
Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVI, SERIA II. Nr. 6501 8 PAGINI — 30 BANI % SÎMBĂTĂ 11 APRILIE 1970

Cuvînfarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

la consfătuirea cadrelor de bază 
din securitate, miliție, procuratură și justifie

Stimați tovarăși,

Consfătuirea de astăzi reu
nește cadrele de bază din 
securitate, miliție, procuratură 
și justiție. După cum se știe, 
menirea acestor organe ale 
puterii oamenilor muncii, ale 
statului socialist este de a 
apăra cuceririle revoluționare 
ale poporului, proprietatea 
socialistă de stat și coopera
tistă, de a veghea la respec
tarea normelor orînduirii so
cialiste și a legilor țării.

Scopul acestei consfătuiri a 
fost analiza muncii acestor 
organe, a lucrătorilor din mi
liție, securitate, procuratură și 
justiție ; în același timp, con
sfătuirea a analizat starea in
fracțională, cauzele care o in
fluențează, precum și măsurile 
ce se impun a fi luate împo
triva celor care încalcă legile 
statului, ordinea societății 
noastre socialiste. După cum 
am fost informat, în ședințe 
separate au fost ’dezbătute, pe 
larg, toate aceste probleme.

Dacă analizăm starea infrac
țională din cursul anului 1969 
constatăm că, în comparație 
cu anii precedenți, numărul 
infracțiunilor s-a redus în 
mod simțitor. Doresc să men
ționez în mod deosebit că au 
scăzut daunele aduse avutului 
obștesc ; față de 1967, ele au 
fost în 1969 cu peste 50 la 
sută mai mici. Cu toate aces
tea, trebuie să spunem des
chis că infracțiunile sînt încă 
numeroase, iar daunele pro
vocate avutului obștesc se ri
dică încă la zeci de milioane 
lei anual.

O problemă care trebuie să 
ne preocupe în mod serios 
este aceea a infracțiunilor 
așa-zis mărunte, a unor ma
nifestări de huliganism și în
călcare a normelor de convie
țuire socială, față de care or
ganele de miliție și de justi
ție nu au dovedit destulă fer
mitate. Organele noastre de 
stat nu au acordat întotdea
una atenția necesară apărării 
cetățenilor împotriva unor 
elemente declasate, infractoa
re. nu s-au preocupat în des
tulă măsură de garantarea 
proprietății personale a tutu
ror cetățenilor.

De asemenea, este necesar 
să subliniem cu această oca
zie că nici față de unele ma
nifestări de parazitism social, 
față de acei care vor să tră
iască fără muncă sau urmă
resc să-și mărească veniturile 
personale pe căi necinstite, 
organele noastre de miliție și 
justiție nu au acționat întot
deauna cu fermitatea cuvenită. 
Legea controlului provenienței 
averilor nu este încă aplicată 
cum trebuie. Trebuie să ară
tăm că atît organele de secu
ritate și miliție, cît și cele ale 
justiției și procuraturii au dat 
dovadă, în unele împrejurări, 
de o anumită indulgență în a- 
plicarea măsurilor stabilite 
pentru combaterea speculei cu 
unele produse de consum, îm
potriva înșelării consumatori
lor de către elemente necin
stite.

Șecția cazangerie a uzinei „Independența" din Sibiu Foto: C. CIOBOATĂ

Analiza stării infracționale, 
a muncii organelor de stat 
chemate să asigure ordinea și 
legalitatea socialistă ne per
mite să tragem concluzia că 
în ultimii ani asistăm la o îm
bunătățire a stărilor de lu
cruri în acest domeniu.

în general putem spune că 
starea de spirit a-cetățenilor 
patriei noastre este bună. A- 
ceasta se manifestă în spri
jinul pe care în mod unanim 
poporul îl acordă politicii in
terne și externe a partidului 
și statului, în rezultatele obți
nute de oamenii muncii în în
făptuirea sarcinilor planului 
de stat.

Succesele obținute în creș
terea producției industriale și 
agricole, în realizarea planu
lui cincinal actual constituie 
dovada grăitoare a justeței 
politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru de făurire a 
unei puternice baze tehnico- 
materiale a socialismului. O 
dată cu economia, în țara 
noastră cunosc o puternică în
florire știința, învățămîntul și 
cultura, întreaga viață socială. 
Se realizează sarcinile privind 
creșterea nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor 
muncii. în această uriașă 
muncă creatoare se afirmă tot 
mai puternic rolul conducător 
al clasei muncitoare, care își 
îndeplinește cu cinste menirea 
de clasă conducătoare a între
gii națiuni socialiste. Sînt tot 
mai puternic puse în evidență 
potențialul și energia țărăni
mii noastre ; se întărește con
tinuu alianța muncitorească- 
țărănească. Intelectualitatea 
din toate sectoarele de activi
tate se afirmă ca o forță tot 
mai importantă în lupta pen
tru progresul general al pa
triei socialiste.

Rezolvarea în spiritul mar- 
xism-leninismului a proble
mei naționale în țara noastră, 
asigurarea deplinei egalități 
în drepturi a tuturor cetățeni
lor patriei, fără deosebire de 
naționalitate, au dus la ci
mentarea unității. întregului 
popor în jurul partidului și 
guvernului.

O . importanță deosebită 
pentru coeziunea națiunii 
noastre socialiste au dezvolta
rea democrației socialiste, 
participarea tot mai largă și 
activă a maselor populare la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului, la conducerea 
întregii activități economico- 
sociale.

în acest climat general, 
munca organelor de stat, che
mate să asigure cuceririle re
voluționate și creația pașnică 
a poporului nostru, se bucură 
de un puternic sprijin din 
partea maselor largi populare.

în ultimul timp, acționîn- 
du-se consecvent pentru întă
rirea în continuare a ordinii 
și legalității socialiste, au lost 
adoptate o serie de normative 
menite să contribuie la per
fecționarea organizării noas
tre sociale. în acest context 
menționăm îmbunătățirea con
ducerii și planificării econo

miei, care, după cum se știe, 
constituie o latură primordială 
a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în acest cadru se înscriu și 
măsurile de îmbunătățire a 
activității organelor de secu
ritate,. miliție, procuratură și 
justiție. Vă sînt cunoscute 
hotărîrile și legile adoptate în 
acest domeniu — și de aceea 
nu mă voi mai referi la ele. 
Ceea ce caracterizează toate 
măsurile de perfecționare a 
vieții noastre sociale, inclusiv 
cele luate în acest domeniu, 
ește atragerea tot mai lar
gă a oamenilor muncii' la 
rezolvarea problemelor. în 
această privință, voi sub
linia — pentru ilustrare — 
colaborarea largă a organelor 
de miliție, securitate și de gră
niceri cu gărzile patriotice și 
detașamentele de pregătire mi
litară a tineretului.

în antrenarea maselor popu
lare în sprijinul muncii, orga
nelor de stat, noi pornim de 
ia faptul că apărarea ordinii și 
proprietății socialiste consti
tuie o obligație patriotică a 
întregului popor, că numai cu 
sprijinul activ și organizat al 
poporului, organele de stat își 
pot îndeplini în cele mai bune 
condiții sarcinile încredințate.

Firește, nu intenționez să 
analizez în amănunt mijnca 
fiecărui organ însărcinat cu 
păstrarea ordinii și întărirea 
legalității în societatea noas
tră ; acest lucru s-a făcut în 
cadrul dezbaterilor ce au avut 
loc în consfătuirea dumnea
voastră. Cunosc că s-au adus, 
cii acest prilej, unele critici 
activității desfășurate, că s-au 
făcut, de asemenea, numeroase 
propuneri și sugestii de îmbu
nătățire a muncii ; toate aces
tea vor trebui studiate și ana
lizate cu răspundere de condu
cerile organelor respective și 
aplicate în viață. Am convin
gerea că, după aceste dezba
teri, dumneavoastră veți ști să 
trageți concluziile ce se impun 
și veți trece cu hotărîre la îm
bunătățirea muncii în sectoa
rele în care lucrați. Condu
cerea partidului își exprimă 
încrederea că organele respec
tive, conducerile lor, vor ști să 
ia măsurile ce se impun pen
tru lichidarea neajunsurilor și 
ridicarea muncii lor la nivelul 
exigențelor de azi ale societă
ții socialiste, ale poporului 
nostru.

Stimați tovarăși,

Faptul că în societatea noas
tră mai există încă oameni 
care încalcă legile statului sau 
nesocotesc normele eticii, echi
tății și dreptății sociale se da- 
torește în bună măsură unor 
mentalități înapoiate care mai 
persistă, dar și unor lipsuri și 
greșeli din munca noastră. 
Lupta împotriva încălcării 
normelor de conviețuire socia
lă trebuie înțeleasă ca o pro
blemă ce privește toate orga

nele de partid și de stat, în
treaga noastră societate socia
listă.

în acest sens, este necesară 
o preocupare mai intensă 
pentru încadrarea în muncă și 
în activitatea socială a tuturor 
cetățenilor și, totodată, luarea 
unor măsuri hotărîte pentru 
întărirea ordinii și disciplinei 
în producție. De altfel, acesta 
este și sensul ultimelor legi 
privitoare la organizarea pro
ducției și a muncii, cît Și la 
sancționarea unor infracțiuni. 
Considerăm că astăzi, cînd în 
țara noastră sînt create condi
ții ca toți cetățenii să poată 
depune o muncă utilă, exis
tența unor oameni care se sus
trag muncii constituie un fe
nomen negativ ; trebuie să ne 
preocupăm serios ca fiecare 
cetățean să fie încadrat în 
muncă.

în al doilea rînd, se impune 
o preocupare susținută pentru 
mai buna deservire materială 
și culturală a oamenilor mun- E 
cii. Sînt cunoscute preocupările ■ 
partidului și guvernului de a 
asigura ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului ; 
acționînd în această direcție, 
este necesar ca și organele e- 
conomice, atit întreprinderile- 
producătoare de bunuri de 
consum, cît și unitățile din 
comerț, să-și facă cum trebuie 
datoria. Trebuie să se acorde 
o atenție mai mare pe d'e o 
parte producerii de mărfuri 
pentru consum, iar pe de 
altă parte deservirii civiliza
te a oamenilor • muncii. Vă 
sînt cunoscute lipsurile care 
mai există în acest dome
niu, faptul că acesta este I 
sectorul unde întîlnim încă g 
un mare număr de infrac- | 
țiuni care, pină la urmă, g 
se tăsfrîng nemijlocit asupra 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Este necesar să acor
dăm o atenție deosebită li
chidării acestor stări de lu
cruri, asigurării pretutindeni 
a deservirii cinstite și în cele 
mai bune condiții a popu
lației.

în al treilea rînd, este ne
cesară îmbunătățirea radicală 
a muncii politico-educative de 
masă, luarea tuturor măsuri
lor pentru a folosi mai bine 
în acest scop mijloacele de 
educare de care societatea 
noastră dispune — radioul, 
televiziunea, presa, cartea, 
teatrul, cinematografia și ce
lelalte arte, activitatea artis
tică de masă și altele. Să ve
ghem ca conținutul educativ 
al operelor și lucrărilor de 
artă, al emisiunilor de radio 
și televiziune, al filmelor și 
altor manifestări artistice să 
fie mai direct îndreptat spre 
formarea conștiinței socialiste, 
spre combaterea unor stări de 
lucruri negative din societate, 
ca toate acestea să contribuie 
într-o mai mare măsură la 
promovarea concepțiilor noas
tre despre lume și viață, la e-

(Continuare în pag. a Ill-a)

ENERGII TINEREȘTI IN ȚESĂTURA 
CANALELOR PENTRU IRIGAȚII

Poate nicăieri în țară, cuvin- 
tul APĂ nu este de atîtea ori ro
stit într-o vară cit în Bărăgan, 
cimpie mănoasă dar uscată, un
de grîuj. și porumbul, sfecla și 
floarea-soarelui ofilesc sub do
goarea soarelui, nu rodesc pe 
cît este de fertil solul întrucit 
devine insuficient elementul e- 
sențial — apa. De decenii, de se
cole, oamenii au căutat să com
penseze acest neajuns. De ciți- 
va ani ' însă, realizindu-se 
programul elaborat de pa’rtid, în 
Bărăgan se desfășoară o amplă 
acțiune de fertilizare a cîmpiei 
prin irigații. Șantierul cuprinde 
deocamdată, aproape două sute 
de mii de hectare. Spunem deo
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TIMIȘOARA: Festivalul 

național al artei studențești

Triumful
cîntecului

(Prin telefon de la trimișii 
noștri).

Poate că nicăieri convin
gerea potrivit căreia cîntecul 
este o oglindă în care fie
care generație se regăsește cu 
bucuriile, cu speranțele și cu 
frămîntările sale nu-și găsește 
o mai puternică confirmare 
ca în arta studențească. Pa
siunea tineretului universitar 
pentru muzica ușoară depășeș
te cu mult dimensiunile sim
plului divertisment; interpreți 
talentați, formații mai mult 
sau mai puțin cunoscute ex
prima — prin mijloacele spe
cifice ale artei cîntecului — 
tinerețea și frumusețea anilor 
de studenție, efervescența 
creatoare proprie lumii amfi- 
teatrelor, reușind nu numai să 
aducă un ■‘■suflu proaspăt pe 
scena muzicală, ci și — fapt 
deosebit de important — să 
impună un prag foarte înalt 
al exigenței.

ADRIAN VASILESCU 
SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în pag. a Il-a) 

Imagine de la moderna rafinărie din Pitești.
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camdată, întrucit prin înfăptui
rea programului de perspectivă 
al irigațiilor, de curînd aprobat 
de către plenara C.C. al parti
dului, pină în 1975, peste 80 la 
sută din pămînturile județului 
Ialomița vor fi vitalizate prin a- 
sigurarea optimului de umidita
te. Investițiile se vor recu
pera în final prin aproape 
un milion de tone, în echivalență 
porumb, sporuri anuale de 
recoltă. Perspectiva se impu
ne privită. însă, prin pris
ma prezentului, a șantierului. 
Pentru a ajunge la spo
rul de producție cuprins de acum 
în planurile cooperativelor agri
cole de producție și ale fermelor

CU PRILEJUL ZILEI SĂNĂTĂȚII

DECERNAREA UNOR ORDINE
La Palatul Consiliului de 

Stat a avut loc, vineri la a- 
miază, solemnitatea decernării 
de ordine ale Republicii Socia
liste România, conferite unor 
lucrători din domeniul ocrotirii 
sănătății, cu prilejul zilei de 
7 aprilie — „Ziua sănătății14. 
Distincțiile au fost înmî- 
nate do tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat.

La solemnitate au asistat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Dumitru Popa, 
Petre Blajovici, Constantin 
Stătescu. secretarul Consiliu
lui de Stat, Dan Enăchescu, 
ministrul sănătății, Mircea 
Malița, ministrul învățămîn- 
tului, Miron Nicolescu, preșe
dintele Academiei Republicii 
Socialiste România.

Pentru merite deosebite în 
domeniul ocrotirii sănătății 
populației din țara noastră au 
fost distinși cu ordinul „Me
ritul Sanitar", clasa I, tovără
șii : Constantin Arsene, Ana 
Aslan, Valeriu Bologa, Ion 
Bruckner, Theodor Burghele, 
Ioan Fazakaș, Octavian Fodor, 
Alexa Gozner, Constantin Ili
escu, Gheorghe Koczka, gene- 
ral-locotenent Scarlat Lon- 
ghin, Ștefan Milcu. Vasile Mir
za, Aurel Moga, Ștefan Nico- 
lau. Gheorghe Pușkaș și Vasile 
Rășcanu.

Ordinul „Meritul Sanitar", 
clasa a Il-a, a fost acordat to
varășilor : Mihail-Dan Alexan- 
drescu, Grigore Benetato. Fran- 

PREZENTĂRI DE SCRISORI DE ACREDITARE
Ambasadorul Republicii 

Volta Superioară

La 10 aprilie 1970, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Michel Kompaore, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Volta Superioară în Republica Socialistă 
România.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat și Michel Kom
paore, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Volta Superioară, au rostit cuvîntări.

După prezentarea scrisorii jr de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a avut o convorbire cu ambasadorul Republicii 
Volta Superioară, Michel Kompaore, care s-a des
fășurat într-o atmosferă plină de cordialitate.

La solemnitatea prezentării scrisorilor de acre
ditare și la convorbire au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de Stat și George 
Macovescu, prim-adjunct- al ministrului afacerilor 
externe.

Ambasadorul Republicii 

Cipru
La 10 apriUe 1970. președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Nicos Kranidiotis, care 
și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Cipru în Republica Socialistă România.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, și Nicos Krani
diotis, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Cipru, au rostit cuvîntări.

După prezentarea scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a avut o convorbire cordială cu ambasadorul Re
publicii Cipru, Nicos Kranidiotis. ,

La solemnitatea prezentării scrisorilor de acre
ditare și la convorbire au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de Stat și George 
Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a unor ziariști 

din Republica Turcia

de stat, se cere materializat im
perativul zilei : realizarea la cel 
mai înalt grad calitativ a țesă
turii de canale în lungime to
tală de aproape zece mii de ki
lometri, deschiderea noilor va
duri prin care va curge apa Du
nării în sensurile dorite de om. 
Deci este nevoie de efort, de 
muncă fără reținere, cu maxi
mum dc răspundere.

între coordonatele preocupări
lor generale, pentru punerea în 
funcțiune cu eficiență maximă a 
complexelor instalației de iriga
ții am căutat tinerii. I-am întil- 
nit lucrind la stația principală a 
sistemului Pietroiu — Ștefan cel 
Mare, în diferite puncte unde se 

cisc Dajbukat, Lâszlo Deneș, 
Ion Juvara, Benedict Menkeș, 
Eugenia-Marcela Pitiș, Vale
rian Popescu, Otto-Hans Schi- 
eb, Tiberiu Spârchez, Ion 
Stoia, Endre Szentmiklosi și 
Aurel Taugner.

Prin același Decret al Con
siliului de Stat, un număr de 
106 tovarăși au fost distinși cu 
ordinul „Meritul Sanitar", cla
sa a IlI-a.

în numele celor decorați, 
acad. Theodor Burghele, recto
rul Institutului de medicină si 
farmacie București, a mulțu
mit din toată inima conducerii 
partidului și statului, perso
nal tovarășului Nicolae Ceau- 
șescu, pentru grija, dragostea 
și atenția cu care sînt înconju
rați toți acei care slujesc cu 
credință și devotament sănă
tatea poporului.

Considerăm distincțiile acor
date — a spus vorbitorul — 
,drept o expresie a prețuirii pe 
care o dau partidul și statul 
nostru succeselor obținute 
de medici și de întreg persona
lul sanitar în misiunea lor no
bilă, de înaltă răspundere și 
conștiință, pentru ocrotirea să
nătății populației. Rezultatele 
frumoase obținute pe tărîm 
medical, științific, de formare 
si educare a noilor generații, 
sînt rodul politicii sanitare, ri
dicată la rangul de politică de 
stat, o expresie a realizărilor 
vastului program elaborat de 
partid privind construirea so
cialismului în țara noastră.

Au luat, de asemenea, cuvîn- 
tul prof. Eugenia Mihalca, de

în legătură cu apropiata vizită 
în România a președintelui Repu
blicii Turcia, Cevdet Sunay, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

ETOS
ȘI ESTETIC

de NICOLAE BALOTĂ

într-un interesant eseu des
pre Mentalitatea estetică și 
timpul nostru, publicat in vo
lumul între două lumi, Mihai 
Ralea constata că „mentalita
tea estetică e o comportare, o 
conduită culturală legată de 
concepția de viață a secolului 
al XIX-lea". Intr-adevăr, un 
Edgar Poe, un Baudelaire, și 
mai tîrziti, pe un plan minor, un 
Oscar Wilde au procedat la o 
disociere absolută a principiu
lui estetic de celelalte valori 
ori domenii ale vieții. Un pa

taiau canale, se probau conduc
tele de curînd îngropate sau se 
turnau betoane. „Cinci sute din
tre cei cu care lucrăm sînt tineri, 
ne spunea tovarășul inginer 
ION SMEUREANU, directorul 
întreprinderii constructoare. Și 
foarte mulți sînt dintre cci 
care anul trecut au îmbrăcat 
uniforma de brigadier pe șantie
rul național de irigații Ștefan 
cel Mare. S-au calificat, au făcut 
dovada hărniciei și noi i-am pre
ferat în punctele cheie ale lu
crării. Acum, nu-mi este deloc

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a lll-a)

la Institutul de medicină și 
farmacie din Cluj, Lâszlo De
neș, medic primar la Spitalul 
unificat Miercurea Ciuc, și 
Francisc Meister, medic la cir
cumscripția sanitară Hoghiz 
din județul Brașov. Exprimînd 
gîndurile, simțămintele tutu
ror celor care-și consacră 
munca și viața nobilei misiuni 
de apărare a sănătății poporu
lui, vorbitorii au transmis 
conducătorilor de partid și de 
stat, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, caldele lor 
mulțumiri și profunda recu
noștință pentru prețuirea 
înaltă de care se bucură per
sonalul mcdico-sanitar din 
țara noastră. în numele colec
tivelor în care lucrează, ei au 
asigurat conducerea partidului 
și statului că vor sluji și în 
viitor cauza căreia își dedică 
întreaga putere de muncă și 
capacitate — aceea de a con
tribui la îmbunătățirea conti
nuă a stării de sănătate a po
porului. la înflorirea Româj 
niei socialiste, la bunăstarea și 
fericirea oamenilor.

Adresîndu-se celor deco
rați, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a sft.is : Dați-mi 
voie să vă adresez dumnea
voastră, tuturor, în numele 
conducerii de partid și de stat, 
calde felicitări cu ocazia deco
rării cu Ordinul „Meritul sa
nitar".

Acordarea acestei înalte dis
tincții unui număr mare de 
medici constituie o expresie a

(Continuare în pag. a III-a)

Nicolae Ceaușescu, a primit, vi
neri,* pe ziariștii turci Furuzan 
Telul, dc la ziarul „Zafer" și Said 
Terzioglu, de la ziarul „Cum
huriyet", cărora le-a acordat un 
interviu.

nestetism — predominare ab
solută a valorilor estetice în. 
universul culturii — apare la 
sfîrșitul secolului trecut, în
tr-o anumită ambianță spiri
tuală dar și social-politicăr 
Cultivarea unui anumit aristo
cratism artistic era strîns aso
ciat cu conservatorismul pe 
plan socialrpolitic. Formalis
mul estetic e întotdeauna o 

consecință a formalismului cul
tural care-și află un climat 
prielnic în societățile stagnan
te.

