a dreptului de vot de la vîrsta 
de 18 ani. Legea adoptată pre
vede reducerea limitei de vlrstă 
la 20 de ani pentru alegerile din 
1971, la 19 ani pentru cele din 
1975 și, în sfîrșit, la 18 ani pen
tru alegerile din 1980.
• LA TEATRUL MARE DIN 

LOD7. (Polonia) a avut loc o 
paradă a modei. în cadrul că
reia au fost prezentate cele mai 
reușite modele din colecțiile a- 
duse la Congresul Internațional 
al modei, care s-a desfășurat 
aici, de delegațiile Bulgariei. 
Cehoslovaciei, R. D. Germane, 
Poloniei, României, Ungariei și 
Uniunii Sovietice. Numărul mo
delelor prezentate s-a ridicat la 
circa 200 și a cuprins piese ve
stimentare pentru toate anotim
purile.
• INCIDENTELE CARE AU 

URMAT demonstrației desfășu
rate joi la Manila, în semn de 
protest împotriva politicii ame
ricane în Asia, au continuat 
pînă la miezul nopții și. după 
cum menționează agenția Fran
ce Presse. au cuprins toate car
tierele capitalei filipineze. Poli
tia a operat numeroase arestări. 
Pe străzile din apropierea pala
tului prezidențial, au fost postate 
vehicule ale armatei, dar» după 
cum a declarat un purtător de 
cuvînt guvernamental, președin
tele Ferdinand Marcos nu preco

Luări de poziție ale unor senatori din S.U.A.
In presa americană 

apar noi fapte care de
monstrează intervenția 
din ce în ce mai masivă 
a Statelor Unite în Laos.

t
Ziarele din Washington anun

ță că, la misiunile de bom
bardament ale avioanelor „B- 
52“ dislocate la bazele din 
Asia de sud-est, participă și 
aviația flotei a 7-a, care patru
lează în apele Golfului Tonkin. 
„Washington Post" scrie că, de 
la 15 feb ruarie, 170 de avioane 
ce au decolat de pe aceste port
avioane au bombardat numeroase 
regiuni laoțiene. într-o declarație 
făcută la Saigon, comandantul 
flotei a șaptea a încercat să 
justifice acțiunile aviației ameri
cane „printr-o înrăutățire a si
tuației din Laos".

în Congres, tot mai mulți se
natori își exprimă îngrijorarea, 
arătînd că Laosul nu trebuie să 
devină un nou Vietnam. „Nu 
mai avem îndoieli că Statele Uni
te sînt implicate în operații mili
tare în Laos", a declarat sena
torul Stuart Symington. De ase
menea, Subcomisia senatorială 
pentru angajamentele militare ale 
S.U.A. în străinătate a adresat o 
scrisoare secretarului de stat,

William Rogers, prin care cere 
ca ambasadorul american din 
Laos, George Godley, să fie che
mat la Washington pentru a face 
depoziții în fața Subcomisiei în 
legătură cu imixtiunea S.U.A. în 
această țară. Președintele Comi
siei senatoriale pentru probleme 
externe, William Fulbright, a ce
rut, la rîndul său, guvernului să 
fie adus la cunoștința opiniei pu
blice americane adevărul despre 
rolul pe care Washingtonul îJ 
joacă în Laos, deoarece este greu 
de afirmat și susținut că Statele 
Unite nu sînt implicate în opera
țiunile militare și în această țară 
din Asia de Sud-Est.

Ministrul apărării S. U. A., 
Melvin Laird, a recunoscut că 
aviația americană întreprindă 
bombardamente în Laos, pretex
ted însă că acestea au scopul 
„de a se asigura protecția pozi
țiilor americane din Vietnamul 
de sud“.

Laird, care a fost audiat de 
subcomitetul pentru alocații mi
litare al Camerei Reprezentan
ților, a afirmat că „S.U.A.. nu 
au forțe militare terestre a'nga- 
jafe în luptele din Laos" și că 
„nu există nici o schimbare în 
politica față de Laos din ulti
mii trei sau patru ani".

s u 1? -t
nizează adoptarea unor măsuri 
excepționale.