în eseul amintit, Mihai Ra
lea observa că, în secolul nos
tru, valorile estetice au trecut
și trec printr-o gravă criză. 
Estetica secolului al XIX-lea, 
cu vechile tendințe spre o 
„artă pentru artă", cu forma- 
lismele ei, cu accentul pus pe 
originalitatea expresivă a in
dividualității creatoare, cu
noaște un discredit evident. în. 
preajma celui de-al doilea răz
boi mondial, cînd Ralea lucra 
la volumul său între două 
lumi, el întrevedea o estetică 
„bazată pe conținut", o mai 
accentuată atenție — în crea
ția artistică — pentru idei so
ciale, morale, inspirate din 
„tendințe colective".

Dar marii artiști au știut 
dintotdeauna că arta înseamnă 
mai mult decît artisicul în se
rie. Că a crea nu înseamnă 
doar a încorpora într-un orga
nism artistic valori estetice, 
ci a face o operă de umani
zare. Or, această superioară 
pedagogie estetică se poate 
realiza numai prin detașarea 
de orice veleitate estetistă. 
Atitudinea estetistă caracteri
zează o conștiință axiologică

(Continuare în pag. a lV-a)
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DIN AGENDA ACȚIUNILOR 
VOLUNTAR-PATRIOTICE 99

cu GEORGE CUIBUȘ, despre: ■

MIM PORTRETE": PĂM1NTUL, VĂZUT
• IAȘI. — Aprilie a debutat în activitatea 

studenților ieșeni cu o amplă acțiune de mun
că patriotică. Obiectivul principal: o bază 
sportivă complexă, situată in spatele parcului 
din dealul Copoului. Pînă Ia finele -lunii vor 
lucra pe• șantier 10 000 de studenți.

în planul de muncă al C.U.A.S. pe centrul 
universitar se mai prevăd două baze sportive 
simple, una lingă căminul „30 Decembrie", de 
care răspund studenții Facultății hidrotehnice, 
cealaltă, în noul cartier studențesc Tiîdor Vla- 
dimirescu. de care răspund cei de la facultă
țile de industrie ușoară si chimie industrială, 
(prof. VASILE VĂCĂRITĂ).

tiere ale tineretului, organizate în comunele 
unde se fac importante lucrări pentru lărgirea 
suprafețelor irigate. Pe toată durata șantieru
lui, în aceste comune • vor fi prezenți cei mai 
buni activiști ai comitetului județean, care vor 
sprijini efectiv desfășurarea lucrărilor.

Un prim bilanț cuprinde și împădurirea unei 
suprafețe de 82 ha. (C. (LANCEA).

• VASLUI. — Intre inHîativele Comitetului 
județean Vaslui al U.T.C. se înscriu și 8 șan-

e ARGEȘ. — în primul trimestru al anului 
tinerii constructori piteșteni au efectuat lu
crări de muncă patriotică 
16 200 lei, colectîndu-se 133 
vechi. (T. FLOREA).

in valoare de 
tone de metale

răspunde la întrebarea unui cititor
— Dincolo de „înnoirile" privind construcția scriitoriceas

că. stihii, fraza, cititorul obișnuit este captivat de ceea ce 
spuneți, de acea suită de observații asupra vieții din care 
ramifică zeci și zeci de întrebări ce ne activează gîndirea. 
Astfel, literatura dv. este, cred, tradițională în 'cel mai bun 
sens, cititorul ca și autorul devine curios, activ adică, în 
cîmpul cunoașterii. Ați fost oare conștient de acest efect aî 
lecturii ?

întrebarea .aparține cititorului 
Marin lacoban, profesor în Ba
cău și ea reprezintă, de faci, o 
sinteză a unei discuții de profil 
între mai mulți tineri, desfășu
rată la Casa de cultură din a- 
cest oraș; Cu ânTabilitatea-i ca
racteristică, prozatorul Alexan
dru Ivasiuc răspunde, prin inter
mediul ziarului nostru, dorinței 
tinerilor băcăoani :

Literatura este mai ales în
trebare globală,
1 aer urilor.
treabă mai 
și-a păstrat 
treba de ce

despre sensul 
Dacă știința se îft- 
ales cum, literatura 
privilegiul de a rn- 
in sensul finalității.

Desigur, artistul e și o ființă 
„curioasă" cum spuneți dum
neavoastră și încearcă să deter
mine curiozitatea despre alții 
și in cititor. în momentul în 
care iei în mină o carte deja te 
deschizi pentru alte experiențe 
decit ale tale, într-un fel îți fun
damentezi morala. Numai că a- 
ceastă curiozitate este specială, 
ea poartă în sine subiectivitatea 
autorului, nedumerirea lui per
manentă față de ce se ascunde în 
spatele aparentelor.

Cît despre afirmația dumnea
voastră că în ce scriu continui

o tradiție, desigur mă flatează. 
Nu știu precis care și în ce fel. 
In fundul suf’etului meu nu în
cetez niciodată să mă consider 
maramureșean. Străbunicul meu 
a semnat memorandumul. Sper 
că măcar în activitatea mea pu
blicistică îl continui. Apoi e o 
mare bucurie să descoperi struc
turi vechi de limbaj. în copilă
rie am auzit la început o limbă 
eu o arhaică sintaxă vorbită de 
intelectualitatea ardeleană din 
generația bunicilor mei. într-un 
capitol din „Interval" am reac- 
tua’izat-o și m-am simțit fericit 
— pentru că o uitasem. Nu vreau 
să fiu novator cu nici un preț și 
nici tradiționalist cu orice preț. 
Limbajul artistic trebuie să fie 
organic substanței. „Forma" și 
„conținutul" sînt niște abstrac
țiuni didactice. Un gînd fără ex
presie £ o imposibilitate. Lim
bajul ne determină, gindim în 
funcție de el. Vă recomand o 
nuvelă a lui Thomas Mann „To- 
nio Krăger". E mai buna decît 
un tratat de estetică. Atunci 
lărgim baza discuției.

CONSTANȚA CARANFIL

— După monografia „Romain 
Rolland", apărută în anul 1967, 
veți fi din nou prezent, în libră
rii, zilele acestea, prin volumul 
„Vitrina cu portrete", tipărit de 
Editura „Meridiane". Ce portrete 
Sînt prezentate în paginile aces
tei cărți ?

— „Vitrina cu portrete" este o 
«uită de micromonografii privind 
viața și creația unor -actori ro
mâni, consacrați peste hotare. 
Mulți dintre aceștia figurează în 
marile enciclopedii ale lumii și 
au, în străinătate, dedicate volu
me întregi. La noi. generațiile 
mai vîrstnice au urmărit și cu
nosc, într-o oarecare măsură, 
drumul creației lor, tinerii însă 
—- mai puțin. în acest context, 
mi S-a' Părut întru totul fi
resc, ca astăzi, cînd reconside
răm și revalorificăm tot ce au 
dat mai bun cultura și arta ro
mânească, să defrișăm și acest 
teren și să informăm publicul 
larg asupra unui capitol de real 
interes pentru istoria teatrului și 
filmului românesc.

— Ce criterii au stat la baza 
elaborării acestei lucrări ?

— Nu este vorba de un dicțio
nar, ci de o lucrare de informa
re, cu caracter literar, avînd la 
bază criterii științifice de anali
ză și cercetare. Din totalul de 100 
de nume, cuprinse în carte, circa 
14 sînt prezentate sub formă de 
mici monografii ale celor mai 
proeminente personalități de ar
tiști, din rîndul cărora se deta
șează ; Eduard de Max, supranu
mit de contemporanii săi „prințul 
tragediei", primul mare actor 
român (și străin) cooptat printre 
membrii Comediei Franceze; A- 
gatha Bârsescu, „actrița imperia
lă" a aristocraticei ViCne, consi
derată una dintre cele mai mari

trggediene ale tuturor timpuri- 
lor; Maria Ventura, cea mai ■ 
mare actriță dramatică a Come- m 
diei Franceze din vremea sa; El- " 
vira Popescu, „Marea doamnă" a ■ 
teatrului și filmului francez, 
care a dominat șl continuă să ■ 
domine, cu prezența sa, scenele « 
pariziene de mai bine de patru t 
decenii etc. în ansamblul acestui 0 
grup neomogen, se mai disting _ 
figuri ca: Maria Forescu și Luca ■ 
Gridu, contactați în roluri- ma- 
lefice; Jean Yonnel, Genica Mis- ™ 
sirio și Mihail Fiorescu — juni 0 
primi; Eduard G. Robinson, crea- _ 
torul tipului de gangster în fii- “ 
mul american al anilor 30 ș.a. în m 
volum figurează, desigur, și alte 
nume. 0

— Din ce surse v-ați informat _ 
și ce arie tematică circumscrie w 
volumul ?

— Un mare număr de instituții 
profesionale, sindicate, asociații, 
ca și artiștii înșiși, cu care am 
avut ocazia să stau de vorbă, au 
răspuns solicitărilor noastre, pu- 
nîndu-ne la îndemînă material 
ilustrativ și bibliografic. Un bogat 
material documentar ne-a fost, 
de asemenea, oferit de lucrările 
enciclopedice cunoscute, precum 0 
și de diverse periodice străine și 
românești, printre care nu pu- ■ 
tem să nu menționăm excelen- m 
tele interviuri ale lui Tudor Mu- 
șatescu; din revista „Rampa". O 

Așa cum este concepută, cartea 
nu poate și nu și-a propus să e- ® 
puizeze subiectul, ci doar să în- « 
lesnească publicului cunoașterea 
contribuției originale Ia creația 0 
epocii a unbr figuri de actori — 
care au făcut să triumfe pe see- ■ 
nele și în studiourile cinemato- « 
grafice ale lumii talentul și ge
niul românesc. O

DIN COSMOS...

ELENA POPA

CALENDAR ARÂDEAN DE VACANȚĂ
Pentru perioada vacanței de primăvară, la Arad, în incintele li

ceelor 1, 3 și 4 au fost deschise cluburi, în cadrul cărora elevilor le 
este oferită’posibilitatea petrecerii plăcute și instructive a timpului. 
Sînt organizate, aici, simpozioane pe diferite teme („Artă moder
nă" ; „Cartea politică" etc.) expoziții (de artă plastică), competiții 
sportive, excursii (la București, Porțile de Fier etc.) ca și acțiuni la 
sugestia elevilor. Cluburile vor rămîne deschise și după reînceperea 
cursurilor.

V I. DANCEA

Acum 9 ani, după 108 minute 
de zhou .în jurul planetei noas
tre, un om se întorcea pentru 
prima oară din cosmos. La 12 
aprilie 1961r Iuri Gagarin își în
cheia astfel cu succes scurta vi
zită de recunoaștere a spațiului 
infinit în ca#e pînă atunci ni
meni nu pătrunsese altfel decît 
cu privirea. în răstimpul ce a 
trecut de la acest zbor istoric, 
numeroși alți pămînteni au avut 
ocazia să privească Terra prin 
hublourile navelor spațiale.

încercînd o scurtă retrospec
tivă a evoluției cosmonauticii în 
acești ani distingem, alături de 
numele lui Gherman Titov, cele 
ale lui Nicolaev și Popovici, care 
au realizat primul zbor în grup, 
urmați apoi de Valerii Bîkovski 
și Valentina Tereșcova, prima — 
și pînă azi singura — femeie 
pilot al unei nave spațiale. în 
1964 se plasa pe orbită „Voshod" 
purtînd un echipaj câ stabilea o 
dublă premieră : trei cosmonauți 
în aceeași navă și primul om de 
știință participant la zborurile 
cosmice. în 1965 Leonov pășea, 
întîiul om, în vidul inteplanetar. 
Și în timp ce piloții navelor 
,,Soiuz“ realizau prima joncțiune, 
„Lunik" transmitea imaginile fe
ței ascunse a satelitului noștri.

în același timp Statele Unite 
_ întreprindeau un vast program 
n de lansare .a unor sateliți desti- 
g nați explorării științifice, jn cu

noscutele serii „Pioneer", „Ex- 
® plorer" și „Vanguard", printre
■ rezultatele cele mai cunoscute
■ ale acestor cercetări fiind desco-

perirea centurii Van Allen, alcă
tuită c|e particule ionizate. Nu
meroși cosmonauți americani, ale 
căror nume au revenit uneori cu 
prilejul expedițiilor . „Apollo", 
au parcurs în acești ani milioane 
de kilometri în jurul Pămîntu- 
lui stabilind recorduri de altitu
dine și durată, mai ales prin zbo
rurile din seria „Gemini".

Au fost transmise pe pămînt

K2

■

Un tînăr muzicolog
român în S. U. A.

La Universitățile din New 
Orleans, Batton Rouge, Loui
siana, lâ Blumington, India- 
Napolos, la Manhattan School 
of Miisic, tînărul muzicolog 
român Octavian Laafir Cosma 
a ținut zilele trecute multiple 
conferințe despre creația lui 
George EnescU, despre muzica 
românească contemporană.. — 
conferințe audiate de un mare 
număr de studenți și specia
liști.

In timpul vizitei sale în 
S.UiA., tînărul muzicolog ro
mân a luat parte și la Confe
rința Americană de. Muzicolo
gie și a fost primit drept 
membru al acestui for științi
fic.

x

LA TEHHIC-CLUBUL 
DIN CÎMPINA

Directorul uzinei
in dialog cu tinerii .

La Uziria mecanică din Cîm- 
nina s-a deschis clubul de do
cumentare tehnico-științifică 
pentru ingineri și tehnicieni. 
Celor 26 de membri aî clubu
lui Ii s-au repartizat teme de 
studiu privind îmbunătățirea 
procesului de producție.

La inaugurare a luat cuvîn
tul ing. Florian Dițulescu, di
rectorul uzinei.

N. BENGEA

CADRAN ’
ȘTIINȚIFIC

o REVOLUȚIE 
ÎN ASTRONOMIE

La Observatorul astrono
mic din Edinburgh, Anglia, 
a fost instalata prifria apara
tură electronică pentru de
tectarea, fotografierea și de
terminarea distanței unor 
corpuri cerești, care va pro
duce, după părerea specia
liștilor, o revoluție în astro
nomia contemporană.

Cu ajutorul acestei apara
turi, denumită „Galaxi", au 
și fost obținute rezultate 
senzaționale. în primele 12 
ore de funcționare, aparatu
ra „Galaxi" a descoperit 
1 103 de stele necunoscute 
pînă în prezent. Vîrsta noi
lor stele, descoperite în con
stelația Perseu, este de cir
ca 28 milioane ^de ani.

Specialiștii englezi de la 
Observatorul din Edinburgh 
afirmă că, pînă Ia sfirșitul 
acestui an. ei vor fi în sta
re să obțină cu ajutorul a- 
cestei aparaturi mai multe 
date decît au fost obținute de 
astronomia mondială în a- 
cest domeniu în decurs de 
20 de secole. Valoarea și a- 
vantajele aparaturii „Ga
laxi" constă în aceea că ea 
înregistrează automat pre
zența și intehsitafea corpuri
lor cerești cele mai îndepăr
tate. efectuînd toate aceste 
operațiuni complicate (cu 
calculatoare, _ telescoape și 
plăci fotografice) incompara
bil mai repede și mai pre
cis decît oamenii de știință 
ante fac .cercetări în labo
ratoare și se folosesc de di
ferite aparate optice.

NOI PREMIERE CINEMA TOGRAFICE
Producție a studioului M. GORKI 
Regia :VLADIMIR BIC1KOV.

TATĂL meu,
CĂPITANUL

un film pentru 
copii 

si tineret /' '-3

■■ ■ /■,.
•J

••

W *

Cu : EVGHENI TETERIN, VASIA BICI- 
KOV, IULEN BALMUSOV, PAVEL PERVU 
ȘIN.

La cinematografele Lucea
fărul, Festival, Patria (numai 
la ultimul spectacol) riilează 
în completare VIZITA TO
VARĂȘULUI NICOLAI 
CEAUȘESCU IN JUDEȚUL 
CONSTANȚA.

SPLENDOARE IN IARBĂ : ru
lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Festival (orele 9.30; 
12; 15,15; 18; 20,45).

TOMASA : rulează la Repu
blica (orele 3,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Favorit (orele 10; 15,30; 13j 
20,30), Excelsior (orele 9: 11.15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Victoria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45).

IN FIECARE seara la ora 
11 : rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.45).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Capitol (orele 9.30: 11.45; 14: 16,30; 
18,45; 21).

JUNGLA ADEMENITOARE : 
rulează la București (orele 9; 
11,15; 13,30: 16.30; 18.45; 21.00).

OPERAȚIUNEA CROSBOW » 
rulează la Central (orele 9: 11,15; 
13,30. 15.45; 18,15; 20.45).

PRIETENI FĂRĂ GRAI s rulea
ză la Lumina (orele 9—16,15 în 
continuare : 18,45: 20.45).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Doina (orele 16; 18.30: 21), Lira 
(orele 15,30; 18; 20 15).

PE PLAJELE LUMII j rulează

(orele o—17 tola Tîfnpurî Noî 
continuare).

DOMNIȘOARA 
teazâ la Feroviar 
13,30: 16; 18,30; 21). 
8,45; II: 13,30; 16; ____
rhura (orele 16; 18.15; 20,80).

MIREASA ERA tN NEGRU: 
rulează la Grivita (orele 16: 18,15; 
2G.30). Floreasca (orele 16; 18,15;
20.30) , Miorița (orele 15; 17,30; 20).

PĂCATUL DRAGOSTEI î rulea
ză la înfrățirea între popoare (Or 
rele 15,15: 17,45; 20). Vitan (orele 
15,30; 18: 20,30).

CIND SE ARATA CU
CUVEAUA : rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 18; 20,30).

ANCHETATORUL DIN UM
BRA î rulează Ia Dacia (orele 
9,30—19,30 în continuare).

LOANA ; rulează la Bucegl (o- 
rele 16; 18,15 : 20.30).

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulea
ză Ia Giulești (orele 15.30: 18;
20.30) , Progresul (orele 16; 18,30).

VlItSTA INGRATA : rulează la 
Cotrocenl (orele 15,30; 18; 20,30).

ULTIMA DRAGOSTE : rulează 
la Volga (orele 18: 18.15: 20.30).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATIT DE MARE ! rulea
ză la Viitorul (orele 17—19.30 în 
continuare). ...

MOLL FLANDERS : rulează la 
Gloria (orele 9: 11,30: 14.30. 17,30;
20.30) , Tomis (orele 8,45-15.30 în 
continuare ; 18; 20,30), Modern Co
tele 8,30: 11: 13,30: 16; 18.30: 21)

VIA MALA ; rulează la Aurora 
(orele 9.30: 11.45: 15.45: 18: 20.15).

CAMERA ÎN FORMA DE L : 
rulează lâ Moșilor (orele 15,30; 18:
20.30) .

OO'-TOR : ru
lotele 8.30: 11i
Melodia (orele
18,30: 21). Fia*

Triumful
(Urmare din pag. I)

O producție a studiourilor Universal Inter
național S.U.A.

Regia : Robert Mulligan
Scenariul: Horton Foote după romanul Iui 

Harper Lee.
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Cu: GREGORY PECK, JOHN MEGNA, 
FRANK OVERTON, ROSEMARY MURPHY,

Festivalul național al formații
lor studențești de estradă șl de 
muzică ușoară, care a 
ieri la Timișoara, este,. în

început 
___ ___ __ T___,__ „ ... această 
privință, edificator. In primul

‘ .......... mărea
_ _ _____bucură 

muzica ușoară studențească. Cele 
doua săli — sala de festivități a 
Casei de cultură a studenților și 
Sala sporturilor „Olimpia" — 
unde au loc concertele, s-au do
vedit a fi neîncăpătoare. Foarte 
multe colective din întreprinderi
le timișorene sau din orașe înve
cinate au adresat invitații parti- 
cipanților la festival de a organi
za spectacole extraordinare. Este 
semnificativ, de asemenea, că 
festivalul de la Timișoara este 
urmărit de un mare număr de 
ziariști, reprezentanți ai presei 
centrale, ai radioului și televiziu
nii, de critici muzicali, compozi
tori, regizori.

La ora cînd citiți aceste rîn- 
duri, .formațiile muzicale și co
lectivele de estradă din Petroșani, 
Timișoara, Bacău, Galați, Bucu
rești — programate în prima zi a 
concursului — s-au confruntat 
deja cu exigențele juriului și cu 
acelea, cu nimic mai prejos, ale 
colegilor lor prezenți în sala Ca
sei de cultură a studenților. Vom 
schița cîteva aprecieri pe margi
nea evoluției lor în corespondența 
noastră de luni. Să reținem, deo
camdată, că anticipările formu-

rînd s-a relevat, și aici 
popularitate de care se

Ziua mondiala 

țW aviafiei fi 

cosmonauticii

zeci de mii de fotografii ale 
Terței, ale planetei Marte, date 
inedite despre Venus. Iar la nu
mai opt ani de la primul pas 
în cosmos omul a făcut, o dată 
cu Neil Armstrong, primul pas 
pe Lună. în prezent numeroa.se 
state participă la cercetările spa
țiale extraterestre, țara noastră 
adueîndu-și contribuția prin 
observațiile întreprinse de insti
tuțiile astronomice specializate 
cit și prin colaborarea cu alte 
țări socialiste în cadrul lansării 
sateliților din seria „Intercos- 
mos“.

Impresionantul program de ex
plorare a spațiului cosmic, urmă
rit pe căi în esență asemănătoare 
de către Uniunea Sovietică și 
Statele Unite, are o considera
bilă influență nu numai asupra

cîntecului
late de conf. univ. dr. Traian 
Bunescu, președintele Comitetului 
județean pentru cultură și arta, 
care spunea în cuvîntul rostit la 
festivitatea inaugurală că: „în 
ospitalierul nostru otăș își dau în- 
iilnire, într-o pasionantă trecere 
în revistă, tenacitatea, perseve
rența, talentul, exuberanța tine
rească", par a se confirma inte
gral.

In cadrul festivității, deschisă 
de tovarășul Gheorghe Crețu, 
președintele Consiliului U.A.S. pe 
centrul universitar Timișoara, au 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Doca, vicepreședinte al Consiliu
lui U.A.S.R., care a subliniat în
semnătatea festivalului în ampla 
acțiune , de educație estetică a 
studenților și compozitorul Geor
ge Grigoriu, președintele juriului. 
Consemnăm cu acest prilej că din 
juriu fac parte și alte personali
tăți ale vieții artistice (compozi
torii Sile Dinicu, artist emerit, 
și Miști lancu, poetul Nicolae 
Stoian, redactor-șef al revistei 
„Viața studențească"), reprezen
tanți ai U.A.S.B. și ai Ministeru
lui Invățămîntului, critici muzi
cali, studenți. în acordurile vi
brante ale chitarelor primei for
mații participante la concurs, or
chestra „Diamantele negre", a 
Institutului de mine din Petro
șani, festivalul timișorean a în
ceput. Să-i dorini să fie cu ade
vărat un festival al tinereții, al 
muzicii de calitate, al fanteziei și 
optimismului.

INIȚIATIVA
• STA PINI PE 

PROFESIE. în între
prinderile orașului 
Pitești, concursurile 
profesionale se bu
cură de mare audi
ență Ia tineri. „Olim
piada bobinatorului" 
— de exempli! — a 
antrenat 120 de ti
neri și tinere de la 
Fabrica de motoare 
electrice. De data 
aceasta... fetele au 
fost- în frunte. Pris
mele locuri le-au ob
ținut Elena Voicu,

progresului cunoașterii umane în 
cele mai diverse domenii dar și 
în dezvoltarea industriei moder
ne. Metale și materiale noi, apa- 
rataj electronic de înaltă sensibi
litate, cu performațe fără pre
cedent, computere inimagina
bil de rapide (500 000 000— 
1 000 000 000 de operații pe se
cundă), mijloace speciale de te
lecontrol și telediagnoză, progre
se spectaculoase în tehnica co
municațiilor radio, utilaje medi
cale și tehnici speciale în adest 
domeniu, cunoașterea mai pro
fundă a comportării omului în 
condiții neobișnuite de mediu, 
cercetarea geologică a Terrei 
prin sateliți, dezvoltarea rețelei 
de observații meteorologice, 
transmisii internaționale și mon
diale (radio și T.V.) prin siste
mele „Intelsat" și „Molnia", iată 
numai cîteva din consecințele 
pozitive pe care le are asupra 
dezvoltării civilizației contempo
rane explorarea spațială, aflată 
abia la început. în ceea ce pri
vește consecințele ei pentru 
umanitate, în perspectiva secole
lor, ele sînt încă greu de prevă
zut la adevăratele lor dimensiuni.

în mod firesc, cucerirea spa
țiului cosmic, prin marile efor
turi științifice, tehnice și finan
ciare pe care Ie presupune, că și 
prin consecințele ei — înteresînd 
întreaga omenire — reprezintă 
un domeniu de largă cooperate 
între națiuni. Sărbătorind la 12 
aprilie, în urma recomandării 
F.A.I., ..Ziua mondială a aviației 
și cosmonauticii", examinînd fa
buloasa escaladare a succeselor 
obținută de transporturile aerie
ne și de tehnica navigației cos
mice în ultimul deceniu, oamenii 
nu pot decît să dorească ca a- 
ceastă epopee științifică și teh
nică, începută o dată cu zborul 
lui Gagarin, să contribuie la în
tărirea colaborării și înțelegerii 
între popoare, la menținerea 
păcii pe această planetă, cama 
probabil nu-i vom găsi niciodată 
egal orîcît am răscoli, în călăto
riile noastre, praful de stele ci 
Căii lactee.

Zamfira Burloi și 
Alexandra Rădoi. 
Primele trei locuri 
la concursul „Cine 
știe meserie, cîștigă" 
însă,’ desfășurat la 
Combinatul petrochi- 

, mic, au fost ocupate 
de tinerii Ion Du- 
lugeac, Ion Simion și 
Victor Tugulan (I.U.).

• „TINERETUL ȘI 
IDEALUL MORAL". 
Doi dintre autorii 
lucrării cu acest ti
tlu, cercetătorii Va-

sile Popescu și Va- 
sile Zamfirescu, de 
la Institutul de Filo
zofie al Academiei, 
s-au întîlnit cu peste 
200 de tineri cititori 
din orașul Băicoi. 
Acțiunile privind 
condițiile formării la 
tiperi a idealului în 
societatea noastră 
socialistă se înscriu 
între activitățile de 
prim Ordin inițiate 
de Comitetul jude
țean Prahova al 
U.T.C. (IM.).

«MMa^aMNMiijniri.i ruin,
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BECKET i rulează 1» Munca (o- 

rele 16; 19).
FECIOARA CARE-MI PLACE : 

rulează la Arta (orele 15.45; 18; 
2045).

O ȘANSA DINTR-O MIE : ru
lează la Pacea (orele 16,45; 19,45).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 19).

CĂLUGĂRIȚA : rulează la Cos
mos (orele 15,30; ,19).

TAINA LEULUI ; rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 18: 20,15).

PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII : rulează Ia Cinemateca 
— sala Union (orele 10; 12; 14).

GHICI CINE VINE LA CINA ! 
tulează la Drumul Sării 
15,30; 17,45; 20). Flacăra
15,30; 18; 20,30), Rahova
15.30; 18; 20,30).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează Ia Popular (orele 15,30; 18; 
20,30).

Vn GLONTE PENTRU GENE
RAL î rulează la Unirea (orele 
15,30; 18; 20,15).

(orele 
(orele 
(orele
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Operă Română : MADAME BUT
TERFLY — ora- 19,30 ; Teatrul de 
Operetă : SUZANA — ora 19.30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) i BfiCKET — ora 
20.00 ; (Sala Studio) : PĂRINȚII 
TERIBILI — ora 20,00 ; Teatrul de 
Comedie ; WJÂNDRAGORA — ora

17.30 șl 20,30 : Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : MUZICA -t- POEZIE — 
1970 (Tudor Gheorghe) — ora 21.30 ; 
LEONCE Șt LEONA — ora 18 ; (Sa
la Studio) : PURICELE ÎN URE
CHE — ora 15 : Teatrul Mic ; DE
ZERTORUL — ora 15,30; EMI
GRANTUL DIN BRISBANE — 
ora 20 ; Teatral Giulești : NUNTA 
LUI FIGARO — ora 19,30 ; Tea
trul ,,C. I. Nottara" (Bd. Maghe- 
ru) : SPECTACOL FESTIV ,,LE
NIN" — ora 16 : CRIMA ȘI PE
DEAPSĂ — ora 19.30 ; (Sala Stu
dio) : ENIGMATICA DOAMNA 
„M" ~ ora 20 ; Teatrul „Ion Va
silescu" : ACUL CUMETREI GUR
TON — ora 19,30 ; (La Sala Pala
tului) : DOMNIȘOARA DIN SI
GHIȘOARA — ora 19,30 : Teatrul 
Evreiesc de.Stat : MAZEL-TOV — 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
ADRESANȚTI NECUNOSCUT! — 
ora 10 ; ROATA MORII — ora 15 ; 
EMINESCU Șl VERONICA — ora 
20 ; Teatrul „Țăndărică" (Cal. Vic
toriei) : NOCTURN I — ora 21,30 ; 
(Str. Academiei) : GULIVER IN 
TARA PĂPUȘILOR — ora 10 și 
17 ; Teatrul „C. Tănase" (Cal. Vic
toriei) : NICUȚA LA TA NA SE - 
ora 19,30 : Ansamblul U.G.S. : BA
LADA OMULUI - ora 20 : Cir
cul de Stat : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — orele 10 și 19,30.

DUMINICA, 12 APRILIE 1970

Opera Română : PRINT ȘI CER
ȘETOR - ora 11 : LUCIA DE 
LAMMERMOOR — Ora 19,30 ; 
Teatrul de Operetă : PRINȚESA 
CIRCULUI — ora 19,30 ; Teatrul

Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : TRAGEDIA OPTIMIS
TA — ora 10.30 ; ALIZUNA — ora
15.30 ; COANA CHIRITA — ora 
20,00 ; (Sala Studio) : MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 10,30 ; 
AL PATRULEA ANOTIMP — ora 
20,00 ; Teatrul de Comedie : OPI
NIA PUBLICA — ora 15,30 ; MAN
DRAGORA — ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu; : TRANSPLANTAREA î- 
NIMII NECUNOSCUTE — ora 10 șl 
20 ; (Sala Studio) : HARFA DE 
1ARBA — ora 10,30 ; PURICELE 
IN URECHE — ora 15,30 și 20; 
Teatrul Mic 1 TANGO — ora 10,30 ; 
PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA SA 
— ora 15.30 ; DEZERTORUL — ora 
20 : Teatrul Giulești : ACEȘTI ÎN
GERI TRIȘTI — ora 19,30 ; MEȘ
TERUL MANOLE - ora 10 ; Tea
tru „C. I. Nottara" (B-dul Maghe- 
ru) : VIJELIE IN CRENGILE DE 
SASSAFRAS - ora 10 ; CIND LU
NA E ALBASTRA - ora 15,30 : 
OTHELO - ora 19,30 (Sala Stu
dio) r ENIGMATICA DOAMNĂ 
„M" — Ora 10,30 ; O LUNA LA 
TARA — ora 16 și 20 ; Teatrul 
„ion Vasilescu" : ACUL CUME 
TREI GURTON — ora 19,30 ; Tea
trul Evreiesc de Stat : DIBUK — 
ora 11 ; MAZEL-TOV - ora
19.30 ; Studioul I.A.T.C. î CAR
TOFI PRĂJIT! CU ORICE — ora 
10 ; Teatrul „Ion Creangă" : ROA
TA MORII — ora 14 ; COCOȘE 
LUL NEASCULTĂTOR — ora 10 ; 
NOTA ZERO LA PURTARE - 
ora 18,30 : Teatrul ..Țăndărică" 
(Cal. Victoriei) : AVENTURILE
LUI PLUM-PLUM — ora 11 ; Tea
trul „C. Tfinase" (Cal. Victoriei):

NICUȚĂ LA TĂNASE — ora 
19,30 ; Ansamblul U.G.S. : RITM 
’70 — ora 20 ; Circul de Stat : 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA 
— orele 10; 16 și 19,30.

SÎMBATA, 11 APRILIE 1970

PROGRAMUL I

• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba germană « 
18,05 Bună seara fete ! Bună sea
ra băieți ! • 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19,20 Desene animate 
• 19,45 Tele-enciclopedia • 20,40 
Microavanpremieră • 20,50 Trans
misiune în direct de la lansarea 
navei cosmice „Apollo 13“ • 21,25 
Film documentar • 21,35 Film se
rial : Răzbunătorii • 22,25 Cîntece 
de petrecere • 22,50 Telejurnalul 
de noapte. Telesport • 23,15 Para
da comediei a 23,30 închiderea 
emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

• 20,40 Seara televiziunii finlan
deze • 23,10 închiderea emisiunii 
programului ir.

ANDREI BANC

AZI,
LIBRĂRII
EDITURA „ALBATROS'
VALERIU RÎPEANU : „Că

lător pe două continente", 
lei 4.75
EDITURA „ION CREANGA"

* * 4 : „Corabia zburătoa
re", lei 2,00.

Z. VOSKRENSENSKAIA : 
„Focuri", lei 4.00.

EDITURA 
PENTRU LITERATURA 

UNIVERSALA

M. ZSIGMOND : 
alese", vol. V., lei

T. DMITRIEV : 
verde", lei 13,00.

N. V. GOGOL : 
din Petersburg",

ROSS ___
„Coasta Barbara", 
nigma“), lei 6,50

„Opere 
16.00.
„VirtejuJ

„Povestiri 
lei 7,25. 

MACDONALD: 
(COl. „E-

EDITURA „UNIVERS*

CESARE PAVESE : „Dia
loguri cu Leuco și alte ese
uri", lei 5.50.

MATEI CALINESCU: 
„Conceptul modern de poe
zie" lei 4,50.
EDITURA „M. EMINESCU»

RADU TUDORAN: „Oglin
da retrovizoare", lei 8,00.

ADA O.RLEANU : „Atunci 
au tras clopotele", lei 10,59.

LUCIA DEMETRIUS : „La 
ora ceaiului", lei 7,25.

DUMINICA, 12 APRILIE 1970

PROGRAMUL I

a 8,15 Deschiderea .emisiunii* 
Gimnastică de înviorare. Tele- 
școală • 8,45 Matineu duminical 
pentru copii și școlari a 10,15 Ora 
satului • 11,15 Concert simfonic
• 12,00 De strajă patriei a 12,35 
Emisiune în limba maghiară
• 13.35 închiderea emisiunii de di
mineață e 14-00 Fotbal : Steaua- 
Jiul Petroșani — transmisiune de 
la stadionul Republicii din Ca
pitală a 15,45 închiderea emisiunii 
de prînz o 17,30 Deschiderea emi
siunii de după-amiază. Mozaic 
duminical a 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19.20 Noutăți cinemato
grafice • 19,40 Flori de primă
vară. Emisiune de muzică popu
lară • 20,00 Film artistic : „Chris
tine" • 21,40 Ecouri de april — 
divertisment muzical-coregrafic 
G 22,00 Telejurnalul de noapte
• 22,20 Telesport « 22,50 Parada 
vedetelor a 23,15 închiderea emi
siunii programului I.

PROGRAMUL II

« 20,00 Tntîlnire cu opereta • 21,0o 
Filme documentare • 21,20 Roman 
foileton. Război si Pace — Re
luarea episodului IV : Natașa 
Rostova • 22,15 Reflexe. Emisiu
ne muzical-coregrafică a 22,45 Tn* 
chiderea emisiunii programu* 
Iul II.

/
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Cuvintarea tovarășului O cerință uneori neglijată

NICOLAE CEAUȘESCU A lucra cu întreg
la consfătuirea cadrelor de baza 

din securitate, miliție, procuratura și justiție
(Urmare din pa%. 1)

ducarea socialistă a oamenilor 
muncii. In această privință, a- 
vem incă lipsuri serioase. In 
lupta împotriva diferitelor 
manifestări antisociale, rolul 
acestor mijloace de educare 
devine hotărîtor și avem da
toria să luăm toate măsurile 
pentru a le folosi in mod cît 
mai eficient, în interesul în
tregii noastre societăți.

In al patrulea rînd, trebuie 
să ne preocupăm permanent 
de crearea unei puternice o- 
pinii de masă împotriva ma
nifestărilor antisociale la care 
m-am referit, a celor care se 
fac vinovați de încălcarea 
normelor de conviețuire so
cialistă.

în al cincilea rînd, este ne
cesar să organizăm mai bine 
și să intensificăm controlul 
obștesc în toate domeniile de 
activitate. Este clar că, avînd 
un control obștesc bine orga
nizat, vom putea să prevenim 
și să împiedicăm o serie de 
manifestări care aduc preju
dicii în diferite sectoare și 
care, pînă la urmă, dăunează 
în general societății noastre. 

Am lăsat mai la urmă acti
vitatea organelor de stat care 
sînt chemate să ia măsuri re
presive împotriva celor care 
se sustrag de la normele și le
gile societății noastre, nu pen
tru că aceste organe nu ar 
trebui să intervină pentru a 
combate asemenea stări de 
lucruri; dimpotrivă, consider 
că rolul lor este de a lua parte 
activă la înfăptuirea tuturor 
măsurilor de educare șl de 
prevenire a stărilor infracțio
nale la care m-am referit. Nu 
doresc în nici un caz să se în
țeleagă de către cineva că 
miliția, securitatea, procura
tura și justiția ar .trebui să 
aștepte doar rezultatele mă
surilor de educație și de mai 
bună organizare socială ; a- 
ceste organe trebuie să cola
boreze strîns cu celelalte or
ganisme de stat, obștești, sub 
conducerea organelor șl or
ganizațiilor de partid, să par
ticipe la întreaga activitate de 
combatere prin toate mijloa
cele — organizatorice și edu
cative — a manifestărilor anti
sociale.

In această ordine de idei, 
consider că este netesar să 
se acorde o atenție mai mare 
cunoașterii legilor de către toți 
cetățenii patriei. Organele de 
stat trebuie să ia măsuri pen
tru a lichida lipsurile ce s-au 
manifestat în acest domeniu. 
Se știe, de altfel, că necu
noașterea de către cetățeni a 
legilor, a diferitelor hotărîri, a 
sancțiunilor la care sînt supuși 
dacă încalcă aceste legi con
tribuie, într-o bună măsură, 
la apariția unor stări de lu
cruri infracționale și a unor 
manifestări antisociale. De a- 
ceea, consider că procuratura 
și miliția vor trebui să orga
nizeze periodic întîlniri cu 
populația în cadrul cărora să 
fie prelucrate legile; trebuie 
să se reamintească pe această 
cale cetățenilor, cel puțin o 
dată pe an, prevederile legilor 
și normele de conviețuire so
cială. Nu trebuie să considerăm 
că dacă am publicat în presă 
o lege sau o hotărîre, dacă am 
prelucrat-o o dată cu oame
nii, prin aceasta am rezolvat 

. problema pentru totdeauna. 
Este necesar — și insist asu
pra acestei probleme — ca 

■ periodic, anual cel puțin, să se 
asigure explicarea in fața ce
tățenilor a legilor, a hotărîri- 
lor, a modului în care trebuie 
acționat pentru respectarea 
lor.

O atenție deosebită trebuie 
acordată discutării la locul de 
muncă cu cei care au încăl
cat legea sau au comis dife
rite abateri. Ar trebui ca, de 
regulă, să organizăm proce

sele de judecată a unor ast
fel de infracțiuni chiar la lo
cul de muncă al celor vino
vați, în cartierele sau în sa
tele unde ei locuiesc. Trebuie 
să facem publice sentințele și 
măsurile luate — aceasta fiind 
o cale a promovării legalită
ții socialiste și o importantă 
formă educativă de masă ; nu 
trebuie să uităm nici un mo
ment rolul important pe care 
îl are mobilizarea opiniei pu
blice împotriva celor care cal
că legea. Trebuie să spunem că 
din păcate, ne ocupăm încă 
puțin de mobilizarea oameni
lor muncii împotriva elemen
telor antisociale. Consider 
necesar să stabilim în această 
privință un program de mă
suri permanente; să asigurăm 
ca aceste măsuri să facă parte 
integrantă din activitatea de 
zi cu zi a organelor noastre de 
miliție, securitate, procuratură 
și justiție.

Lupta împotriva infractori
lor, a elementelor cu manifes
tări antisociale cere în același 
timp îmbunătățirea activității 
organelor securității de stat. 
Este necesar ca organele de 
securitate să dea dovadă de 
mai multă combativitate îm
potriva oricăror manifestări 
care afectează interesele orîn
duirii noastre socialiste. Nu 
trebuie să scăpăm din vedere 
că se mai pot găsi ici, colo, 
elemente declasate în stare să 
se dedea la acțiuni de sabo
taj sau spionaj, să se pună în 
slujba dușmanului, a cercu
rilor imperialiste, să-și trădeze 
poporul. Față de aceștia orga
nele noastre de securitate 
trebuie să fie necruțătoare. 
Vorbim despre aceasta nu 
pentru că activitatea unor a- 
semenea elemente ar prezenta 
vreun pericol pentru societa
tea noastră, pentru securitatea 
statului socialist. Orindulrea 
noastră socialistă este puter
nică, de neînvins; ea se ba
zează. pe devotamentul nemăr
ginit și atașamentul unanim al 
milioanelor de oameni ai mun
cii de la orașe și sate față de 
cauza socialismului, pe dra
gostea nemărginită față de 
patrie și încrederea față de 
partid a întregului nostru po
por. M-am referit la aceasta 
pentru că avem obligația per
manentă de a împiedica pro
ducerea chiar și a celui mai 
mic prejudiciu societății noa
stre socialiste, intereselor oa
menilor muncii — construc
tori ai socialismului.

De asemenea, este necesar 
să se acorde mai multă aten
ție păstrării și apărării secre
tului de stat. Trebuie să fie 
clar, tovarăși, că, în condițiile 
în care ne desfășurăm activi
tatea, persistă și vor persista 
încercări ale unor cercuri 
străine de â intra în posesia 
unor acte secrete, de a cu
noaște activitatea strict inter
nă a organelor noastre de stat. 
De aceea, organele de securi
tate trebuie să vegheze cu ho
tărîre ca toate unitățile apa
ratului de stat, toate organi
zațiile economice și sociale să 
respecte cu strictețe legile și 
dispozițiile privitoare la păs
trarea secretului de stat.

Este necesar ca miliția să-și 
intensifice activitatea împo
triva acelora care sustrag va
lori din avutul obștesc. Dela
pidarea este un act deosebit 
de periculos pentru societate. 
Trebuie să considerăm delapi
darea, furtul din avutul ob
ștesc ca acțiuni profund anti
sociale, îndreptate împotriva 
intereselor orînduirii noastre 
socialiste, a intereselor gene
rale ale celor ce muncesc — 
și să le tratăm ca atare ! Con
sider că în această privință și 
organele de securitate trebuie 
să fie mai active. Securitatea 
trebuie să conlucreze mai 
strîns cu miliția, cu organis
mele chemate să, se ocupe de 
infracțiunile economice. Une-

ori este destul de greu să se 
facă o delimitare netă între 
delapidare din avutul obștesc 
și actul de sabotaj, în- 
trucît amîndouă lovesic în in
teresele poporului — creatorul 
și proprietarul mijloacelor de 
producție, al bunurilor 
î'iale din țara noastră, 
tregii avuții naționale.

împotriva celor care 
asemenea infracțiuni, ___
subminează proprietatea ob
ștească. trebuie acționat cu 
toată fermitatea ; nimeni în 
societatea noastră nu trebuie 
să-și permită să sustragă sau 
să prejudicieze în vreun fel 
proprietatea obștească ! Avîrid 
în vedere că principiul de 
bază al orînduirii noastre so
cialiste este că nimeni nu poa
te trăi fără a depune o muncă 
folositoare societății, se impu
ne să acționăm hotărît împo
triva celor ce nu doresc să 
muncească, trăind de pe urma 
jefuirii, într-un fel sau altul, 
a societății — a proprietății 
obștești sau a proprietății par
ticulare a cetățenilor.

Organele de miliție au, de 
asemenea, datoria să vină mai 
operativ în ajutorul cetățeni
lor victime ale unor elemente 
declasate. Apărarea vieții și 
avutului tuturor cetățenilor 
es<te una din îndatoririle fun
damentale ale organelor de 
miliție și securitate ; or, în a- 
ceastă privință, trebuie spus 
că nu întotdeauna ele răspund 
chemărilor cetățenilor. Se in- 
tîmplă ca aceste organe să nu 
acționeze cu promptitudine a- 
tunci cînd, într-un fel sau 
altul, cetățenii sînt lezați de 
acțiunile elementelor decla
sate, antisociale. In această 
privință, consider că organele 
de miliție ar trebui să revadă 
felul de organizare a muncii, 
precum și atribuțiunile pe care 
le au milițienii. îndeosebi cei 
din posturi, întrucît, nu o dată, 
cetățenii se plîng, pe drept cu- 
vînț, că dacă se adresează u- 
nui milițian din circulație cu 
o problemă care nu-i de cir
culație nu sînt luați în seamă 
și sint trimiși să caute agentul 
de miliție care răspunde de 
problema respectivă. Or, con
sider că nu se poate face o 
asemenea diviziune mecanică 
a muncii în miliție. O aseme
nea diviziune este explicabilă 
la nivel central — cuprinzînd 
controlul, organizarea, cerce
tarea problemelor — dar mi
lițianul din post trebuie să cu
noască toate problemele, să 
poată răspunde și acționa pen
tru respectarea legii în orice 
domeniu.