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
ZIARUL „ZYCIE WARSZAWY", 
începînd de la 26 februarie, în 
Polonia cad din nou zăpezi a- 
bundente. Furtuni de zăpadă au 
bîntuit în special în regiunile 
esticq, în voievodatul Poznan și 
pe litoralul Mării Baltice. Pe șo
selele de curînd curățate s-au 
format din nou mari troiene, 
ceea ce a făcut necesară mobili
zarea unui mare număr de oa
meni la degajarea căilor de ac
ces.

Sesiunea O.U.A.
• IN CAPITALA ETIOPIEI, 

Addis Abeba, s-au deschis vi
neri după-amiază lucrările sesi
unii bianuale a Consiliului mi
nisterial al Organizației Unității 
Africane. Cele 41 de state mem
bre ale organizației sînt repre
zentate de miniștrii de externe 
sau de adjuncții acestora. In 
cursul dezbaterilor vor fi discu
tate aproximativ 30 de probleme 
înscrise pe ordinea de zi, prin
tre care evoluția situației din 
Orientul Apropiat, problema 
Rhodesiei și alte chestiuni refe
ritoare la situația politică șl e- 
conomică de pe continentul afri
can. Delegații vor exarțiina un 
raport al Comitetului eliberăț-ii, 
organ al O.U.A., oare va pre
zenta situația actuală din teri
toriile africane aflate sub domi
nație colonială și rasistă.

Comunicat 
comun 
ungaro- 
belgian 

în comunicatul dat publicității 
la încheierea vizitei în Belgia a 
ministrului afacerilor externe al 
R. P. Ungare, Janos Peter, se a- 
rată că miniștrii de externe ai 
Belgiei și Ungariei au constatat 
cu satisfacție evoluția favorabi
lă a relațiilor dintre cele două 
țări și existența unor noi posibi
lități pentru dezvoltarea lor.

în legătură cu problema secu
rității europene, abordată pe 
larg în cadrul convorbirilor, păr
țile și-au exprimat părerea că 
proiectata conferință de securita
te europeană, cu participarea tu
turor statelor interesate, ar con
stitui unul din mijloacele cele 
mai eficace pentru consolidarea 
păcii și securității, pentru dez
voltarea colaborării europene.

ORE DRAMATICE 
ÎN REGIUNEA NAPOLI

Situația devine 
dramatică pe litora
lul din regiunea ora
șului Napoli și îndeo
sebi în zona stațiunii 
balneare Pozzuoli, 
unde mișcările seis
mice interne se am
plifică, iar pămîntul 
continuă să se ridice 
Și să crape. Joi sea
ra, căpitănia portu
lui, birourile vamei 
și cele ale poliției

maritime, precum și 
două imobile care 
erau amenințate cu 
prăbușirea au fost 
evacuate. In ultimele 
două zile, în zona 
zăcămîntului de sulf 
de la San Gennaro 
s-a deschis o falie, 
iar noi cratere s-au 
format în zăcămân
tul de sulf, de unde 
ies la suprafață gaze

avînd o temperatură 
de 150 de grade. 
Străzile și conductele 
de apă încep să fie 
afectate de acest fe
nomen. Se amintește 
că erupția vulcanică, 
care a distrus orașul 
în 1538, a fost prece
dată de o puternică 
ridicare a solului, 
urmată de puternice 
cutremure.

i

Cronica unuiffi
In ce măsură putem conta pe 

longevitate nu știm, cit ne va 
ajuta memoria la bătrinețe ră- 
mîne, de asemenea, incert, totuși 
este sigur că bucureșteanului a- 
dolescent astăzi i se va părea 
destui de ușor să răspundă, 
chiar și peste cîteva decenii, 
dacă i se va cere să-și scoto
cească prin amintiri : Februa
rie ’70 ? Păi da, firește, a fost 
momentul epocal cind am vă
zut pentru prima oară, de >a 
o distanță de numai 15—20 cen
timetri corpul ceresc numit 
Luna. Respectiv o bucățică din 
ea, nu mai inare decit oul 
de bibilică, susținută delicat 
și ferm de un crăcan de oțel 
inoxidabil, Luna, da, exponat in 
interiorul unui cub de sticlă la 
Universitatea populară, sala 
Dalles. Toți am defilat pe acolo, 
toți am privit roca selenară, 
cumva jenați, puțin dezamăgiți, 
strivind sclipirea triumfală sub 
o blazare ostentativă — ia, o 
piatră gri-brună, acolo — ne 
amintim, cum să nu, am stat 
ia coadă. Luna era păzită, în 
fața noastră o babă țîțîia smerit 
și își făcea cruce, noi doi ve
neam direct de la ora de chimie 
și, cu gențile de licenți sub 
braț, schimbam considerații teh
niciste despre vizibila natură a 
tufului vulcanic, ne gindeam 
fiecare în parte că ne-a fost dat 
să facem parte dintr-o genera-

ție extraordinară, dar asta nu 
mai rostgam cu glas tare, prea 
era un adevăr lipsit de origina
litate.

Februarie ’70 cu evidențele 
sale, într-o mișcare de carusel 
rapid, multicolor, unificat de 
viteză pînă la alb ca in expe
riența cu discul lui Newton, a 
oferit trăirii noastre o suită de 
motive fundamentale. Enunțarea 
lor mai mult sau mai puțin 
sistematică n-ar trebui să ne 
facă să uităm nici o clipă că 
dincolo de extrasul schematic 
stă farmecul indicibil al ames
tecului, viața plină de tonuri și 
miresme tari, imprevizibile, q- 
mețitoare.

MOTIVE DE REFLECȚIE. 
Formula cere, automat, deter
minări : reflecție — la ce ? La 
învățămintele istoriei, răspunde 
februarie, arătînd că s-a împli
nit un sfert de veac de Ia eve
nimentele cu care sfîrșise lunga 
iarnă din *45.  Relatat public de 
martori oculari, participanți ne
mijlociți, veterani, acel februa
rie al tuturor începuturilor 
actualității noastre s-a proiec
tat in conștiința tinără ca un 
film tridimensional, fascinant 
prin iluzia reliefului. Șase 
silabe ritmate tunător, trei 
cite trei, „Vrem gu-vern 
Fe-Ne-De !“; plugurile țăranilor 
intrind pedepsitoare și izbăvi
toare in pămînturile zise boie

rești; asaltul prefecturilor, mul
țimile suind pe trepte de lespezi 
și de răpuși în luptă pentru a-ș] 
înscăuna oamenii demni de încre
derea țării: confruntarea din 
Piața Palatului, 600 000 de oa
meni uniți in cuget și în sim
țiri de exemplul comuniștilor, 
demonstrație impetuoasă a vo
inței naționale pe care lătratul 
mitralierelor lașe, ucigașe, nu a 
putut-o nici clătina, necum in
fringe ; in sfirșit, victoria cea 
mare pecetluită cu singe mile
nar, ultimele picături fiind calde 

incă atunci, în după-amiaza zilei 
de 24 februarie 1945, în ajunul 
primăverii definitive a țării, lua
rea puterii de către masele 
populare...

După un sfert de veac, ecou
rile acelor evenimente, pentru a 
ajunge la tinerii de azi, străbat 
fibrele unei realități cu o struc
tură socialistă. Sunetul istoriei 
cunoaște modificările materia
lului. Timp, așa cum unul și» 
același arpegiu sună diferit la 
violă față de trompetă, la xilo
fon față de corn. Punerea ac
tualității în pagină, montajul 

evidențelor din Februarie *70  
operează de Ia sine : au avut loc 
adunările generale ale- coopera
tivelor agricole de producție, 
tractorul U-650 M și-a început 
călătoria pe ogoarele fertile ur
mat, in producția de serie a 
Brașovului, de alte 12 tipuri de 
tractoare, luna cărții la sate a 
înscris o ediție nouă, alertată 
de librării, standuri de cărți in 
magazine sătești, „Cartea prin 
poștă", etc. Sînt evenimente cu
rente, sînt rinduri de istorie 
contemporană. Necesitatea sinte
zei teoretice a faptelor, nevoia 
de proiectare științifică a imen
sului edificiu la care trudim cu 
toți este legată de constituirea 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice, înalt for de lucru al 
cugetării militante, vastă arenă 
ideologică deschisă orizonturi
lor creației și indestructibil le
gată de practica edificării socia
liste.