In ce privește organele de 
procuratură și justiție, doresc 
mai întîi să mă refer la obli
gația lor de a conlucra strîns 
cu miliția și securitatea în 
luarea măsurilor de apărare 
a proprietății obștești, a cuce
ririlor revoluționare și a mun
cii pașnice a poporului. Orga
nele de procuratură și justiție 
trebuie să dea dovadă de mai 
multă exigență în aplicarea 
pedepselor legale acelora care 
nesocotesc ordinea și legile 
țării. în această privință, tre
buie spus că avem nu puține 
cazuri cînd organele de procu
ratură și justiție dovedesc lip
să de exigență, de combativi
tate. Pornind de la o prost 
înțeleasă „grijă față de om“, 
ele nu sancționează, de fapt, 
pe cei vinovați; este clar că, 
prin aceasta ele nu contribuie 
la combaterea infracțiunilor, 
la crearea unei puternice stări 
de spirit împotriva acestora. 
A abuza de diferite „circum- . 
seanțe atenuante", a pune în 
libertate pe cei condamnați pe 
motiv că trebuie să le dăm 
posibilitatea să se îndrepte — 
deși pînă atunci s-au făcut nu 
puține încercări de îndreptare 
— aceasta nu constituie o do
vadă a grijii față de om, ci o 
neînțelegere a rolului și răs-

mate- 
al în-

comit 
care

punderii pe care le au în so
cietatea noastră organele de 
procuratură și justiție.

Este necesar ca ministerele 
și organele centrale respecti
ve £>ă exercite un control mai 
eficace în toate unitățile sub
ordonate. Judecătorii și procu
rorii să fie pătrunși de răs
punderea pe care o au față de 
clasa muncitoare, de întregul 
popor. Concepția după care 
judecătorul răspunde în fața 
conștiinței sale trebuie com
pletată cti aceea că el trebuie 
să aibă o înaltă conștiință so
cialistă, comunistă, că răspun
de în fața poporului de felul 
cum își îndeplinește îndatori
rile. De altfel, acesta este și 
sensul noii legi de organizare 
judecătorească, prin care se 
prevede ca judecătorii și pro
curorii să fie aleși — adică 
să se afle sub controlul po
porului.

Fiecare lucrător din justiție 
și procuratură trebuie sa în
țeleagă că are datoria să facă 
totul pentru a servi exemplar 
clasa muncitoare, întregul nos
tru popor ; fiecare să considere 
că își îndeplinește îndatoririle 
ce-i revin numai dacă, prin 
felul cum aplică legile țării, 
contribuie la îmbunătățirea 
generală a vieții sociale, la di
minuarea și, pînă la urmă, la 
lichidarea stărilor infracțio
nale.

După cum se știe, partidul 
și guvernul au luat o serie 
de măsuri pentru a pune ca
păt abuzurilor și ilegalităților. 
Aceste măsuri au fost discu
tate pe larg la timpul lor șî 
de aceea nu doresc să mă mai 
refer la ele. Se pare însă că 
unii lucrători din organele de 
stat au înțeles că nu trebuie 
să mai facă nimic spre a nu fi 
acuzați de ilegalități și abu
zuri. Acest fel de a înțelege 
rolul și sarcinile organelor de 
securitate, miliție, procuratură 
și justiție nu are nimic comun 
cu concepția noastră despre 
organizarea socială și, în ge
neral, cu rolul pe care-1 au 
asemenea orgahe în oricare 
stat — cu atît mai mult în- 
tr-un stat al celor ce mun
cesc ca ai nostru. Desigur, to
varăși, trebuie să veghem cu 
cea mai mare strictețe la res
pectarea legilor ; să nu admi
tem sub nici o formă abuzul. 
Așa~ cum arh mai spus și altă
dată, să facem totul ca nimeni 
să nu sufere vreo pedeapsă 
fără a fi vinovat. Dar, arătînd 
necesitatea respectării legali
tății socialiste, a evitării cate
gorice a abuzurilor, doresc, 
totodată, să atrag atenția asu
pra lipsei de măsuri împo
triva acelora care încalcă le
gile țării sau aduc prejudicii 
orînduirii oamenilor muncii. 
De fapt, .nesancționarea celor 
vinovați constituie tot un abuz 
și o ilegalitate, tot o încălcare 
a legii. Lupta pentru respec
tarea legalității socialiste în
seamnă aplicarea cu fermitate 
a legilor țării în orice împre
jurare !

Este necesar să acordăm o 
mai mare atenție măsurilor 
preventive. Principalul este de 
a împiedica să se comită aba
teri, să se încalce legea. Orga
nele de stat să considere că 
au acționat bine numai atunci 
cînd au reușit să prevină in
fracțiunile și manifestările 
antisociale.

In îmbunătățirea activității 
organelor de securitate, mili
ție, procuratură și' justiție o 
mare răspundere revine comu
niștilor care lucrează în aceste 
sectoare. Este necesar ca or
ganizațiile de partid din ca
drul tuturor acestor organis
me să acorde mai multă aten
ție felului cum membrii de 
partid își îndeplinesc îndato
ririle ce le revin. Sarcini im
portante au în această pri
vință comitetele județene de 
partid, toate organele și or

(Urmare din pag. I)

prețuirii pe care partidul și 
guvernul țării noastre o acor
dă acelora care își închină ac
tivitatea apărării sănătății po
porului nostru.

Desigur, tovarăși, vă sînt 
cunoscute preocupările parti
dului și statului pentru crea
rea condițiilor necesare asigu
rării unei asistențe sanitare cit 
mai bune oamenilor muncii. 
Hotărîrile plenarei Comitetului 
Central al partidului și măsu
rile adoptate ulterior vorbesc 
despre aceasta. Eforturile pe 
care le facem pentru 
tarea bazei materiale 
construirea de spitale, circum
scripții sanitare, prin 
lor corespunzătoare — sînt, de 
asemenea, mărturii ale acestei 
preocupări.

Partidul și statul nostru, a- 
cordînd toată atenția îmbună
tățirii asistenței sanitare a oa
menilor muncii se îngrijesc 
totodată și de îmbunătățirea 
nivelului de viață al celor ce 
muncesc în acest sector, de a- 
sigurarea unor condiții de 
muncă corespunzătoare. în a-

dezvol- 
— prin

dotarea

DECERNAREA UNOR ORDINE
cest sens, se cuvin relevate mă
surile luate, nu de mult, pen
tru mărirea salariilor corpului 
sanitar — procentul de majo
rare în acest sector fiind su
perior mediei sporului de sa
larii pe țară.

Toate acestea se înscriu în 
politica partidului și statului 
nostru care urmărește să asi
gure întregului popor, tuturor 
categoriilor de oameni ai mun
cii, condiții de viață și de 
muncă cit mai bune. Aceste 
condiții se realizează pe mă
sură ce întreaga noastră eco
nomie, potențialul economic, 
bogățiile țării cresc. Ridicarea 
nivelului de trai este nemijlo
cit legată de eforturile pe care 
oamenii muncii le fac pentru 
dezvoltarea economiei și cultu
rii, de activitatea pe care o 
desfășoară fiecare Ia locul său 
de muncă pentru înflorirea pa
triei.

Dumneavoastră care lucrați 
în sectorul sanitar sînteți che
mați să sprijiniți prin munca 
ce o desfășurați eforturile oa
menilor muncii pentru spo
rirea avuției naționale. Se im
pune intensificarea preocupă
rilor pentru a asigura tuturor 
cetățenilor o asistență sanitară 
cît mai eficientă pentru a pre
veni îmbolnăvirile, astfel 
nimeni să nu fie nevoit 
apeleze prea des la medic, 
aceasta nu va fi, 
defavoarea, ci 
dumneavoastră, precum 
întregii noastre societăți, 
dem că prima îndatorire, 
ma sarcină a medicului 
să-și sporească aportul la 
venirea îmbolnăvirilor, să țin
tească prin întreaga sa activi
tate ca poporul român — și în 
primul rînd tineretul't* să fie 
cit mai sănătos. Numai în felul

ca 
să 
Și 
înfirește, 

în favoarea 
și a 
Cre- 
pri- 
este 
pre-

acesta se va putea aprecia că 
intr-adevăr corpul nostru 
medical își face pe deplin da
toria. (Vii aplauze).

Desigur, nu depinde numai 
de dumneavoastră ca oamenii 
să nu se mai îmbolnăvească. 
Dar am dori ca atunci cînd ei 
ajung în spitale sau la medic 
să primească un ajutor cit mai 
eficient, să fie întîmpinați cu 
omenie, să se bucure de o în
grijire cît mai bună — o în
grijire frățească, părintească 
—- care să le ușureze suferin
țele. Prin aceasta vă veți face 
cu adevărat datoria, tovarăși! 
(Vii aplauze).

Așa cum s-a spus și Ia plena
ra Comitetului Central — și 
cum se arată și în documente
le plenarei — întregul nostru 
partid și popor apreciază deo
sebit de pozitiv munca corpu
lui nostru medical. Avem con-

comitetul comunal
ganizațiile de partid, care tre
buie să organizeze și să con
ducă întreaga activitate de 
combatere a manifestărilor 
antisociale, să mobilizeze ma
sele largi populare și să creeze 
o puternică opinie publică îm- 
potriva tuturor celor ce încal
că legile țării. Intr-un fel, to
varăși, existența unor aseme
nea manifestări sau diminua
rea lor constituie și o oglindă 
a activității organizațiilor de 
partid. Acolo unde organiza
țiile de partid știu să desfă
șoare o bună muncă politico- 
organizatorică, unde se folo
sesc toate mijloacele educati
ve, inclusiv măsurile represive 
— și manifestările antisociale 
dispar sau devin foarte neîn
semnate, tot mai puține. 

Consiliile populare au, de 
asemenea, sarcini importante 
in înfăptuirea măsurilor de 
respectare a legilor. Este ne
cesar ca ele să se preocupe 
mai mult, de ceea ce se întîm- 
plă pe teritoriul lor, să apeleze 
mai des la organele de stat de 
Specialitate și să exercite — 
în conformitate cu prevederile 
înscrise în legea de organi
zare a acestor consilii — con
trolul și îndrumarea organe
lor de miliție.

Așa cum am mai spus, to
varăși, aceste probleme tre
buie să stea permanent în a- 
tenția organelor centrale, înce- 
pînd cu Comitetul Central al 
partidului. Problemele de care 
ne-am ocupat în aceste zile, 
lupta împotriva infracțiunilor 
și manifestărilor antisociale 
sint chestiuni care nu pot fi 
rezolvate numai de organele 
de specialitate ; ele sînt pro
bleme ale întregii societăți, ale 
întregii noastre munci de or
ganizare și educație socială. I 
Numai în măsura în care s 
toate organele de stat și ob- I 
ștești își vor uni eforturile și I 
vor acționa cu hotărîre în a- ■ 
ceasta direcție vom obține re- I 
zultate buneT |

Fără îndoială că silcesele pp E 
care noi le obținem în toatfc E 
domeniile de activitate, juste- ■ 
țea politicii noastre generale, I 
perspectivele de dezvoltare a I 
societății, de ridicare a bunas- I 
tării materiale și culturale a I 
întregului popor contribuie în I 
mod simțitor la diminuarea I 
manifestărilor negative la care I 
m-am referit. întregul popor I 
dorește să existe cît mai pu- fl 
țini — și, pînă la urmă, dacă I 
se va putea, să nu mai existe ■ 
deloc — oameni care să în- I 
calce legile țării, să nesoco- I 
tească normele de conviețuire I 
socială. |

In încheiere, doresc să su- I 
bliniez că partidul și guvernul I 
dau o înaltă apreciere activi- I 
tații organelor de securitate, I 
miliție, procuratură și justiție. I 
In munca lbr aceste or- | 
gane au obținut succese 
mari. Prin măsurile care 
au fost luate în ultimul 
timp, s-au creat toate condițiile 
ca ele să desfășoare o activi
tate și mai bună, să-și îndepli
nească tot mai bine sarcinile 
importante ce .le revin.

Sînt convins, tovarăși, că 
se vor trage toate învățămin
tele din munca de pînă acum, 
că toți lucrătorii din securi
tate, miliție, procuratură și jus
tiție vor acționa cu fermitate 
pentru îmbunătățirea activită
ții lor, adueîndu-și astfel con
tribuția la înfăptuirea sarcini- , 
lor trasate de Congresul al j 
X-lea al parțjdului, la perfec- L Rreu să susțin anrma|ia eu nume- 
ționarea vieții sociale din țara I jc ce]or maj buni dintre ei:Nico- 
noastră. la opera de făurire a I iae Văduva, Marin Păun. Marin 
societății socialiste multilate- I Sandu, Dumitru Ciobanu, Nicolae 
ral dezvoltate în România. | Nebunescu, și cred că n-am reu- 

Vă urez dumneavoastră și I
. , , j- / I ia juma.ate dintre așu activității
tuturor lucratorilor din aceste ■ d|„\antierlli nostru. Lor și celor- 
organisme succese tot mai ■ ia.lțî, am convingerea că li se vor 
mari în activitatea viitoare, I alătura alții și alții de îndată ce 
multă sănătate și fericire! (Cu- I steagul tricolor va fi din nou ri- 
vîntarea a fost subliniată în I dicat pe cel mai înalt catarg, de 
repetate rînduri cu puternice I îndată ce va fi redeschis șantie- 
anio.1701 | rul național al tineretului. In-
p | fiind în faza finală a construc-

I ției, avem multă, foarte multă 
I nevoie de forță de muncă. Prin 

vingerea că si în viitor vă veți I.dotarea asigurată am reușit un 
strădui să răspundeți chemării I__ ,... . , ■ . ■ crarilor, dar la finisare, la recep- partidului și așteptărilor intre- I ționarea lucrărilor, OMUL, ME- 
gului popor, că veți munci ■ SERIAȘUL, este de neinlocuit. Și 
neobosit pentru a vă perfec- ■ eu am încredere în forța, in ca- 
ționa din punct de vedere pro- I pacitatea, in pregătirea profesi- 
fesional, pentru a vă îmbogăți | °nală a tinerilor cu care lucrez ! 
cunoștințele, spre a putea con- I Priviți-le chiar și numai statele 
tribui, împreună cu toti oame- I 'or ,Ae, “larii'„,Ie 2e?’e?u cu 

- I destul de multa obiectivitate ac- nii muncii, la ridicarea ntye- I tjvltatea. I n om (.are a realizat, 
lului de civilizație al patriei | chiar și in condițiile de iarnă, 
noastre socialiste. (Aplauze I cîștiguri constante de peste două 
puternice). ■ mii de Iei lunar, se deduce u-

Vă urez, din toată inima, I Șor Ș? cită conștiinciozitate dă 
dumneavoastră, tuturor lucră- I dovada. de C1‘?el drpune ,o 
«nv;iAw o..:*-.. I ce^a ce *ace- 9*» apoi, noi nu a-tonlor din domeniul sanitar, I vem nici un tinăr sub plan , Este 
succese cit mai mari m activi- I una ^in consecințele activității 
tatea ce o desfășurați pe I antrenante, permanent desfășu- 
tărîmul apărării sănătății po- I rată de către organizația U.T.C., 
porului! Multă sănătate și fe- I a modului în care noi, cu toții, 
... , , ¥ I ne-am ocupat de ei nu numai in

ricire ! (Aplauze puternice, I primele luni de activitate dar și 
prelungite). I pe parcurs".

fl Tinerii — prezență activă pe 
După solemnitate, tovarășul | șantierele de irigații ! — o rea- 

r'—.iczzcș.,. e; I întîlnitâ nu numai in peri-Nicolae Ceaușescu Șl ceilalți I metrui șantierului Pietroiu — 
conducători de partid și de I Ștefan cel Mare, ci și în cel al 
stat s-au întreținut într-o at- I Șanțierelor Jegălia și Galăjui - 

, _ „ . ' _ ... 1 Calarași. Cîteva sute de tineri tși
moșiera călduroasa, tovăra- ■ lasă amprentele (a se citi stații 
șească, cu cei decorați. | de pompare și repompâre ridi

cate din temelii, sute și sute de 
kilometri de canale pe care trei

U. T. C.
Căutînd să desprindem cauze

le lipsei de inițiativă în activita
tea unor comitete comunale 
U.T.C. din județul Olt, am ajuns 
la concluzia că ele se află în pri
mul rînd în modul în care înțele
ge fiecare comitet comunal să 
conceapă de sine stătător pro
priile sale activități. în același 
timp însă — și acest aspect vrem 
să-l analizăm mai departe — ele 
se datoresc și modului în care u- 
nii activiști ai comitetului jude
țean U.T.C. înțeleg să ajute, să 
încurajeze efectiv comitetele co
munale în eforturile lor de a se 
constitui ca organe cu adevărat 
colective. în ce constă, de fapt, 
sprijinul activistului județean ?

ne 
zangiu, 
tîi 
lui comunal, 
mit sarcinile pe care le are 
de îndeplinit în perioada ur
mătoare. Astfel, în comuna 
Oporelu, după ce am contro
lat dacă s-au îndeplinit sar
cinile anterioare, am crezut că 
e bine să includem. în programul 
de activități unele acțiuni pe 
care le-am mai propus și tn alte 
comune ca-, spre exemplu, sim
pozioane, informări politice, seri 
distractive". Să ne oprim puțin 
la afirmațiile de mai sus. Două 
lucruri ne rețin mai mult aten
ția : în primul rînd faptul că 
sarcinile care îi sînt transmise 
secretarului nu-1 privesc decît pe 
el (cităm : „sarcinile pe caro le 
are de îndeplinit"); în al doilea 
rînd, acel „mai întîi", nu este 
urmat, așa cum ar trebui, și de 
legătura cu ceilalți membri ai 
comitetului, astfel îneît bunele 

I intenții se opresc, din păcate, 
| aici. Așa se face că singura le- 
I gătură care există între activistul 
3 U.T.C. și comitetele comunale se 
I limitează doar la o simplă discu- 
I ție cu secretarii acestora. Dovezi 
I de acest fel există în multe co- 
| rnune prin.care am trecut. ..La 
| Brîncoveni, J <3e pildă<’'-sarcinile 
I sînt transmise în graba’ între 

două curse de autobuz, tot nu
mai secretarului. „Îmi amintesc 
că a venit pe la noi, prin ia
nuarie sau februarie, activistul 
județean'Ion Stănică —- ne spu
ne Iancu Stana, secretarul comi- 

| telului comunal U.T.C. — și 
I mi-a lăsat o notă de probleme pe 

care trebuia să le rezolv dt mai 
repede. A rămas la noi cam o zi. 
Se grăbea să meargă și în alte 
comune".

Cc sprijin putea să dea acest 
activist secretarului doar într-o 
singură zi cît a rămas acolo de
cît să-i plaseze niște sarcini pri
mite de 1a. comitetul județean ? 
Bineînțeles că, în condițiile a- 
cestea, nici vorbă nu mai putea 
fi de vreun contact cu restul co
mitetului. în comuna Bucinișu 
întîlnim aceeași situație : activis
tul județean, Vasile Buzatu, deși 
a trecut de cîteva ori pe aici, n-a 
controlat decît programul de ac
tivități, stînd de vorbă, din nou, 
numai cu secretarul. Dacă nu 
s-ar fi rezumat doar la atît, ar fi 

. aflat o serie întreagă de „nou
tăți" despre pregătirea politico-

,Atunci cînd viu în comună — 
încredințează Petre Ca- 

iau legătura mai în- 
cu secretarul comitetu- 

căruia îi trans-

ideologică, care este mult răma
să în urmă, ca să nu mai vorbim 
despre adunările generale care, 
în unele organizații, n-au avut 
loc de mult timp. Iar existența 
acestor situații ar fi trebuit să 
mobilizeze eforturile întregului 
comitet.

Am întâlnit și cazuri cînd le
gătura dintre activistul județean 
și comitetele comunale se reduce 
doar la o simplă comunicare de 
sarcini prin telefon. La Brin- 
coveni și Găneasa, ca să ne li
mităm numai la aceste două 
exemple, activistul județean Ion 
Stanică folosește în mod frec
vent asemenea convorbiri, pen
tru „a lucra mai operativ cu 
comitetele comunale" (expresia îi 
aparține). Am asistat la o astfel 
de convorbire telefonică, la care, 
interlocutorul, secretarul comite
tului U.T.C. al comunei, primea 
o serie întreagă de instrucțiuni 
privind alcătuirea programului 
de activități și chiar organizarea 
unei adunări generale. Același 
activist județean, în loc să se 
deplaseze în comuna Găneasa (la 
8 km de Slatina), transmite prin 
intermediari sau tot prin telefon 
o serie de sarcini, secretarului 
comitetului comunal. La ce ne 
putem aștepta de la astfel de în
cercări de „a lucra mai opera
tiv" ? Rezultatele pe care le-am 
putut constata sînt și ele pe 
măsura „ajutorului" acordat : co
mitete comunale descompletate, 
cu secretari care uneori nu știu 
care sînt membrii comitetului 
U.T.C.

Unii activiști nu urmăresc an
trenarea întregului comitet co
munal, declarîndu-se deseori sa- 
tisfăcuți dacă ceea ce „transmit" 
se îndeplinește. încercările lor, 
cel puțin în cazurile înfățișate 
mai sus. se rezumă la o simplă 
legătură, și aceea întîmplătoare,

cu unul și același om. Cine anu
me îndeplinește ceea ce transmit 
ei s-ar părea că nu mai are chiar 
atîta însemnătate, cu toate că 
tocmai aici se ascund posibilită
țile de intervenție în vederea 
sporirii coeficientului de antre
nare a întregului activ la rezol
varea problemelor care îl solici
tă. Altfel, bineînțeles că treptat 
se poate ajunge la situații în 
care nici secretarul nu mai dă 
curs unor îndatoriri ce îi aparțin 
de drept, iar activistul se vede 
nevoit să îi ia locul aproape to
tal. Am și întîlnit asemenea îm
prejurări și explicația ce ni se 
oferea era aproape întotdeauna 
aceeași: „Ce să fac, dacă nu 
pun ei mina, trebuie s-o facă 
cineva". Nimic mai adevărat, am 
zice, dar sa nu uităm că, pe de 
altă parte, dacă s-a ajuns aici, a- 
ceasta se datorește în bună mă
sură și comitetului județean 
U.T.C., care aruncă vina pebtru 
inactivitate în spatele comitete
lor comunale dar, în același 
timp, sprijinul pe care îl acordă 
el perpetuează aceeași stare de 
inactivitate. în aceste condiții 
este nu numai firesc, ci și inevi
tabil să nu se obțină rezultate 
pe măsura așteptărilor. Munca 
unui întreg comitet comunal 
U.T.C. nu poate fi în nici un caz 
transferată unui singur om, chiar 
dacă acesta este „dublat" sau 
uneori chiar substituit, de acti
vistul județean. Obținerea unor 
realizări trainice, de perspectivă, 
nu este posibilă decît printr-o in
fuzie de responsabilitate, în ega
lă măsură, tuturor celor care 
conduc treburile unei organizași 
comunale U.T.C., iar lucrul aces
ta trebuie să pornească mai întîi 
de la exemplul oferit de comite
tul județean U.T.C.

MIRCEA CRISTEA

Constantin Aurelia și Ivan Lucia — controloare de calitate ta
Uzina „Rulmentul" din Brașov — sini două dintre tinerele 

fruntașe în muncă ale uzinei

Foto : C. CIOBOATA

ENERGII TINEREȘTI
(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

anotimpuri din an apa avansea
ză în inima cîmpiei) in realiza
rea unui obiectiv care în limba
jul agronomilor și economiștilor 
va însemna mâi mult porumb, 
mai multă carne, mai mult lapte, 
mai multe legume, mai mult za
hăr.

Dar, tocmai pentru că in Bă
răganul ialomițean se realizează 
un vast program de irigații, no 
întrebăm : numărul, realizările 
muncii tinerilor sint reprezenta
tive pentru potențialul de ener
gie al organizațiilor U.T.C. din 
această principală zonă agricolă 
a- țării ? Deși aici au ființat, a- 
nul trecut, două șantiere națio
nale ale tineretului, deși pe șan
tierele existente lucrează destui 
tineri, și au fost organizate li
nele acțiuni locale,. înclinăm să 
răspundem negativ. Avem în 
vedere „liniștea" ce domnește 
printre tinerii din satele și co
munele cuprinse în zona impor
tantelor lucrări de irigații ale ju
dețului chiar și acum, către sfîr- 
șitul primei decade a lunii apri
lie. Cu toate că au trecut mai 
bine de 30 de zile foarte potrivite 
desfășurării unor lucrări in cîmp, 
la amenajări, nici o organizație 
U.T.C. din județ n-a inițiat ase
menea acțiuni. N-ar fi fost bine 
venite intervențiile prin muncă 
ale tinerilor in cadrul șantiere
lor pentru irigații ? în județul 
Ialomița există o restantă în ce 
privește darea în exploatare a 
amenajărilor pentru irigații de 
cîteva mii hectare, suprafe
țele cuprinse în plan a fi ame
najate în 1970 n-au fost atacate 
decit timid. Și, în același timp, 
peste douăzeci de mii de tineri 
din satele ialomițene, într-un 
moment cînd muncile agricole 
nu i-au solicitat decît foarte pu
țin, n-au intervenit sub nici o 
formă în scopul schimbării în 
bine a unei situații ce se răsfrîn- 
ge in mod direct și negativ asu
pra producțiilor ce se vor realiza 

. anul acesta, in ultimă instanță, 
asupra economiei unității agri
cole ai cărei membri sint, asupra

cîștigului lor. La comitetul jude
țean U.T.C. se vorbește încă la 
timpul viitor cînd este adusă în 
discuție problema acțiunilor ti
nerești pe șantierele de irigații. 
„Vom organiza două șantiere ale 
tineretului, vom mobiliza tinerii 
la acțiuni patriotice programate 

■ pentru sfirșitul de săptămină, 
vom recomanda tineri care să 
se pregătească in meseriile soli
citate în sistemele de irigații" — 
ne promitea tovarășul Gheorghe 
Ichim. ...Vom... vom..., dar în 
prezent, în ce se intenționează 
materializarea acestei forțe, pe 
care o reprezintă tinerii județu
lui ? Din partea Comitetului ju
dețean Ialomița al U.T.C. am as
cultat, pînă acum, multe anga
jamente. Dar acestea nu vor în
semna niciodată planuri de iri
gații împlinite, apă în cîmpia 
Bărăganului, porumb, grîu, floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, lap
te și carne. Toate acestea se ob
țin, numai prin muncă ra
țional depusă. O experiență bună 
există chiar in cadrul județului 
Ialomița, dar pentru a spori ca
ratele activității tineretului, se 
impune generalizarea ei. Și, în 
plus, nu numai vizarea dar și a- 
fingerea scopului ca fiecare tinăr 
din județ să se numere printre 
participanții activi ai îndeplini
rii în mod exemplar a sarcinilor 
de irigații pentru 1970, pentru 
cincinalul următor. Fiecare gru
pă U.T.C., să devină o brigadă 
a muncii patriotice, iată o ini
țiativă pentru a cărei preluare 
și generalizare, Comitetul jude
țean Ialomița al U.T.C. trebuie 
să militeze, să se preocupe in 
mod deosebit. O impune reali
tatea : în județ se construiește 
enorm nu numai în agricultură 
dar și în sectorul industrial al 
modernizării cartierelor de lo
cuințe etc., și de mină de lucru 
este multă nevoie. Prin acțiuni, 
organizate să-i mobilizăm pe ti
neri să se afirme îndeosebi pe 
șantierele de irigații.
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Salonul studențesc de primăvară
In creația unui tînar ar

tist (mai ales cînd e vor
ba de un student) se pot 
urmări lizibil diverse mo
mente ale unui proces di
dactic, modul în care se a- 
daptează structura sa, a- 
cestuia; se pot descifra cu 
ușurință, în unele cazuri, 
tendințele de emancipare 
sau „afinitățile** cu formu
le său artiști prestigioși, a- 
finitâți la urma urmelor 
firești. Nu se vor putea 
răpi „idolii" (și ar fi și 
greșit) unor artiști aflați 
încă în formare. Singurele 
rezerve ce se pot formu
la, în această privință 
sînt numai în fața tendin
ței de a-și disimula cu abi
litate și îndărătnicie „sur
sele", de a dobîndi o origi
nalitate pregnantă, un stil 
ferm conturat pe linia mi
nimei rezistențe. Disecarea 
acestor aspecte, ca și ana
liza lucrărilor în sine, nu 
mi se par însă revelatorii 
în încercarea de a surprin
de profilul viitoarei gene
rații de artiști. Pe de o 
parte, există riscul de a 
descoperi locuri comune, 
stereotipii inerente unui 
proces de instrucție, pe de 
altă parte acela de a în
treprinde (în mod eronat și 
prezumtiv) o analiză de a- 
dîncime asupra unui obiect 
supus transformărilor con
tinui, asupra unui fapt ar
tistic care poartă în sine 
inevitabil amprenta exerci
țiului, care are încă ceva 
de fragment, uneori deza- 
vuabil in' timp.

Salonul studențesc vă
dește o solidă afirmare 
a picturii de șevalet 
și un diletantism je
nant în încercările de a 
depăși condiția „tradițio
nală" a acesteia, de a uti
liza în mod adecvat mate
riale noi. Desigur, e dificil 
de făcut o apreciere valo
rică în acest sens, dar este 
evident că anumite struc
turi care vor evolua, mai 
constant, mai aproape de 
limitele acestei picturi, vor 
beneficia de pe urma stu
diului riguros, metodic, în 
timp ce alții, care vor cău
ta în timp alte posibilități 
de exprimare conforme 
naturii lor, o vor face pe 
propriul lor risc. »

Ceea ce ne-a surprins însă 
plăcut în majoritatea ca
zurilor, a fost studiul te
meinic al formelor, al pro
blemelor de culoare, o gri
jă deosebită pentru serio
zitatea exprimării, dezavu
area implicită a efectelor 
ieftine. Dar țin să subli
niez. că, în egală măsură 
lucrările tind să exprime 
pe creator, să exprime o 
relație individuală a aces
tuia cu realitatea. Și acest 
aspect mi se pare definito
riu, semnificativ pentru ti
nerii creatori care expun 
astăzi în „Salonul studen
țesc". Nerăbdarea lor de 
a-și devansa condiția în a- 
ceastă direcție este de bun 
augur. Sînt oameni care se 
întreabă, care se îndoiesc, 
care afirmă (uneori prea 
categoric), dar care dincolo 
de limitele meseriei tind să 
se contureze ca prezențe 
active, stimulatoare în di
recția âdîncirii unui conți
nut de idei. Temele lucră
rilor, foarte puțin „didac
tice". desigur nu exprimă 
un sistem coerent și defi
nitoriu de opțiuni, un „u- 
nivers", dar în linii gene
rale vădesc o încercare de 
a aborda lucid, atent rea
litatea, a medita continuu 
asupra mijloacelor specifi
ce de a o exprima. Ei nu 
fac impresia unor „disci
poli” timorați. Salonul ne-a 
relevat cîteva personalități 
certe ca Mihai Cismaru, 
(București), Alexandru Se-

(Urmare din pag. 1) 

ce nu depășește stadiul imagi
narului. Estetul desconsideră 
realitatea care nu e transfigu
rată estetic, iar normele mo
rale nu au pentru el nici o 
vajoare. Poziție, evident, falsă. 
Esteții fin-de siecle, acei artiști 
de la sfîr.șitul secolului trecut 
care afectau un suveran dis
preț față de orice preocupare 
ce nu se poate subsuma unicei 
pasiuni a Frumosului erau, de 
fapt, niște epicurei ai artei. 
Flaubert, la mijlocul secolu
lui al XTX-lea, pledase pentru 
autonomia artei, pentr.u izola
rea artisticului de celelalte 
valori. Ceva mai tîrziu, reali- 
zînd (în intenție cel puțin) un 
fel de imagine exemplară a 
estetului. Oscar Wilde exaltă 
frumosul sub toate ipostazele 
sale, în detrimentul Adevăru
lui sau Binelui. Morala, după 
el ,nu poate decît să complice 
inutil existența umană, să ri
dice Obstacole și îngrădiri 
dăunătoare, sterilizante. Spiri
tul uman după Wilde, n-ar 
putea să găsească o evaziune 
salutară decît în contempla
rea estetică în care toate con
tradicțiile naturii umane ca și 
ale naturii în genere își gă
sesc rezolvarea într-o unitate 
armonioasă Numai pe planul 
estetic spiritul uman s-ar pu
tea elibera de erorile care îl 
grevează Numai pe planul 
artei se poate atinge adevărul, 
se poate realiza binele suprem 
și. în genere, se poate înfăp
tui realul. Aceasta. îrt mod 
paradoxal, nu- prin reprezen

1OAN B. HORVATH (J A P. — Cluj, anul VI): „Riduri albe" 
(Premiul I — grafică)

Prezente active,
stimulatoare
în peisajul 

plasticii tinere
ferovici (București), Zamfir 
Dumitrescu (București), și 
Marioara Pruteanu (Cluj) 
pentru pictură, pe Barbu 
Bocu (Cluj) pentru sculp
tură, pe Ioan B. Horvath, 
(Cluj), pe Sergiu Dinculescu 
(București), pe Veronica Tă- 
tulea (Cluj), pentru gra
fică. pe Ana Maria Ta
mas (Cluj), Mihaela Con
stantinescu (București) pen
tru tapiserie, care nu în- 
tîmplător au primit diferi
te distincții și care ne invi
tă să le urmărim cu interes 
evoluțkt viitoare.

Salonul ilustrează dife
rențe sensibile între diver

MIHAI CISMARU (I.A.P. — București, anul 
IV) : „Principii" (Premiul 1 —- pictură)

Fotografiile: EMIL COJOCARU

BARBU BOCV (I.A.P. — Cluj, anul III):
„Vîntoasele"

(Premiul I — sculptură)

tarea realității, a binelui și 
adevărului, ci printr-o supe
rioară viziune. Nu spunea, 
oare, Shakespeare : tot ce cade 
în mare se transformă într-o 
perlă pură ? Tot astfel, Wilde 
credea că tot ce atinge artistul 
autentic se preschimbă într-o 
formă pură a frumosului. De 
altfel, acest idealism estetic 
extremist n-a fost susținut 
nici chiar do propovăduitorul 
său decît în eseurile sale, ade
vărate manifeste ale estetis
mului. La limită, exaltînd fru
mosul sub toate formele sale, 
elogiind esteticul ca o valoare 
absolută, Oscar Wilde ajunge 
să facă apologia crimei ca 
gest estetic, în eseul închinat 
unui straniu estet criminal de 
la începutul secolului al XTX- 
lea. Thomas Griffiths Wai- 
newright-

Așadar. împins pînă la gra
nițele sale extreme, estetismul 
se confundă cu amoralismul 
sau, chiar, cu imoralitatea pro
pagată cu cinism. Dar, cum 
arăta Mihai Ralea în Mentali
tatea estetică și timpul nostru, 
arta implică de asemenea „de
zinteresare, asceză, demateria
lizare". Ea este o lecție de or
dine .și măsură. Dar. toate 
acestea, dezinteresare, ordine, 
măsură, constituie virtuți eti
ce. Ele fac parte dintr-un etos 
al creatorului realizat în ope
ra de artă. După orgiile este
tice de la sfîrsitul veacului 
trecut, reacții firești n-au în- 
tîrziat să se arate. Din primii 
ani ai secolului nostru, volup
tățile wildeene au început să 
fie înlocuite prin rigorile unei 

se centre universitare, pe 
linia unei specificități fi
rește, Clujul remareîndu-se 
prin „școala" sa în domer 
niul graficii și artelor de
corative. Desigur că tre
buie să relevăm în egală 
măsură aportul Bucureștiu- 
lui în ăceste domenii și, în 
general, restabilirea unui 
echilibru între genuri, ar
tele deceptive evidențiin- 
du-se prin bun. gust, rafi
nament, printr-o adecvare 
a mijloacelor, adecvare mi
nată pînă acum de o a- 
devărată modă a substitui- 

arte mai ascetice. Beția im
presionistă a culorilor atrage 
reacția cubistă. Pe linia unei 
despuieri a artei de grațiile 
ei, s-a ajuns la o tendință 
aparent contrară estetismului 
dar tot atît de extremist-ne 
gativistă. Frumosul însuși, va
loare estetică prin excelență, 
apare unor artiști ai „avan- 
garde?* literar-artistice din se
colul a] XX-lea compromis. 
Mișcarea eminamente anarhi
că, dadaismul — ca să dăm un 
exemplu — va refuza artei 
caracterul ei artistic, va repu
dia însăși arta. După banche-

ETOS Șl ESTETIC
tul prea copios al unei arta 
exclusiv „artistice", estetiste, 
vor urma purgărîle nu mai 
puțin excesive ale răzvrătiti- 
lor împotriva artei sau ale 
„asceților" puriști.

Dar, cum arătam altădată, 
artistul adevărat se află la 
egală distanță de ascetul care 
renunță la orice voluptate 
estetică, la orice desfătare 
prin artă, ca și de epicureul 
savurînd exclusiv voluptățile 
simțurilor ori ale spiritului. 
Nimic mai dăunător artei de
cît excesele unei estetici a di
vertismentului — după care 
opera de artă nu e decît sursă 
de plăceri estetice — ca și in
transigentele unei estetici re
pudiind orice divertisment.

SCENA

• Naționalul din Craiova, în 
turneu bucureștean. Miercuri, 
15 aprilie, pe scena teatrului 
Bulandra ne vom întîlni cu un 
nou Henric al iV-lea, în interpre
tarea talentatului actor Ion Pav- 
lescu. Drama lui Pirandello a 
văzut lumina rampei în viziunea 
regizoarei Georgeta Tomescu și 
e susținută de valoarea unor cu* 
noscuți actor craioveni: Mânu 
Nedeianu, Marina Bașta, Ileana 
Sandu. Dan Werner, Constantin 
Sassu. Momentul de atracție al 
turneului este spectacolul Man
dragora, realizat de regizorul 
televiziunii italiene Paulo Ma- 
gelli, compozitorul Mario Rellini, 
și scenografii Vasile Buz și Th.
T. Ciupe, care va fi prezent în 
fața publicului bucureștean joi, 
14 aprilie. Creatorii renumitelor 
personaje ale lui Machiavelli 
sînt actorii Constantin Sassu, 
Ileana Sandu, Nicolae Radu, Va- 
leriu Dellakeza și Rodica Radu.

• Teatrul de Comedie ne in
vită duminică, 19 aprilie, pentru 
a afla în premieră rezolvarea 
semnelor de întrebare puse de 
St. Haralamb și H. Salem în 
„Comedia întrebărilor". Subtil 
constructor al spectacolului co
mic, regizorul Cornel Todea, 
conduce în cadrul plastic con
ceput de Ion Popescu-Udriște 
încurcăturile personajelor însu
flețite de Cornel Vulpe, Nineta 
Guști, Aurel Giurumia, Mihai 
Pălădescu, Constantin Băltărețu.

ECRAN .

• Universul impregnat de o 
sublimă și tulburătoare poezie 
creat de scriitorul Harper Lee

rț.or de viziuni și tehnici, 
justificate prin dorința de 
a nuanța și înnoi genul. în 
această generație de ta- 
lentați, de excelenți „de
coratori". vedem o garanție 
a lucrărilor de artă deco
rativă pe care estetica ur
bană le solicită din ce în 
ce mai intens.

Față de alte saloane se 
cuvine să remarcăm că a- 
cesta are calități și din 
punctul de vedere al unei 
selecții mai riguroase, mai 
atente a lucrărilor, că a- 
duce, în atenția publicului 
mai pregnant față de alți 
ani, creația tuturor centre
lor universitare.

C. R. CONSTANTINESCU

Artistul - ascet ca și artistul- 
jouisseur se fac vinovați de 
una și aceeași eroare : și unul 
și altul se revendică de la 
falsul absolut al unei arte care 
Se justifică prin ea însăși.

în clasicele sale Scrisori 
despre educația estetică, Frie
drich Schiller pleca de la* o 
axiomă profund optimistă : 
fiecare individ poartă în el 
posibilitatea de a deveni un 
om ideal. Bineînțeles, omul 
supus vremelniciei poate coin
cide cu un canon ideal prin 
mai multe moduri: moralita
te, legalitate, căutare a adevă

rului, a dreptății etc. După 
marele poet german, omul 
vremelnic devine omul nobil 
al ideii, înălțîndu-se deasupra 
individualității restrînse. a 
meschinelor egoisme. dobîn* 
dind valoarea unui gen. prin 
„educația estetică". Individul 
realizează umanul prin fru
mos. Prin artă, particularul se 
unește cu general-valabilul. li
bertatea devine una cu necesi
tatea asumată, spiritualul nu 
mai e opus naturii, iar omul 
devine o întrupare a „sufle
tului frumos". Acest idealism 
estetic, cu mult mai larg- 
cuprinzător decît idealismul 
esteților de mai tîrziu. fiind 
strîns legat în spiritul mare- 

în cartea sa „...Să ucizi o pasăre 
cîntătoare" a tentat studioul 
american „20 Th Century Fox" 
pentru o ecranizare, care ne 
este propusă în peisajul cinema
tografic al săptămînii viitoare, 
sub semnătura regizorului Ro
bert Mulligan. Premiera fil
mului programat Ia cinemato
graful Republica ne atrage prin 
speranța de a regăsi frumusețea 
aparte a personajelor care ne-au 
cucerit la lectură și prin numele 
unui interpret-vedetă, Gregory 
Peck.

• O comedie polițistă prezen
tată în cadrul recentelor zile 
ale filmului din R. F. a Ger
maniei debutează în fața ma
relui public : „Picioare lungi.

degete lungi". Bijuterii fu
rate, o atmosferă întretăiată 
cu suspense-uri, frumusețea unei 
vedete a ecranului german — 
Senta Berger — un regizor cu
noscut — Alfred Vohrer — iată 
suita de date prin care filmul 
programat la cinematografele 
București și Luceafărul îi va cu
ceri pe iubitorii genului polițist.

• Coproducția italo-bulgară 
„Iubita lui Gramigna” ne sus
cită interesul prin cîteva proe
minente capete de afiș : regizo
rul Carlo Lizzani — nume im
portant în apariția neorealismu
lui italian, actrița Ștefania San- 
drelli — cunoscută publicului 
nostru încă de la debutul ei în 
renumitul „Divorț italian" și 
Gian Maria Volonte — valoros 
interpret al filmului italian.

L. M.

de ILIE CONSTANTIN

între prima carte a lui Aurel 
Dragos Munteanu ; „După amia
ză neliniștită*' (E.P.L., 1967, co
lecția „Luceafărul") și cea de a 
doua : „Singuri*** (E.P.L., 1968)
există mari deosebiri stilistice, 
dar și o continuare ce dă încre
dințarea că ne aflăm înaintea u- 
nui destin literar organic.

în După amiază neliniștită 
A. D. Munteanu este, in linii 
mari, un realist tradițional, „cu
minte" — ceea ce nu exclude 
modernitatea — în romanul Sin
guri trăim sub alte semne, ma
teria ne e oferită spre cercetare 
intr-un mod frapant, mai puțin 
obișnuit. Pentru cei care frec
ventează cu familiaritate pe un 
James Joyce, noutatea stilistică a 
lui Munteanu va fi nu atît una 
de inovație cît de adaptare. Prin 
aceasta nu dorim să-l micșorăm. 
El nu este, credem, împins în a- 
ceastă întreprindere de ambiții 
vane, ci de o meditație proprie, 
cu totul interesantă și, mai ales, 
de însuși sensul cărții sale. Scrii
tura de acest gen constituie ea 
însăși un mod de a privi, nu este 
o floare sau o grădină stilistică. 
Fărîmițarea formidabila a timpu
lui unic din proza tradițională în 
duratele fiecărui personaj în par
te nu mai poate fi trecută între 
modalitățile stilistice. în fiecare 
grup, oricît de vesel, din Joyce 
poți distinge, de fapt, lumi ane
voios interferențe, asurzitoare. 
Prozatorii tradiționaliști (folosim 
acest termen la modul restrins, 
ei înșiși deosebindu-se, noi aici îi 
opunem în bloc tipului Joyce) 
sacrifică duratele individuale ale 
personajelor în favoarea timpului 
general, de raport, numai așa 
fiind cu putință clasicele conse- 
cuții de întâmplări ale acestei 
proze. Joyce și ca el alții — 

lui poet cu un idealism etic, 
deschide, fără îndoială, litere
lor și artelor o foarte nobilă 
perspectivă.

Dar, revoluția prin care au 
trecut atît literatura cît și 
toate celelalte arte în veacul 
nostru, nu mai îngăduie o ase
menea idealizare a creației 
contemplației artistice. O anu
mita suspiciune față de o lite
ratură sau d? o artă pedago- 
gizantă, față de „educația 
estetică", a cuprins multe spi
rite. Idealismul romantic a 
fost de mult abolit și contem- 
ptorii (cei care disprețu

iesc) moderni ai artei (ei în
șiși artiști) au încercat să eli
mine însuși esteticul. O este
tică a non-expresiei. a expri
mării inexprimabilului a în
cercat să dobîndească, în ulti
mele decenii, drept de cetate 
în lumea artelor. Criza con
temporană a esteticii nu a pu
tut duce. însă, la expulzarea 
poeziei ori a picturii', a arhi
tecturii sau a muzicii, din sfe
ra exprimării umane, deci a 
conștiinței. Or. conștiința este 
— prin natura ei — valoriza
toare și creația este realizare 
a valorilor. Opera de artă e 
un microcosm axiologic, un 
loc de întîlnire al celor mai 
diverse valori, printre care 
cele estetice și etice primează.