MOTIVE DE ÎNCREDERE în 
desfășurarea pozitivă a eveni

ASTĂZI, CIND HE DESPĂRȚIM DE

FEBRUARIE
mentelor internaționale, în pro
gresul continuu (deși încă atit 
de lent) ne-a dat, de asemenea, 
acest februarie, o dată cu nume
roase informații pe telex. în 
fabuloasa Indie un vînt de în
noire tulbură încremenită aștep
tare flămindă a Nirvanei, maha- 
rajahii își pierd privilegiile, gu
vernul rezistă cu calm presiuni
lor și manevrelor reacțiunii și 
mută un nou pion înainte pe 
tabla de șah anunțind hotărîrea 
de a menține naționalizarea ce
lor 14 bănci. In inima Europei 
au loc contacte politice ce își 
propun, rațional, să topească 

sloiurile epocii post-belice : con
vorbiri sovieto — vestgermane, 
polono — vestgermane, inter- 
germane. Cei doi Willy, Stoph 
și Brandt, in fruntea și cu îm
puternicirea guvernelor lor, au 
căzut de acord asupra locului 
și datei discuțiilor preliminare : 
Berlin, 2 martie.

Tot semnificativ, chiar dacă 
nu și oficial, e gestul celor 492 
de tineri americani constituiți 
în cel de al doilea eșalon al 
brigăzii „Venceramos" venită în 
Cuba socialistă să contribuie Ia 
succesul Zafrei celei mari, Zafra 
cu 10 milioane tone de zahăr, 
încrederea se naște din speranță, 
crește din îndrăzneala acțiunii 
practice, cîștigă teren și-1 demi- 
nează. Iată, în Belgia, conflictul 
lingvistic ce-i opunea de 15 ani 
pe flamanzi valonilor pare să 
fi ajuns la rezolvare, prin ela
borarea unui proiect reciproc 
satisfăcător. Dar...

MOTIVE DE NELINIȘTE sub- 
sistă încă, din nefericire. Prea 

multe, iscate din conflicte sau 
stări conflictuale prea grave, 
difuzate pe arii prea întinse. Ca
tolici și protestanți in Irlanda 
de nord. Ciprioți de tendințe 
politice opuse în felul cum își 
privesc destinul insulei lor co
mune. Kurzi și irakieni deopo
trivă păminteni într-o țară stră
veche. Ce bine ar fi dacă pentru 
toate aceste comunități sau gru
puri comunitare, dacă orice pas 
spre înțelegere ar străluci cu 
forță exemplară ! Sigur că sur
sele tensiunii sînt mereu dife
rite, cu mereu alte motivări și 
specificități istorice, economice, 

politice — dar cine poate oare 
nega în schimb că pacea pămin- 
tului rămine una și indivizibilă? 
Vietnam, Orient Apropiat, Laos, 
rubrici înscrise zilnic pe agenda 
neliniștii. O grea răspundere își 
inconvoaie umbra asupra celor 
ce, presărind noi jertfe ale am
biției sterile, imping momentul 
păcii tot mai departe, II fac tot 
mai greu accesibil, sînt vinovați 
că pămîntul a ajuns să fie nesi
gur, apa să fie nesigură, aerul 
nesigur, veghea descompusă, 
somnul otrăvit.

MOTIVE DE EMOȚIE. Cum 
știm, emoțiile călătoresc repede. 
Să ne întoarcem fulger acasă, 
anume ca să consemnăm Ia acest 
capitol un februarie universitar, 
cu sesiune de examene, cu aș
teptare înfrigurată în fața ușii, 
cu șoapta „baftă 1“ — urare co
legială Ia care nu se mulțumeș
te — cu planarea miinii deasu
pra biletelor impersonale, cu 
reculegerea și elaborarea răs
punsului, cu sentimentul de eli

berare care urmează unui răs
puns bun. E un timp afectiv 
dens, fecund și cald de așteptare.

După această oază, să consem
năm de pe aiurea : emoția ome
nirii de a afla, abia după 22 de 
ani, dar cu o revoltă nealterată, 
amănuntele unui masacru tăi
nuit în jungla Malayeziei, făp
tuit la începutul epocii de deco
lonizare sub scutul impunității 
unui imperiu ce nu mai este. 
Emoția, încărcată de scirbă, că 
alt grup de hippies, acționind 
după legile sumbre ale unul 
ritual ucigaș, au masacrat fa
milia unui medic militar la 