CLUBUL

• în programul de duminică 
al cluburilor bucureștene sînt 
înscrise cîteva spectacole muzi- 
cal-distraotive pentru tineret, 
care vor prilejui momente de 
plăcută destindere. în compania 
unor cunoscute formații și soliști 
de muzică ușoară. Recomandăm 
dintre acestea spectacolul inti
tulat : „Portativul florilor", de 
la Universal-club, care va cu
prinde, printre altele, melodii 
și ritmuri la cerere, parada so
liștilor de muzică ușoară, cu 
Omer Husref, George Rosnovan 
și Luminița Voinea, un recital 
susținut de Luigi Ionescu și 

concursul literar-muzical întitu
lat „Flori, poezie și muzică".

• In cadrul ciclului de opinii 
„Etica profesională" de la Mo- 
dern-club, marți 14 aprilie, ora 
16, se vor pune în discuție, cu 
exemple sugestive, cîteva as
pecte ale responsabilității 
profesionale. Tn aceeași zi, 
cursul „Electronica și aplicațiile 
ei industriale" (al Tehnic - clu
bului) programează 'tema „Ro
boții și puterea lor de activi
tate", după care urmează o sea
ră de teatru cu piesa „Insom
nia" de Dumitru Solomon, în 
interpretarea formației clubului.

• „Lenin și educația tinerei 
generații" este titlul conferinței 
pe care o va susține Emanoil 
Florescu, lector al Cabinetului 
de partid al sectorului 3, în ca
drul rubricii de informare poli

Pasiunea 
construcției

riscă totul (de unde și impresia 
de generos eșec al acestei moda
lități narative: dar eșec din ce 
unghi de vedere? tot cel tradi
țional ?), el se azvîrle în vacar
mul uriaș care este fiecare om în 
parte; își asumă rolul unui apa
rat de înregistrare, aflat sub 
fruntea personajului, reținînd cu 
fidelitate cele mai mărunte și 
sinuoase trasee, fulgerătoare, ale 
gîndirii. Firește, în felul acesta, 
timpul fiecăruia se dilată formi
dabil, iar încercarea de a-l însu
ma produce monștri de durate 
(se cunosc dimensiunile lui „U- 
lysses" 1).

Romanul lui A. D. Munteanu 
poartă titlul „Singuri". Serios și 
în acest caz, N. Manolescu înțe
lege că singurătatea „constă 
în inexistența unui timp uni
versal și abstract: fiecare perso
naj își trăiește propriul timp". 
Oamenii lui A. D. Muntea
nu doresc să comunice, în
cearcă necontenit să o facă. Ado
lescentul Emil exprimă cel mai 
bine această situație, el e înse
tat de dialog. Vom semnala a- 
ceastă constantă la A. D. Mun
teanu și, anume, cea a dialogu
lui dintre generații, căutat reci
proc : în După-amiază neliniștită 
întâlnim de cîteva ori cupluri în 
conversație, alcătuite dintr-un 
bătrîn și un adolescent (în poves

Esteticieni și literați s-au în
trebat adeseori cu privire la 
funcția sociai-etică a literatu
rii. Ei au descoperit în formele 
străvechi ale versului popular 
finalitatea practic-socială pe 
care o urmărea creația folclo
rică. Descîntecul „vindecă", 
bocetul e o expresie a durerii 
tuturor, participării în sufe
rință, epopeea, balada, saga 
păstrează amintirea istorică, 
exaltă virtuțile eroilor. Dar, 
dincolo de aceste forme în ma
rea literatură clasică, prezen
ța etosului este manifestă. Oda 
pindarică, Georgicele lui Vir- 
giliu, Divina Comedie a lui 
Dante sînt modele ale unei 
literaturi oferind nu numai 
forme estetic desăvîrșite ci 
lecții — în sensul cel mai înalt 
al cuvîntului — mari lecții de 
umanitate. Firește, sensul etic 
al unei poezii nu se reduce la 
didacticismul sau la tezismul 
la care unii adversari ai artei 
l-au putut silui. Dacă putem 
vedea în poezia gnomică din 
antichitate. în poemul lui f u- 
crețiu, în imnurile medievale, 
în poezia patosului reformator, 
în atîtea versuri ale preemi- 
nescienilor noștri, splendide 
mostre ale poeziei didactice, 
nu mai putem spune azi la fel 
cu cei vechi r fabula docet, 
nici nu putem vedea în inten
ționalitatea poetică ceea ce 
vedea Horațiu. atunci cînd 
spunea despre poeți : Et prn- 
desse volunt et delectare poe- 
tae. Suspiciunea modernă față 
de literatura care pledează e 
îndreptățită atunci cînd ple

tică ce va avea loc marți. 14 a- 
prilie, ora 16. la Universal Club. 
Sărbătorirea centenarului naște
rii lui V. I. Lenin este marcată, 
de asemenea, printr-o expunere 
organizată vineri, ora 16, la Teh- 
ni’c-club.

M. N.

Participînd la începutul aces
tei săptăniîni Ia Festivalul mu
zical de la Russe, Orchestra 
Simfonică a Radioteleviziunii a 
„cedat" locul de joi seara Coru
lui care, sub conducerea lui 
Aurel Grigoraș, își propune o 
trecere în revistă a unora din

tre ’ cele mai semnificative pa
gini din creația corală româ
nească contemporană. Pentru 
miile de iubitori ai muzicii co
rale, privați luni întregi de o 
stagiune corală, de un contact 
permanent și multilateral cu 
marile ansambluri, concertul 
de joi seara poate fi socotit un 
real „eveniment" cu atît mai 
mult, cu cit el ne permite au
dierea unor lucrări necunos
cute marelui public ca : „Arha
isme" de Sig. Toduță (pe ver
suri de Mihail Celarianu), Trei 
madrigale (pe versuri de Lucian 
Blaga) de Mircea Popa, „Cîntee 
de leagăn" de Hilda Jerea (pe 
versuri de Ion Minulescu), 
Trei coruri (pe versuri de T. Ar- 
ghezi) de F. Donceanu, „Clopo
tele" de L. Ionescu, cele șase 
miniaturi pentru voci de femei 
pe versuri de Giuseppe Ugare- 

tirile „Un om care a fost pînă la 
Monte Maggiore", „Bătrinul"). 
Experiența ce trebuie transmisă 
celui tînar, schimbul de candoa
re și vitalitate oferit la riadul lui 
de adolescent fac posibile aceste 
dialoguri. în Singuri colocviile 
Emil-Gaston, foarte importante 
în carte, eșuează necontenit, deși 
par mai posibile ca aricind. E- 
mil, personaj de legătură nu nu
mai între celelalte din Singuri 
dar și în ansamblul prozei de 
pînă acum a lui A. D. Muntea
nu, rostește — față de sine în
suși — cuvinte revelatoare tn 
privința încercărilor de a comu
nica : „De fapt, ce am făcut, 
ce ? De ce mă simt vinovat 
după ce stau de vorbă cu oa
menii, de ce sînt vinovat ? Ce 
le spun eu lor ?" (p. 52—53) și, 
în fiizalul capitolului: „Sînt vi
novat, da, port o vină" (p. 54), 
Nu e vorba de o vinovăție lega
tă de micul incident din acel 
răstimp, ci de vinovăția de a te 
livra spontan, necontrolat, comu
nicării. Autorul notează cu as
cuțime despre Emil: „11 neliniș
tea foarte mult posibilitatea ca 
oamenii să creadă altceva decît 
intenționase el. Nu fiindcă îl 
interesa atît ceea ce își imaginau 
ceilalți despre el, ci pentru că 
se temea să nu fie cum se spu
nea. Descoperindu-și în imaginea 

doaria este neizbutită. Ple
doaria lui Dante ca și aceea 
a lui Eminescu ne interesează 
încă si va continua să intere
seze pe toți iubitorii de poezie. 
Un poem ram ine prin valorile 
estetice ca și prin cele etice 
pe care le încorporează. Ast
fel De rerum natura, poemul 
naturii, al lui Lucrețiu ne sur
prinde ori de cîte ori îl des
chidem, și e mereu nou, chiar 
dacă părerile poetului cugetă
tor privitoare la fizică, astro
nomie și fiziologie sînt cu to
tul depășite. Poezia ca exor- 
tație morală trece azi prin
tr-o eclipsă ? Este ea non-poe- 
zie așa cum o taxează o anu
mită estetică modernă ? Dar 
cine poate să înscrie poezia în 
anumite limite ? Creația poe
tică nu este experiență esteti
că în vas închis. Dacă există 
acte care angajează conștiința 
întreagă a unui om, ea ins 
trăind într-o comunitate și, 
înainte de toate, ca fiu al unei 
națiuni — literatura este un 
asemenea act- Poate cele mai 
înalte momente ale literaturii, 
zile de triumf solar ale poe
ziei, au fost reprezentațiile 
antice, pe colinele Atenei, ale 
tragediilor. Momente în care 
conștiința etică și estetică a 
unui popor se ilumina prin 
verbul poeților săi. Poezia lui 
Eminescu, a lui Blaga sau 
Arghezî. constituie asemenea 
momente de iluminare a con
științei noastre naționale, de 
unire a unui etos înalt cu su
prema împlinire estetică. Și 
exemplele se pot oricînd în
mulți...

ttî, grupate de A. Vieru în ciclul 
„vocale" precum și lucrări de 
Anton Zeman și Liviu Glodeanu 

Dintre manifestările muzicale 
ale săptămînii am mai amintit 
simfonicele Filarmonicii, diri
jate de Louis Fremaux (solist 
Mihai Constantinescu), în care 
au fost programate Simfonia de 
Franck, Concertul pentru vioară 
de A. Berg și Suita a Il-a Daph- 
nis și Chloe de Ravel.

I. S.

TELEVIZIUNE

• Ciclul „Confruntări" ne 
prezintă emisiunea „Șantierele 
tinereții", un reportaj filmat cu 
ocazia deschiderii șantierelor 
naționale ale tineretului de la 
Porțile de Fier și Lotru. Sînt 
surprinse aspecte semnificative 
ale muncii tinerilor brigadieri 
veniți din toată țara.
• Regizorul Alexandru Bocă- 

neț ne invită să vizionăm ediția 
a III-a a „Profilului pe 625 de 
linii" — cu echipa sa perma
nentă de interpreți 1 Dan Tu- 
faru, Anda Călugăreanu și Flo
rian Pittiș — într-o emisiune 
muzical-distractivă- coregrafica, 
transmisă și pentru Interviziu- 
ne.

• Cu ocazia sărbătoririi cen
tenarului nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin vom urmări un film 
intitulat „Oameni și locuri is
torice", film realizat de M. Rad- 
nev în urma unei călătorii la 
Moscova și Leningrad.

• O nouă premieră T.V. : 
„Răpirea prea frumoaselor 
Sabine" de Leonid Andreev, în 
regia actorului Adrian George
scu.

ION PASAT

altora vreo ipostază nereală, se 
necăjea pînă la disperare și își 
promitea adeseori să nu mai_ 
schimbe cu nimeni o vorbă... 
(p. 55—56).

De la început A. D. Muntea
nu ni s-a impus prin seriozita
tea pregătirii sale profesionale. 
Valeria Cristea semnala acel 
„mod dezinvolt propriu lui 
A. D. Munteanu — natural, de a 
evoca realitatea prin imagini ce 
anulează distanța pînă la cititor 
încadrindu-l pe acesta direct tn 
ele". Mijloacele artistice erau di
simulate cu discreție și efica
citate, în Singuri se poate con
stata o „tehnică frapantă", cum 
îi spune Manolescu, care preci
zează imediat: „și perfect stăpâ
nită". Nu vom spune vorbe mari 
afirmînd că acest tânăr scriitor 
este Q conștiință artistică împli
nită în plan formal — mulți din
tre cei ce scriu „după ureche* 
i-o reproșează ca pe o scădere ! 
— veșnic în căutare, atît prac
tic, în narațiunile semnate, cît și 
teoretic, în eseuri de o aleasă 
ținută intelectuala. Prima carte e 
scrisă impecabil, cea de a doua, 
mai agitată de căutări, prezintă 
neglijențe stilistice pe alocuri. 
Ne explicăm asemenea scăderi 
prin pasiunea căutărilor de ordi
nul construcției, a căror urmări
re îl face — din fericire, doar 
fragmentar — să arunce frazele 
pe parcurs cu ochii în depărta
re. Sînt singurele semne de a- 
fectivitate păgubitoare într-o pro
ză impasibilă, bine caligrafiată.

Remarcabil, între celelalte per
sonaje ale romanului, este Filip, 
al cărui rol îl împlinește pe cel 
al adolescentului: și el se con
stituie ca punct de incidență al 
unor singurătăți, vagabondarea 
lui fără scop le întretaie. Auto
rul construiește admirabil tipul, 
luînd ca elemente definitorii 
mersul si încremenirea. Filip 
este mai întâi stăpînit de un im
puls ambulatoriu invincibil: „tre
buia doar să meargă, să meargă, 
avea un înainte și urmărea cu 
privirea ștearsă drumul care se 
frîngea aici sau acolo, oriunde, 
pentru el nu exista nimic altceva 
decît un drum nesfârșit, imperios 
și nesățios cum sînt pentru alții 
alcoolul sau stupefiantele. Unica 
lui amintire erau turneele nesfâr
șite pe care le făcea pe vremea 
cînd lucrase la un teatru din 
București, păstra în tot corpul 
senzația de mișcare permanentă 
a autobuzului pe șosea, și se 
trezea în fiecare dimineață cu a- 
ceastă poruncă: să meargă, să 
meargă" (p. 61). După ocoluri u- 
riașe pe străzile localității (gen 
de sat pe cale de a se topi în 
prezența vecină a unui oraș ce 
modifică fizionomii și existențe), 
Filip trece la cea de a doua fază 
a sa, încremenirea. „Creierii i se 
topiseră în cap și-i simțise la în
ceput înfierbîntați, capul îi era în 
flăcări, devenind apoi enorm, i 
se părea că e hidrocefal. Nu-l 
mai distingea, era doar ca o 
mofe sensibilitate, ca și cum ar 
fi fost umplut cu mercur și tre
buia mișcat cu atenție, încetișor" 
(p. 63).

Cu înzestrarea sa romanescă, 
cu bagajul de cultură ce l are la 
dispoziție și condus de o con
știință artistică sigură, 4. D, 
Munteanu, prozator abia aflat în 
preajma vîrstei de 30 de ani, se 
arată a fi un autor pornit într-o 
cursă de regularitate și rezis
tență cu destinul, evoluția sa 
viitoare avînd asigurat de pe a- 
cum interesul cititorilor și al cri* 
ticii.
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o
SUGESTIA —UN REFLEX 

CONDIȚIONAT?

PUTERILE LATENTE 
ALE CREIERULUI

Anchetă cu participarea
dr. LEVON MIRAHORIAN,

doctor în științe medicale

Chirurgul englez James Braid 
(în cartea lui „Neurohipnologia" 
publicată în anul 1843) a folosit 
prima oară termenul de „hipno
ză", împrumutat de la grecescul 
„hipnos" — somn. El a descris 
pe larg fenomenele hipnotice și 
posibilitățile de acțiune ale su
gestiei verbale (pe care le-a apli
cat, de altfel, în practica sa chi
rurgicala). Au urmat Charcot (la 
Paris) și Bernheim (la Nancy) 
primul susținînd că hipnoza este 
o stare patologică iar cel de al 
doilea considerînd-o un fenomen 
psihologic normal. Sfîrșitul se
colului 19 și începutul secolului 
20 surprind un mare număr de 
oameni de știință (biologi, psiho
logi, medici, pedagogi etc.) cău- 
tînd sa afle răspuns la o serie 
de întrebări neașteptate izvorîte 
din bogatul material faptic adu
nat. Era uimitoare puterea pe 
care dovedea că o are sugestia

să explice fenomenele hipnozei, 
erau contradictorii. în tot cazul 
neurofiziologia — fiziologia sis
temului nervos se afla în impas. 
O dată cu definiția dată de 
I. P. Pavlov : „sugestia este un 
reflex condiționat simplificat, ex
trem de tipic la om" se desprin
de, limpede, un început de drum.

...Dar dacă, datorită mai ales 
lui Pavlov, mecanismul produce
rii hipnozei este în bună parte 
explicat, explicația se referă în
deosebi la „primitor" și într-o 
măsură mult mai mică la cel 
care produce sugestia.

A ZECEA PARTE 
DIN CAPACITATEA CREIERULUI

HIPNOZA
„Hipnoza — stare 

mănătoare somnului, 
dusă artificial prin 
muli hipnogeni și 
ales prin sugestie, 
se manifestă ___
lepsie (înțepenirea trupu
lui și membrelor), slăbi
rea spiritului de discer
nământ și a controlului 
conștient, somnambulism 
provocat, amnezie după 
trezire. Hipnoza, deose
bită de starea de veghe, 
se deosebește calitativ și 
de somn : în stare hipno
tică pot avea ioc percep
ții senzoriale și unele ac
țiuni sugerate de hipno
tizator, de asemenea rit
murile bioelectrice corti- 
cale înregistrate (electro
encefalograme) nu sînt 
acelea specifice somnului. 
Hipnoza cunoaște mai 
multe stadii de profunzi
me de Ia starea de suges- 
tibilitate crescută și pînă 
la faza somnambulică** 
(MICUL DICȚIONAR FI
LOZOFIC, Ed. Politică, 
București, 1969).

ase- 
pro- 
sti- 
mai 
care 

prin cata-

...O persoană tînără (ținută 
atletică) nu poate ridica de pe 
podea — cu tot efortul vizibil 
— un mic instrument chirurgical 
de cîteva zeci de grame. De ce ? 
Pentru că i s-a spus, mai bine 
zis, i s-a impus prin sugestie 
ideea ca acesta cîntărește mai 
mult de 50 kilograme... Dacă se 
poate și invers ? Sigur că se poa
te. O greutate de 25 de kilogra
me e dată drept un kilogram. 
Brațul o saltă cu ușurință... mio- 
graful înscrie curba caracteristică 
efortului necesar pentru ridicarea 
unui singur kilogram... (Pînă 
unde ar ajunge performanțele 
halterofililor dacă s-ar folosi și 
în domeniul respectiv hipnoza ? 
Să lăsăm răspunsul la această 
întrebare pe seama producțiilor, 
științifico-fantastice).

în 61 de ore se poate însuși 
la perfecție o limbă străină sub 
hipnoză, iar într-o școală experi
mentală din Uniunea Sovietică se 
învață, în cîteva săptămîni, de
senul.

„O, toate acestea nu înseamnă 
altceva — explică dr. L.M. Su
harevski de Ia Institutul de Psi
hiatrie din Moscova — decît că 
trebuie să ne cunoaștem ceva mai 
bine creierul... pentru că nu uti
lizăm astăzi decît a zecea parte 
din capacitățile lui naturale".

Totuși nu orice comandă ver
bală induce somnul dar mai ales 
nu orice comandă poate provoca 
stări de sugestie sau de autosu
gestie.

Londra, (n.a- în 1957 dr. L. Mi
rahorian a fost ales membru de 
onoare al Societății Naționale 
italiene de parapsihologic, iar în 
1968 membru de onoare al Co
mitetului consultativ internațio
nal de parapsihologic). El emi
tea, în 1926, ipoteza „radio-vi- 
brațiunii" scoarței cerebrale (ce
lulele nervoase ar vibra și ar e- 
mite unde radio). Ulterior, savan
tul italian Cazzameli va susține 
posibilitatea recepționării „radio- 
undelor" — emise de creierul 
omenesc, „cu receptoare pentru 
lungimi de undă de 4—10 m“. 
Un congres științific, ținut la 
Veneția în anul 1934 sub pre
ședinția lui Marconi, va acredita 
ideea posibilității creierului de a 
emite „radiații".

Se pornise, așadar, în lume cu

bagajul științific al vremii pe 
urmele acestei „forțe a gîndului '. 
Dar sa vedem astăzi (cînd științe 
noi ca biofizica, bioehimia, teo
ria informației, cibernetica și-au 
adus partea lor de contribuție la 
lămurirea problemelor biologice), 
ce știm despre „forța gîndului".

UN ATAVISM •

,;Ea reprezintă un atavism — 
spune dr. L. M, Suharevski. 
O rămășiță, o moștenire de ia 
omul primitiv, care, lipsit de 
grai, în mijlocul unei naturi duș
mănoase comunica cu semenii 
săi prin „forța gîndului". Trep
tat, această capacitate de „infor
mare biologică" s-a atrofiat da
torită apariției altor mijloace de 
comunicare, reapărînd doar în ,

cazuri rare. Se păstrează însă 
destul de puternică la delfini, 
păsări migratoare, lilieci etc...".

...Oare, chiar să nu mai fie 
necesară această însușire pe care 
sîntem pe cale s-o pierdem pen
tru totdeauna ? Un exemplu, al 
necesității ei ca mijloc de comu
nicare : cazul (binecunoscut de 
altfel) al pilotului australian Wil
kins care, aterizat forțat în An- 
tarctida a putut fi salvat numai 
datorită faptului... că a reușit 
stabilirea legăturii telepatice între 
el și prietenul său Harold Sher
man. din Statele Unite.

CUM SE MANIFESTĂ 
ACEST ATAVISM?

Ca o transmitere de energie. 
Cum se produce și mai ales

cum se transmite această ener
gie ? Ideea „radio-undelor" re
vine. în anul 1965, în Uniunea 
Sovietică, în cadrul Asociației de 
electronică și radiotehnică a apă
rut o secție nouă de „bioinfor- 
mație" alcătuită din electroniști, 
fizicieni, chimiști, fizîologi și psi
hiatri, ce studiază aceste feno
mene cu ajutorul mijloacelor teh
nice moderne.

...în timpul acesta, practica 
înregistrează alte performanțe.

Dr. Ernest R. Hilgard, de 
la Universitatea din Stanford 
(S.U.A.) descrie o operație (din
tre cele mai dificile de altfel) pe 
glanda tiroidă, care, făcută sub 
hipnoză, fără altă anestezie, a 
dectirs în condițiuni excelente : 
durerea a lipsit cu desăvîrșire pe 
toată durata operației, rana nu

a sîngerat (constatare frecvent 
întîlnită la cei care folosesc hip
noza în anestezie) iar convales
cența a fost mult mai ușoară 
deoît în cazurile operate „clasic".

Alcoolismul, obezitatea, multe 
boli ale pielii, așa numitele boli 
psihosomatice (cum e ulcerul 
gastric sau cel duodenal de pildă 
— cu o importantă componentă 
psihică în declanșarea și întreți
nerea procesului patologic, bene
ficiază în cazuri din ce în ce 
mai frecvente de binefacerile su
gestiei. La acestea mai adăugăm 
domeniul psihiatriei (și cel al 
neurologiei chiar și afecțiunile 
cu leziuni organice constituite) 
precum și cel modem — al anes- 
teziologiei.

ENERGIA ACESTOR UNDE 
SCADE CU DISTANȚA?

concentra, sînt subiecții cei mai 
indicați). In afara cîtorva nereu
șite (transmițîndu-se printre al
tele imaginea unei . șurubelnițe 
„receptorul" a indicat „ceva ne
gru pe material plastic" etc.) 
acea transmisie telepatică a re
prezentat un mare succes. La 
sfîrșitul experienței s-a constatat 
ca cele două creiere au înscris 
(concomitent) pe cele două elec
troencefalograme, unde asemănă-' 
toare.

SINT OARE ACESTEA 
UNDE RADIO ?

PE 4—10 m LUNGIME 
DE UNDA?

— atît în timpul stării de hip
noză cît și după aceea. Era ui
mitor faptul (constatat acum nu 
întîmplător, ci în laboratoare de 
specialitate) că prin intermediul 
sugestiei puteau fi influențate 
procesele superioare de gîndire, 
sfera afectivă și volițională. Deo
sebit de surprinzătoare erau ex
periențele în care se sugerau di
ferite vîrste (adultul, „redevenit" 
copil de o anumită vîrstă, scria 
și desena la fel ca în adevărata 
copilărie, conduita sa corespun
dea în general vîrstei sugerate). 
Sub influența sugestiei se pu
teau produce chiar hemoragii 
sau arsuri veritabile (la contactul 
cu obiecte reci, pseudo-„incan- 
descente"). în ciuda repulsiei an
terioare față de substanțe soco
tite obișnuit ca necomestibile 
(nisip, cretă, vată etc.) sub in
fluența. sugestiei subiecții le mîn- 
cau cu o plăcere evidentă.

Teoriile emise atunci, menite

într -un articol ocazional, sa
vantul român Gheorghe Marines
cu ce experimenta cu succes fo
losirea hipnozei în terapie — își 
manifesta nemulțumirea față de 
„exercitarea hipnozei de către 
nespecialiști, adică alte persoane 
în afară de medici („singurii în 
stare să o folosească spre binele 
bolnavului"). De altfel, la noi în 
țară, numelui lui Gh. Marinescu 
i se adaugă cele ale lui C.I. Par- 
hon și al prof. Obreja și încă alte 
nume de elinicieni care au folo
sit hipnoza. în 1925 ia ființă Ia 
Cluj, sub conducerea dr. Levon 
Mirahorian — „Societatea de 
Studii Psihice și Metapsihice".

în urma susținerii cu succes a 
trei lucrări de mare importanță, 
în 1926 doctorul Levon Miraho
rian a fost ales membru perma
nent al Comitetului Internațional 
Central al Societății de studii 
psihice și psihologice experimen
tale și membru al Institutului 
Național de cercetări psihice din

Milioane de oameni se prezin
tă în fiecare an la medic. Pentru 
mulți dintre aceștia analizele, ra
diografiile și metodele terapeuti
ce indicate nu reușesc să elucide
ze cauzele îmbolnăvirii sau să 
înlăture boala. Sînt aceștia niște 
„bolnavi închipuiți" ? In multe 
cazuri, cauzele care au dus la a- 
pariția îmbolnăvirii nu pot fi de
pistate de cele mai perfecționate 
aparate Rontgen sau de cele mai 
precise metode de analiză. Apa
riția unor boli de piele, a migre
nelor rebele, a reumatismului, a 
bolilor de stomac etc. se dato- 
rește uneori dereglărilor din via
ța psihică a pacientului. Cîteva 
exemple sînt edificatoare. Un 
bolnav și-a tratat fără succes ec
zema de care suferea, după cele 
mai diverse metode recomandate. 
Toate medicamentele, dieta ali
mentară și cura balneară nu i-au 
ajutat cu nimic. Psihologul a a- 
juns însă la concluzia că la baza 
acestei boli sînt ...neînțelegerile 
dintre bolnav și șeful său. De 
mai mulți ani, o pacientă suferea 
de dureri de cap cumplite. Nici 
un antinevralgic nu reușea să-i 
calmeze durerile. Toate trata
mentele s-au dovedit ineficiente, 
în clinica psihologică specialiștii 
au constatat că aceste manifestări 
sînt cauzate de certurile dintre 
ea și soacră.

Dincolo de aspectele anecdoti
ce ale acestor cazuri, oamenii 
de știință subliniază tot mai mult, 
în ultima vreme, legătura in
destructibilă, 
strînsă dintre 
organice.

Pot fi oare 
trem de grave 
tismul, ulcerul, 
le, migrenele, 
metode psihoterapeutice ? Răs
punsul la această întrebare este 
fără îndoială afirmativ. Succesele 
deosebite pe care le-a înregistrat 
și le înregistrează continuu psiho
terapia dovedesc din plin acest 
lucru.

Dintre numeroasele boli a că
ror cauză o constituie dereglări 
în viața psihică normală a orică
ruia dintre noi, cele mai conclu
dente sînt cazurile bolilor de sto
mac. Gastritele, ulcerul, crampe
le stomacale etc. au la bază, în 
marea lor majoritate, afirmă spe
cialiștii, cauze psihice. în această 
privință se citează exemplul clasic 
al ulcerului „nervos". Specialiștii 
au demonstrat ca reacția organis
mului la o stare sufletească deo-

extraordinar de 
psihic și leziunile

tratate boli ex- 
cum ar fi reuma- 
unele boli sexua- 
encefalitele prin

ULCERUL
SE VINDECA

PRIN DISCUȚII?
sebită este extrem de puternică. 
Astfel, frica este însoțită de pal
pitații, de convulsii, de transpira
ție etc. Nu se poate niciodată face 
o separație definită între reacția 
psihică și reacția corporală a unui 
„subiect" la un stimul nervos oa
recare. Desigur, aceste mani
festări se înregistrează cu deose
bită acuitate la nivelul stomacu
lui. Numeroși medici afirmă că 
stomacul este „cartea de vizită" 
a psihicului nostru. în fața apa
ratului Rontgen se văd clar mo
dificările metabolice pe care a- 
cest organ le suferă în cazul unor 
reacții nervoase violente. In cazul 
conflictelor de orice fel, atunci 
cînd ne certăm cu cineva sau

cînd avem griji deosebite, atît 
poziția normală a stomacului cît 
și secrețiile acestuia suferă mo
dificări distincte. C 
nervoase, creșterea sau scăderea 
acidității gastrice repetate în 
urma comenzilor nervoase dicta
te de grijile și supărările noa
stre, pot duce, în timp, la apari
ția unor dereglări biologice. Pri
mul pas spre boală a fost făcut. 
După cum se exprima un cu
noscut specialist în acest dome
niu, un stomac normal, sănătos 
poate suporta orice în afară de 
„nervi". Se cunoaște cazul unui 
bolnav de ulcer care, după ope
rație, a manifestat la foarte scurt 
timp aceleași simptome care au

însoțit apariția bolii. Medicul i-a 
recomandat un tratament psihic, 
în clinica de psihoterapie ul
cerul a fost tratat cu un deo
sebit succes prin... discuții. Desi
gur, medicul nu ne va putea re
comanda niciodată o „rețetă" care 
să ne ferească de necazuri, de 
griji, de supărări. Dar prin psi
hanaliză și psihoterapie se pot 
găsi acele căi care să ne permită 
să ne debarasăm de angoasele și 
de refulările psihice care stau la 
baza unora dintre bolile noastre.

La intrarea în clinica de psiho
terapie bolnavului neîncrezător, 
sceptic, datorită lipsei de eficien
ță a repetatelor tratamente încer
cate, i se explică interdependen
ța strînsă între fenomenele psi
hice și cele biologice. Psihologul 
caută apoi să identifice acea stare 
care a dus la apariția primelor 

Contracțiile simptome ale bolii. O dată cla
rificate aceste cauze și verificată 
repetarea reacției maladive în 
cazul unei stări psihice asemănă
toare, se trece la terapia propriu- 
zisă. Analiza stărilor noastre su
fletești, controlul lor și elimina
rea acelor stări și reacții care ne 
pot prejudicia în timp sănătatea, 
au devenit una dintre legile fun
damentale ale profilaxiei moder
ne. Psihoterapia poate furniza 
cele mai spectaculoase rezultate 
în tratarea unor boli.

„Distanța nu contează 1" — 
spun experimentatorii moderni. 
O realizare uimitoare este anes
tezia la distanță.

...într-o zi din lima octombrie 
a anului 1957, la spitalul Pante- 
limon din Capitală avea sa se 
desfășoare o experiență inedită: 
un bolnav, medic de profesie, 
asupra căruia anestezia obișnuită 
eșuase, anestezicele și calmantele 
fiind administrate în două operații 
anterioare în doze masive, sub- 
toxice, este supus unei com-' 
plicate intervenții chirurgicale, 
sub hipnoză... Numai că aneste
zistul se afla la cea 16 km de
părtare de sala în care urma să 
se desfășoare intervenția chirur
gicală. Operația a decurs în con
diții excelente. Verificarea efec
tului hipnozei a fost făcută, în 
afară de bolnavul însuși și a 
echipei operatorii, de doi profe
sori doctori și un inginer profe
sor, specialist în cibernetică.

Tot așa, prin sugestia la dis
tanță, s-au produs în București 
cîteva nașteri fără dureri. In țară 
au fost făcute experiențe com
plexe de sugestie și hipnoză la 
distanțe încă mai mari : la 160 
de kilometri, la 265 de kilometri.

Prof, cehoslovac Karel Kukinka 
anunța reușita transmiterii la dis
tanță prin telepatie a unor ima
gini de obiecte.

Așadar, nu pare a fi de necre
zut ipoteza conform căreia creie
rul omenesc emite unde în spa
țiu (și că energia acestora nu 
scade cu distanța).

VITEZA LOR DEPĂȘEȘTE 
VITEZA LUMINII?

Aflat la subsol experimentate* 
rul a putut provoca somn hipno
tic la un pacient aflat cu două 
etaje mai sus. Undele se pro
pagă deci în orice direcție, ba 
mai mult: în cazul respectiv, cu 
toată izolarea pereților de plumb 
ai „cuștii lui Faraday" (tip de 
experiență făcută pentru prima 
dată în lume la spitalul Colțea, 
în anul 1955) pacientul reacțio
nează prompt Ia toate comenzile 
experimentatorului aflat în exte
rior. I se induc pînă șî variații 
fine de tensiune arterială.

Deci undele acestea ale creie
rului, spre deosebire de undele 
radio, trec și prin pereți de 
plumb.

„Fenomene metapsihi- 
ce — denumire dată fe
nomenelor psihice neobiș
nuite sau care n-au do- 
bîndit încă o explicație 
științifică. Printre feno
menele metapsihice sînt 
acelea de Telepatie (de 
comunicare extrasenzo- 
rială a gîndurilor la dis
tanță), de presimțire și 
de prezicere neelaborată 
rațional, de acțiuni meca
nice la distanță. Ansam
blul cercetărilor privitoa
re la fenomenele meta
psihice este denumit ME
TAPSIHOLOGIE sau PA- 
RAPSIHOLOGIE“. (MI
CUL DICȚIONAR FILO
ZOFIC. Ed. Politică Bucu
rești, 1969),

P. J.

Dacă în prezent holografia acustică ne permite să 
obținem radiografii cu ajutorul sunetelor, o serie de 
experiențe oferă posibilitatea de a „vedea“ sunetele, 
înseși. în cele două fotografii publicate mai sus se 
poate observa efectul pe care-I produc elementele on
dulatorii și vibratorii în medii bine definite. în prima 
fotografie — o bulă de săpun sub efectul pulsațiilor 
sonore. în foto II — praf de fier plasat într-un cîmp 
magnetic și supus influenței unei diafragme în vibra
ție. Asemenea imagini ne pot informa atît asupra in
tensității cîmpului magnetic cît și a configurației sale

Jdeea de a considera teatrul 
sub aspectul său matematic de 
tip combinator datează din seco
lul al 18-lea, cînd poetul drama
tic italian Carlo Gozzi propunea 
numărul 36 drept numărul care 
exprimă varietatea de situații dra
matice posibile. Goethe, în con
vorbirile sale cu Eckermann, re
cunoaște justețea acestui număr. 
Același număr este regăsit de că
tre Georges Polti într-un studiu 
publicat în 1934 în ,,Mercure 
de France" și intitulat semnifica
tiv „Cele 36 situații dramati
ce". Ele sînt foarte eterogene, 
iar logica alegerii lor se lasă greu 
sesizată, dată o parte dintre ele : 
implorare ; salvare ; răzbunarea 
aproapelui; răzbunarea care ur
mează crimei: răpire ; ura celor 
apropiați; sacrificiu pentru un 
ideal; sarcificiu pentru cei apro- 
piați; dragoste împiedicată; e- 
roare judiciară. Cercetările lui 
Georges Polti au fost reluate de 
către Etienne Souriau, care a a- 
profundat noțiunea de situație 
dramatică, ducînd atît de depar
te analiza posibilităților combi
natorii în teatru, îneît a identifi
cat 210 141 situații dramatice po
sibile. De altfel, chiar titlul cărții 
sale publicate în 1950 la Paris 
este semnificativ: „Cele 200 000 
situații dramatice". Etienne Sou
riau își propune să construiască 
o algebră a teatrului, dar în fapt 
el nu face decît să aprofundeze 
aspectele sale combinatorii, arit
metice. Continuând cercetările lui 
Souriau, Paul Ginestier dezvoltă 
în cartea sa „Teatrul contempo
ran în lume" (Paris 1961) o com- 
hinatoristică de natură geometri
că. Ginestier distinge trei tipuri 
de geometrie dramatică: geome
tria deschisă, geometria semides- 
chisă și geometria închisă. Geo
metria deschisă poate fi, la rîndul 
ei, în linie dreaptă sau în paralel. 
Situația în linie dreaptă este a- 
ceea a totalei previzibilități. Ast
fel, în „Antigona" de Jean A-

nouilh aflăm de la început că 
Antigona va muri, deși ea dorește 
să trăiască. Arhitectura piesei se 
reduce la o linie dreaptă, care 
conduce pe Antigona la supliciu, 
neexistînd în această privință nici 
o îndoială. Situațiile în paralel 
sînt acelea care nu se încrucișea
ză niciodată. Există un parale
lism în timp, distanța dintre pa
ralele puțind fi uneori de cîteva 
generații, alteori de cîteva seco
le. Aici se procedează de obicei

se adaugă un al cincilea perso
naj datorită căruia se produce 
modificarea raporturilor dintre 
eroii piesei). Geometriile semides- 
chise pot fi în evantai (cînd unul 
dintre personaje constituie un pi
vot) sau pot fi combinații de geo
metrii închise.

în ultimii ani, s-a încercat fo
losirea calculatoarelor electronice 
în evaluarea parametrilor unei 
piese și folosirea teoriei informa
ției în stabilirea gradului de sur-

cîte scene există în piesă. Am 
asociat fiecărei linii un anumit 
personaj și fiecărei coloane o a- 
numită scenă. La întâlnirea liniei 
de rang i cu coloana de rang j 
am scris cifra 1 sau cifra 0, după 
cum personajul de rang i este 
prezent sau absent în scena de 
rang j. în felul acesta, fiecare 
personaj se reprezintă printr-un 
șir de cifre 1 și 0, adică prin
tr-un cuvînt al unui cod binar, 
în care numărul cuvintelor este

Unii experimentatori de astăzi 
înclină să creadă că da. Dar 
pentru noi de»:amdată e sufi
cient și faptul că viteza acestor 
unde e comparabilă cu viteza lu
minii. Imaginile și stările induse 
prin sugestie se transmit instan
taneu pe distanțe oricît de mari.

O sugestie telepatică cu „indi
carea" precisă a obiectelor pe 
care „subiectul" trebuia să Ie 
caute sau a figurilor geometrice 
pe care trebuia să le deseneze, a 
fost realizată în aprilie 1966 în
tre Moscova și Novosibirsk (deci 
la peste 3 000 de km). Un biofi- 
zician era „creierul emițător" și 
un actor constituia „creierul re
ceptor" (s-a ajuns la concluzia că 
firile vioaie, ușor detașabile de 
propriul „eu" și în același timp 
cu posibilități mai mari de a se

ferite tipuri de distanțe între per
sonaje, definite exclusiv pe baza 
codificării descrise mai sus, și 
care au permis ierarhizarea per
sonajelor după gradul lor de con
fruntare scenică. Maximul distan
ței dintre personajele unei piese 
constituie diametrul ei scenic. 
Cu cît acest diametru este mai 
mic, cu atât piesa prezintă o 
coeziune mai mare a personaje
lor. „O scrisoare pierdută" de 
Caragiale are diametrul egal cu

METODE MA TEMA TICE Șl
CIBERNETICE lN STUDIUL

TEA TRULUI Prof. univ. dr. docent SOLOMON MARCUS
Universitatea din București

după rețeta următoare : se iau 
doi eroi care parcurg aceeași 
aventură în timpuri diferite (de 
exemplu, un părinte și un copil 
al său) sau se iau două personaje 
care parcurg, în același timp, a- 
ceeași aventură (de exemplu : un 
actor și un personaj pe care a- 
cesta îl interpretează). Situațiile 
cu geometrie închisă sînt de trei 
feluri: în triunghi (doi bărbați 
și o femeie sau două femei și un 
bărbat), în pătrat (două cupluri) 
și în diagonală (care constă în 
prezentarea a două cupluri la care

priză pe care-l prezintă desfășu
rarea conflictului dramatic (Felix 
von Cube).

Preocupările mele, valorificînd 
unele sugestii ale cercetărilor 
menționate mai sus, au avut to
tuși un alt punct de plecare și o 
altă metodologie. Prima problemă 
pe care am studiat-o este aceea a 
strategiei personajelor. Am aso
ciat unei opere dramatice un ta
blou dreptunghiular (în termeni 
matematici: o matrice booleană) 
auînd atîtea linii cîte personaje 
există în piesă și atîtea coloane

egal cu numărul personajelor, iar 
lungimea fiecărui cuvînt este a- 
ceeași, egală cu numărul scene
lor piesei. Informația furnizată de 
acest cod pare destul de săracă: 
totuși, prelucrarea ei matematică 
a demonstrat că multe din inter
pretările pe care le deslușim de 
obicei făcînd apel la conținutul 
propriu-zis al operei dramatice 
pot fi obținute prin urmărirea a- 
tentă a Aspectelor pur formale, 
legate exclusiv de intrările și ie
șirile personajelor. Pentru a da 
un exemplu, ne vom referi la di-

1 (valoarea minimă posibilă), în 
timp ce „Ultima oră" de Mihail 
Sebastian are diametrul egal cu 
4. Diametrul este aproape tot
deauna finit. Unul din rarele ca
zuri în care diametrul este infi
nit este cel al piesei „Suflete 
tari" de Camil Petrescu. Acest 
fapt dă o explicație a posteriori 
obiceiului pe care-l au unii di
rectori de scenă de a omite, la 
reprezentarea acestei piese, pri
ma scenă din actul al treilea; 
într-adevăr, prin omisiunea a- 
cestei scene diametrul piesei de-

De altfel s-a dovedit că ele se 
propagă la fel de bine și prin 
apă (vezi cazul submarinului a- 
merican Nautilus cu echipajul 
căruia s-a reușit, de asemenea, 
stabilirea contactului telepatic, 
cînd nava se afla în 
sub calota polară).

Așadar, nu par a fi identice 
cu nici unele din radiațiile cu
noscute din tehnică.

E de prisos să încercăm a ne 
imagina de pe acum foloasele pe 
care le va conferi viitorului ex
plicația acestei însușiri a creie
rului omenesc încă insuficient 
explorată și fundamentată teo
retic.

Un lucru e sigur însă: prin* 
tr-o astfel de perfecționare diri
jată, viața omului poate spori 
mult ca durată și ca realizări, iar 
știința va avea desigur foarte 
mult de cîștigat.

imersiune

EUGENIA GROSU

vine finit. Ierarhizarea persona
jelor din „O scrisoare pierdută" 
a adus unele nuanțe care preci
zează intuiții și interpretări an
terioare. Cea mai puternică legă
tură se stabilește între Zoe și 
Tipătescu, în timp ce întâlnirea 
între Zoe și Trahanache este evi
tată, fapt surprinzător în raport 
cu marea lor probabilitate de a- 
pariție simultană. Oricît ar pă
rea de necrezut, infidelitatea lui 
Zoe devine detectabilă prin mij
loace pur formale, după cum tot 
prin mijloace formale devine de
tectabilă duplicitatea lui Pristan
da. Unele dintre aceste rezultate 
se datoresc colegului meu, ing. 
Mihai Dinu, care s-a asociat Ta 
aceste cercetări, taducînd idei noi, 
deosebit de interesante. Folosin- 
du-se de un calculator electronic, 
evaluările sale au condus la re
zultatul conform căruia persona
jul cel mai confruntat și cu en
tropie (grad de surpriză) mai 
mare al piesei lui Caragiale este 
Cetățeanul turmentat. Nu pot 
intra aici și în alte amănunte, 
pentru a arăta de exemplu rolul 
teoriei grafurilor în problemele 
de regie dramaturgies. Am dez
voltat pe larg aceste idei într-un 
capitol al cărții mele „Poetica 
matematică", aflată sub tipar la 
Editura Academiei. Mi se pare 
neîndoielnic că într-un viitor nu 
prea depărtat teatrele vor trebui 
să facă apel la calculatoare elec
tronice. Numărul de configurații 
de personaje și de situații com- 
binatoristic posibile este uriaș, 
dar din ele autoryl selectează 
doar o mică parte. Pentru a în
țelege în ce grad o configurație 
este preferată sau evitată, pentru 
a da punerii în scenă informația 
de care ea are nevoie în ceea ce 
privește structura invizibilă a 
operei dramatice, trebuie să per
fecționăm, prin folosirea matema
ticii și a calculatoarelor, cunoa
șterea aspectelor logice, informat 
ționate combinatoristice.
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CMNFA — Cluj: „Măr- 
unsese eu rușine că nu gă- 
esc în vocabularul meu 
ărăcăcios cuvinte îndea- 
uns de semnificative pen- 
ru a elogia la înălțimea 
cuvenită inteligența dum
neavoastră și rubrica „De 
a om la om“ sub care vă 
juneți semnătura. Sînt 
•onvins că este o rubrică 
;erioasă și foarte bineveni- 
ă în coloanele unui ziai 
>entru tineret. Dar, după 
>pinia mea (și poate a 
nultora dintre cititorii ei), 
*a trebuie să trateze în 
exclusivitate problemele ti- 
terilor. Aș propune chiar 
ars te limită (14—30 ani) 
ile tinerilor cărei se pot a- 
Iresa acestei rubrici. Spun 
ieci că îmi pare o banali- 
ate cînd citim scrisoarea 
•loamnei Y (35 ani) în caie 
ie informează că soțul ei 
ji-a abandonat familia pie
rind cu o Protopopească 
in lume să-și găsească no
rocul, fapt pentru care 
domnia sa vă cere spriji
nul în acțiunea de divorț

sau să i-1 readuceți în fa
milie. Ce ne interesează pe 
noi, tinerii, adolescenți sau 
cei trecuți cu o primăvară- 
două peste adolescență, 
așa ceva ? Sau scrisoarea 
fetiței de 8 ani care va 
roagă să-i găsiți tatăl ple
cat de nu știu cîți ani. Sînt 
cazuri arhicunoscute pe 
care le dezaprobării, dar 
care nouă, tinerilor, nu ne 
spun nimic nou, inedit. 
Pe noi ne interesează pro
blemele acute de educație. 
Sîntem la vîrsta marilor 
înflăcărări, a înaltelor idea
luri. Ne îndrăgostim foar
te repede și, uneori, ido
latrizăm persoana iubită. 
Optez deci pentru soluțio
narea acelor probleme pe 
care tinerii și le pun zil
nic, care, rezolvate de 
dumneavoastră, să servea
scă nobilul sentiment — 
dragostea. In speranța că 
nu voi fi o țintă de ironie 
pentru dumneavoastră și 
că nu vă voi plictisi vă 
voi povesti o istorioară 
pentru a cărei autentici
tate vă garantez".