Fort Bragg și au scris, iarăși ! 
inscripții pe pereți cu sîngele 
victimelor. Emoția amară de a 
afla, în fiecare dimineață, cu 
fiecare număr de ziar, cine s-a 
purtat mai crud cu omul: natura 
oarbă sau un semen dezumani
zat. E adevărat că în această 
sinistră competiție natura por
nește mai dezlănțuit, lovește 
mai spectaculos. în februarie 
nimic nu lipsește, tacîmul e 
complet. Viscol în Japonia, 14 
morți, 5 000 oameni fără adă
post, pagube de 3 miliarde yeni. 
Avalanșă catastrofică în Franța 
Ia Val d’Isere, unde vreo 40 de 
oameni dispar literalmente, cu 
pereții cabanei cu tot, sub un 
val de zăpadă, pe cind își luau 
liniștit ceaiul. Inundații — Sena 
crește cu 5 metri. Rinul cu 6,5 
metri, înecuri destule. Geruri 
aveți ? cum să nu, minus 43° 
Celsius la Utsjoki, în Finlanda, 
Dar mișcări seismice ? se găsesc 
și dintr-astea : napolitanii se 
uită cu grijă la asfaltul orașului, 
lor, se pare că un munte crește 
pur și simplu, ca un buboi sub
cutanat, ascuns de scoarța sub
țire. Ei bine, dar nici omul nu 
se Iasă mai prejos ca eficiență 
a morții, se repede și el să bom
bardeze așa, din eroare, uzine 
civile, să plaseze mașini infer
nale cu declanșator altimetrie 
în avioane de pasageri, să facă 
servicii Mafiei sau, în criză de 
inspirație să iște „măcar" vreo 
hărțuială între Salvador și Hon
duras etc. etc. etc. — și atunci 
totalul în pierderi de vieți ome
nești devine competitiv cu de
zastrele și calamitățile naturale. 
Nu, de emoții, n-am dus lipsă 
în februarie. Ce-i drept, nici de:

MOTIVE DE SATISFACȚIE. 
Cu cel puțin două surse bogate: 
victoriile științifico-tehnice și 
victoriile sportive ; prima se re
feră la lumea întreagă, a doua 
numai Ia noi, ce-are aface ? A 
fost produs diamantul artificial, 
s-a probat racheta cu motor io
nic, un satelit a fost lansat de 
o rachetă în patru trepte fără 
dispozitiv de ghidare, s-a operat 

primul transplant de venă la 
creier, s-a pus prima piatră la 
podul cel mai lung din lume, 
Eurasia, peste Bosfor. Dacă 
punctăm modest pe această ta
belă de marcaj inaugurarea mo
dernul complex sportiv acope
rit de la 23 August am făcut o 
punte potrivită spre sport, spre 
racheta lui Ilie Năstase, spre 
ștacheta Corneliei Popescu, spre 
paleta Măriei Alexandru, spre... 
nu, în privința hocheiului, bas
chetului, handbalului, fotbalului, 
să mai vedem, să mai așteptăm, 
deși, firește, nu chiar cu mîinile 
încrucișate.

MOTIVE ELEGIACE. A ple 
cat dintre vii Bertrand Russell ; 
avea 97 de ani și totuși lumea a 
gindit ori a simțit: deja ! Nu
mărul celor ce-i cunosc opera 
filozofică monumentală e mult 
mai redus decit al celor ce și-l 
amintesc pe umanist în fruntea 
manifestațiilor pro-pace din 
Trafalgar — Square, monumen
tul său viu îl ridică insă și 
unii, și alții. Tot în februarie, 
pe noi, oameni cu firea deschisă, 
ne-a părăsit marele Grigore Va 
siliu Birlic, inegalabilul cavaler 
al rîsului cu o mie de nuanțe 
Și ne putem mîhni mai tare la 
gindul că, dacă începînd cu sus- 
pensul acelei clipe mohorîte nu 
s-au auzit explozii de rîs în pa
radis, de bună seamă e numai 
pentru că paradisul, vai, e un 
domeniu nepopulat...

Dar secretarul de redacție va 
obiecta că, pentru o lună cu 
numai 28 de zile, prezenta cro
nică este disproporționat de 
mare. Atunci autorul acestei 
cronici îi va arăta o și mai 
lungă listă de subiecte rămase 
nebifate — motive de curiozi
tate, motive de îndoială, motive 
de revoltă, motive de speranță 
Și dacă va fi întrebat cum de e 
pus totuși punctul final, va răs 
punde că a fugit de acasă nădăj 
duind să mai apuce, de pe pa
nourile cu formă de inimă, ulti
mul mărțișor rămas nevindut.

ȘTEFAN IUREȘ
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