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM:
de ION BĂIEȘU

Ca să economisesc spațiu, voi rezuma eu aceasta isto
rioară. Un tînăr se îndrăgostește de o fată. Băiatul o iu
bește teribil de intens, dar ea îi răspunde cu răceală fă
țișă. Recent, respectiva s-a căsătorit. Cinismul ei a mers 
atît de departe incit i-a trimis o invitație la. nuntă. în
trebarea, teribilă și fundamentală, pe care mi-o puneți 
este dacă amicul dumneavoastră să se ducă sau să nu 
se ducă la nuntă.

Acum, în loc de răspuns, îmi îngădui să vă întreb și 
eu ceva: credeți că merită să ignorez scrisorile unor ci
titori care au trecut de vîrsta tineieții sau sînt încă copii 
și să mă ocup exclusiv de servirea „nobilului sentiment 
— dragostea ?" Credeți că rubrica noastră își trădează 
scopurile ei educative dacă pune în discuție probleme 
grave ale relațiilor dintre părinți și copii și ale dificultă
ților unor căsnicii ? Dar să vedem ce vor spune și citi
torii. Vă vor da oare ei dreptate dumneavoastră, impu- 
nîndu-mi să stabilesc o limită de vîrstă pentru cei care 
se adresează rubricii ? Sau îmi vor da dreptate mie ?

STRĂINU CRISTIAN, Cîmpulung, Argeș : Sînteți și 
dumneavoastră de acord să ini se acorde un ziar anume 
pentru rubrica „De la om la om", apreciind că am pen
tru aceasta „și talent și fizic". Apropo de fizic, întrebați 
de ce nu-mi mai apare poza în capul rubricii. Nu știu. 
Probabil că toți bărbații din redacție sînt groaznic de 
invidioși pe mine și m-au „lucrat''. Dar eu n-am să mă 
las. Voi lupta prin toate mijloacele pentru ca să-mi re- 
cîștig acest drept care mi se cuvine. In cazul în care~ 
reușesc să-mi scot un ziar propriu, vă dați seama că mă 
voi lăfăi cu o poză în culori pe o pagină întreagă.

V. L. Zebel, Tulcea: Nu cred că trebuie să renunțați 
la băiatul respectiv din motivul pe care mi l-ați relatat.

VASILE VILCEANU, Brașov: Mi-a plăcut poezia 
intitulată „La Bellu". Trimiteți și una cu cimitirul Ghen- 
cea, ca să le public pe amîndouă deodată.

DANIEL CORNELIU, 
Suceava: Poeziile dum
neavoastră ni se par re
marcabile. Voi încerca să 
le public într-o revistă li
terară.

ION DUMITRAȘCU, 
București: „Stimatule tov. 
Ion Băieșu. Sînt și eu un 
tînăr de 19 ani și iubesc 
de moarte o fată de la țară 
pe care am cunoscut-o 
cînd am fost pe acolo. E 
aproape doi ani de cînd o 
cunosc. în timp ce ne a- 
flam departe unul de al
tul ne scriam scrisori. 
scrisorile mele eu îi depu
neam toată dragostea 
mistificatoare, iar Ia urmă 
îi trimiteam o poezie, că 
ea zicea că-i place poeziile 
mele, pentru că eu nu 
v-am spus că eu sînt și 
poet. Dar dacă tot v-am 
spus, atunci să știți că eu 
am scris și o iepopeie (!) 
în 7 000 de versuri, dar pe 
care nu v-o trimit pentru 
ca poate nu aveți timp s-o 
citiți. Saltarele mele e pli
ne de poezii de-ale mele 
care cuprinde diferite fe

Ia trimite, domnule, și „iepopeia", 
a reușit să mă facă groaznic de curios.

luri : anotimpuri, drago
ste, bătăi, sinucideri din 
dragoste, pentru că eu am 
vrut să mă sinucid după 
Nuța, că acum nu știu ce 
a apucat-o, că nu-mi scrie 
nici un rînd. Poate vrea 
să mă fiarbă, dar eu vă 
rog pe dumneavoastră 
să-i transmiteți această 
poezie, că poate i-o fi milă 
și o să-mi scrie pînă la 
vară. Pe scurt, eu vă mul
țumesc mult și voi fi foar
te fidel dacă îmi veți pu
blica această poezie s-o 
vadă și Nuța.
DESPRE PRIMĂVARA *

In cartier la mine 
A venit primăvara.
Și cred că-n sat la tine 
S-au întors berzele și 

cocorii.
Dar eu tot nu știu 
De ce tu nu mai scrii. 
Deși natura e îmbobocită 
Eu după tine mă 

îmbolnăvesc
Și o s-o mierlesc 
Și mama rămîrie 

nenorocită
In primăvara înverzită" 

că asta cu Nuța

ANONIM: „Pentru a 
mă simți cu conștiința 
împăcată, caut să vă aduc 
la cunoștință o stare de 
lucruri, în ideea că va fi 
rezolvată. în satul Hădă- 
rău, județul Alba, locuiește 
Roman Maria, mama a doi 
copii: Gheorghe și Viorel. 
E o femeie fără ocupație 
precisă, fără vreo sursă 
de venituri, fără depline 
capacități mintale, dove- 
dindu-se a nu fi în stare 
să educe și să crească a- 
cești copii. Pe copilul 
Gheorghe îl batea și cînd 
era și cînd nu era vinovat. 
Esențial e faptul că bătaia 
întrecea orice limite. Ea 
își petrecea timpul prin ve
cini, pe el îl închidea în 
casă, fără posibilități de a 
face focul, fără mîncare, 
pe un frig care îngheța 
apa și în casă. El reușea 
să spargă broasca, ieșea 
din „închisoare" desculț 
(încălțămintea i-o punea 
pe foc, dacă-i dădea cine
va, ca să' nu poată pleca 
de acasă),' ieșea afară prin 
zăpadă și ger și sta coco
țat pe garduri, fiind mai 
ușor de suportat frigul așa 
decît direct pe zăpadă. Nu 
îndrăznea să intre în casă 
Ia vecinul unde era mai- 
că-sa, știind căJ snopește 
în bătaie și de- departe, de 
pe gardul unde sta coco
țat. privea casa unde era 
maică-sa. De frica maică- 
si. Gheorghe fugea deseori 
de ' acasă. într-una din 
ierni țopilul a fost găsit 
de către cetățeanul Hon-

caș Nicolae în cocină, 
plîngînd, noaptea. A fost 
dus la spital și i s-au am
putat picioarele, fiindu-i 
înghețate. Cred că acest 
fapt spune destule. Dar 
mai spune ceva. Mă tem 
că soarta lui Gheorghe o 
va împărtăși și fratele său 
Viorel, în vîrstă de 8 ani. 
Gama procedeelor de 
creștere și educare pe 
care maică-sa le-a aplicat 
fratelui său și care a dat 
rezultatele văzute le apli
că și lui Viorel. Și e pă
cat. Copilul e destul de 
deștept. Vă relatez aceste 
aspecte din cele ce vor
besc oamenii din sat. în
vățătorii pot să confirme 
foarte amănunțit veridi
citatea faptelor. Chiar o 
învățătoare a îngrijit cî- 
teva zile pe Viorel, acesta 
fiind fugit de acasă. Intr-o 
dimineață a unei zile din 
această iarnă, Viorel a fost 
găsit pe pragul școlii din 
Hădărău dormind, fiind a- 
morțit de frig. Mulți oa
meni pot dovedi că mai
că-sa îl bate îngrozitor și 
deseori fără motiv. Mi se 
pare că în nici o societate 
civilizată nu e admis așa 
ceva. Cu atît mai mult în 
societatea noastră, care a- 
pără copiii ca pe capitalul 
cel mai de preț al nostru, 
al tuturor. Sper, ca prin 
intermediul dumneavoas
tră această situație să fie 
clarificată așa cum pre
vede și noua lege privind 
regimul ocrotirii unor ca
tegorii de minori".

toată viața a umblat cu 
cine i-a plăcui, de prin 
septembrie 1969 a luat 
altă cale. Se ducea în fie
care duminică în Costești, 
satul Bistrița, la o femeie 
numită Emilia V. Bărăn- 
guță, care în tinerețe a 
avut tot purtările lui tata. 
Din decembrie 1969 s-a 
mutat definitiv la această 
femeie. Pe mine m-a lăsat 
fără să se gîndească dacă 
am ce mînca, lemne de 
foc, îmbrăcăminte și în
călțăminte. Mămica se 
străduiește cu greu să facă 
față. Am avut și noi 6 oi, 
o capră și o vacă. în no
iembrie 1969 s-a dus în 
lipsa mea și a lui mămica 
și a luat oile. Acum zece 
minute a venit și mi-a luat

și capra. Am rămas numai 
cu vaca, dar nu știm pînă 
cînd. Vorbește în sat că 
a băgat divorț de mămica 
și ne va da afară și din 
casă. Ne-a luat din casă 
carnea de la porcul pe 
care l-am tăiat și alte a- 
limente. Această femeie 
unde s-a mutat tata pro
pagă o credință căreia lu
mea îi spune penticostali. 
Vă rog faceți tot posibilul 
și ajutați-mă. Eu nici nu 
mai pot învăța, stau tot
deauna speriată la gîndul 
că mă poate lăsa și fără 
vacă, singura sursă de a- 
liment. Vă rog foarte mult 
să publicați scrisoarea mea 
în primul număr de ziar 
posibil".

Cred că aflînd toate acestea, organele locale vor sări 
în ajutorul dumneavoastră. Cred că acestea vor înțelege 
că aici nu este vorba să vă salvez doar vaca, „singura 
sursă de aliment". Poate că vor face ceva mai mult, adi
că vor încerca să-l tragă la răspundere, pe tatăl dum
neavoastră, conform legii, pentru oropsirea a două su
flete necăjite.

ILEANA D., județul Ti
miș : „Vreau să mă refer 
la acel grup de militari 
care au fost părăsiți de 
fete, logodnice și soții. Ei 
ne roagă să le scriem cum 
trebuie să se poarte atunci 
cînd sînt departe, ca să nu 
mai fie părăsiți. Sfatul 
meu este că trebuie să 
fie sinceri, pentru că sin
ceritatea stă la baza tu
turor sentimentelor".

Sfatul dumneavoastră 
este, într-adevăr, foarte 
înțelept și folositor tuturor 
militarilor. Dar vă întreb: 
oare nu s-ar putea folosi 
și civilii de el ?

N. AL. județul Olt: „Să 
vă spun un caz : de la 
o vîrstă de 9—10 ani au 
început să-mi iasă pe o- 
braz pistrui. Asta nu m-a 
incomodat pînă la vîrsta

cînd, ca orice tînăr, am 
început să simt nevoia de 
a avea o prietenă cu care 
sa mă pot înțelege. în ul
timul timp am cunoscut 
o fată, urmînd între noi 
o prietenie care se rezu
ma numai la coresponden
ță. în ultima perioadă le
găturile dintre noi se slă
beau și am fost nevoit să 
mă despart de ea pentru 
că-mi reproșa într-o scri
soare următoarele: „per
soana ta ar putea face 
față cerințelor mele dacă 
ai face sa dispară aceste 
pistrui pe care le porți pe 
față". Rugămintea mea 
este dacă puteți să-mi dați 
vreo indicație în privința 
aceasta sau poate că vreun 
cititor să cunoască medi
camentul contra pistrui
lor".

Eu nu știu de ce vreți dumneavoastră să scăpați de w 
pistrui, cînd aceștia fac chipul unui om atît de nostim 
și cînd alții, mai ales femeile, nu știu ce să mai facă ca a 
să-și procure acești pigmenți. Nu știu ce sfat să vă dau, ™ 
nu sînt doctor, dar poate că vă vor ajuta cititorii.

VASILE HUTU, județul Ialomița. Dintre toate epi
gramele pe care mi le adresați am reținut una singură, 
care a reușit să mă îngrijoreze:

Atîta vreau ca să vă. zic:
Că în satiră și umor
Vă am la degetul cel mic
De la picior.
Hai să facem o probă!

Vom -cere de urgență autorității tutelare din județul 
Alba să ia toate măsurile pentru salvarea acestui copil. 
Mă întreb însă, cu sufletul clocotind de minte, cum de 
nu au făcut nimic pînă acum autoritățile din comună? 
Cum au putut rămîne indiferenți oamenii din jur în 
fața unei tragedii care se petrecea alături de ei ?

CIUCIO1 ELENA, ora
șul Horezu, satul Romanii 
de jos, jud. Vîlcea:

„Am 9 ani jumătate și 
sînt elevă în clasa a IlI-a. 
Vă rog să mă scuzați că nu

știu să vă scriu cu cuvin
te frumoase, dar vă rog 
foarte mult să mă ajutați 
și pe mine. Tatăl meu 
Ciucioi I. Constantin, • în 
vîrstă de 62 de ani, care

P. S. 1: Anunț pe a- 
ceaslă cale pe cititorii 
care mi-au trimis versuri 
că, în cazul în care nu 
primesc nici un răspuns 
din partea mea, înseamnă 
că versurile lor nu pre
zintă nici un interes.

P. S. 2: Observ cu sur
prindere că majoritatea 
scrisorilor pe care le pri
mesc în ultima vreme,

poartă o mențiune foarte 
lapidară: „Către Ion Bă
ieșu, București". Nici po
meneală de vreo adresă,
de numele ziarului, de 
Piața Scînteii, de titlul ru
bricii etc. Mă văd, deci, 
obligat să mulțumesc pe 
această cale Poștei și ace
lor amabili funcționari care 
fac întotdeauna ca aceste
scrisori să-mi 
timp.

Aproape că n-am luat în sea
mă faptul că ușa prin care ur
cam în microbuz n-a solicitat in
tervenția noastră. S-a deschis 
singură, deși șofertfl, nu se miș- 
case de la volan. Iau loc pe 
scaunul ce aduce a fotoliu de au
tocar, făcut parcă avi nd în fața 
o carte de ergonomie. Muzică. 
„Vreun aparat de radio porta
tiv". Doar cîteva momente și un 
buton răsucit aduce în urechi 
altă melodie.

— Ca să se simtă bine cei 
care merg cu mine, m-am gîndit 
să fixez la bord aparatul de ra
dio. Dar pentru că adeseori 
gusturile diferă am așezat dede
subt și un magnetofon. Am aici 
și un microfon pentru imprimări.

— Se văd nu unul, ci două 
microfoane.,.

— Celălalt este pentru comu
nicări. 11 folosește cel care face 
munca de ghid. De aceea am fă
cut și această mică stație, ser
vește la amplificare.

Abia acum iau seama la cu
tiuța plasată lîngă volan, înzor
zonată de insigne, la prima ve
dere nevinovată adunătură de 
curiozități.

— Eu nu sînt colecționar. Co
piii însă mă cunosc și de cite 
ori mă văd în oraș vin, și-mi 
oferă insigne ca să-i las să urce 
în mașină, să vadă ce am mai 
instalat aici.

— Și ce le place mai mult ?
— Unora claxonul. Are cinci 

tonuri, și melodie și muzică de 
fanfară. Alții mă roagă să apăs 
pe diferite butoane.

Mă aplec curios peste spă
tarele scaunelor, să nu scap din 
ochi amănuntele.

— Doriți o țigară ?
Simultan, în partea din spate 

a capotei se deschide o tabache
ră neluată în seamă pînă atunci.

— Serviți!
• Degetul șoferului se deplasea

ză ușor și lîngă butonul de di
nainte apasă pe un al doilea. Un 
bec aprins lîngă tabacheră de
mască scrumiera.

— Poftiți și focul, continuă 
el, întinzînd bricheta de bord. O 
clipă, să evacuez scrumiera!

Țăcănitul unui buton și pe ca
nalul de evacuare confecționat 
special alunecă scrumul.

Iar după cîteva secunde:
— Pentru cine dorește țigări 

mai faine, automatul funcțio
nează !

Tot în față, lîngă volan. Intro- ' 
duci moneda, se aprinde becul 
semnalizator, apeși pe buton 
țigara apare singură, pe tavă. Ia
răși un sunet scurt în timp ce co
păcelul de la cutie se ridică.

— Folosiți scrumiera din fqțăl 
Ritmul agale în care explică 

pare ales anume pentru a pregăti 
efectul surprizei:

— Aici, în dreapta, ceva pen
tru cei ce vor să-și noteze. Hîr- 
tie am grijă să fie totdeauna în 
pupitru. Restul, priviți!

Un buton se lasă în jos. Ver
tical țîșnește creionul. 11 folo
sești și-l introduci la loc. Un alt 
buton acționat: din interior ră
sare, în locul creionului, pixul.

Trei jucărioare ornează par
tea superioară a ingeniosului 
montaj. Un arici,-un leu, un co
șar.

.— Beculețele din interior îmi 
spun dacă becurile de semnali
zare din afară funcționează. La 
orice defecțiune pîlpîie și mă 
fac atent .Iar acest pinochio alb 
este pus în legătură cu sistemul 
de frînă.

Micul ventilator se prezintă 
singur. Ca și ceasul încastrat în 
partea de deasupra a bordului

Tînărul din fața noastră ne vor
bește cu un aer candid, bucuros 
să ne descrie — a cîta oară o 
face ? — compunerea acestor dis
pozitive electro-mecanice imagi
nate de el, făcute cu mîna lui, 
lucrate fără să-i ceară nimeni a- 
cest lucru, gîndite și așezate cu 
migală, fiecare lucrușor acolo 
unde trebuie doar ca cel care îl 
însoțește să se simtă bine. Cine 
este de fapt? ■ Un tînăr șofer, 
așa cum am lăsat să se înțeleagă 
din cele spuse pînă aici. Un în-
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mașinii. Iar oglinda, prinsă apa
rent inofensiv în tavan, dă po
sibilitatea de a schimba poziția 
fascicolului de lumină venit de 
la farurile din direcția opusă, 
contra „orbirii".

— Cît timp v-a luat să reali
zați această teribilă mașinărie ?

— De cînd am carnet de șo- 
.fer, din ’56, mi-a plăcut să am 
mașină frumoasă. La început 
doar așa, gătită cu ce apucam. 
Am furat chiar covorul persan 
de acasă să-l așez în mașină, să 
plîngă marna de necaz! Am tre
cut de la un volan la altul pînă 
cînd, de cîteva luni, lucrez pe 
microbuzul acesta. Săptămîni în 
șir, zi și noapte, mi-a trebuit ca 
să-l fac cum îl vedeți, să mon
tez totul. Un magnetofon și două 
aparate de radio am stricat pen
tru a obține piesele necesare.

drăgostit al meseriei, după cum 
v-ați convins, la care pasiunea 
se mistuie în terenul unor supe
rioare pretenții. La șase ani con
fecționa jucării mecanice, realiza 
sculpturi în lemn. La 15—16 ani 
lucra mașinuțe cu volan. Tot 
ceea ce ne-a înfățișat, presupu- 
nînd nu doar fantezie ci în ace
lași grad afinitate pentru teh
nică, înzestrare, se conjugă cu 
plăcerea de „a meșteri".

Ne-am despărțit de Rudolf 
Seicheistein, tînărul șofer, cu 
promisiunea că pe măsură ce va 
putea furniza „noutăți" voi fi in
vitat să le văd. Adresa am reți
nut-o : microbuzul cu numărul 
31 — CS — 1521, aparținînd 
Uzinei constructoare de mașini 
din Reșița.

U. NEAGU

□□□ r
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Evenimentele de ia Belgrad 
însemnau o puternică lovi
tură dată planurilor liitleris- 
te. Or, Hitler nu putea re
nunța la planurile sale cri
minale. Și, din nou. diplo
mația trebuia să camufleze 
agresiunea ce se pregătea șit 
mai ales, să caute eternele 
pretexte. Ministerul condus 
do Ribbentrop lucra niînă-n 
mină cu eel al propagandei 
condus de Gobbels.

Se afișa în mod deliberat o { 
atitudine de expectativă. La 
27 martie — reținem a- 
ceastă dată — un comentariu 
oficios din Berlin descria, 
astfel, reacțiile germane la 
cele petrecute în Iugoslavia : 
„Cercurile germane nu se 
pronunță asupra problemei 
Iugoslaviei. La Berlin, se aș
teaptă lămuririle Iugosla
viei... cu liniștea celui puter
nic".

In aceeași zi însă, la Can
celaria Keichului fuseseră 
convocate vîrfurile militare. 
Hitler era într-o stare de ner
vozitate extremă. Ordinele 
sale erau drastice : trebuia 
„lichidată** (exprimare la 
propriu) Iugoslavia. Goring a 
primit misiunea de a pune 
la punct bombardarea Bel
gradului, iar Jodl — planul 
de atac fără nici un fel de 
ultimatum sau avertisment. 
La Niirnberg, Jodl declara :

— Am lucrat toată noaptea 
în birourile Cancelariei, iar 
la ora 4 dimineața (28 martie) 
am remis generalului von 
Rintclen, ofițerul nostru de 
legătură de pe lîngă coman
damentul italian, un prim 
plan.

Cît despre fondul planuri
lor agresive fată de această 
țară, Goring făcea următoa
rele afirmații : v

— Nu era necesar să dăm 
un avertisment Iugoslaviei 
din următoarele motive : din 
punct de vedere formal ni 
s-ar putea reproșa că n-am 
adresa declarații de război 
sau de avertisment. Dar, de 
fapt, hici una din personali
tățile conducătoare ale Iu

goslaviei n-aveau nici cea 
mai mică îndoială asupra ata
cului german...

Tipicul raționament al po
liticii hitleriste, presărînd în
tregul curs al agresiunii pe 
care nazismul a practicat-o.

De ce această atitudine ? 
In afara faptului că este vor
ba de obișnuita conduită a 
liitleriștilor fața de țările pe 
care doreau să le invadeze, 
se mai adăuga ceva. Vîrfu
rile naziste știau că eveni
mentele de la Belgrad nu 
constituiau o simplă lovitură 
de palat. Se știa foarte bine 
că masele populare iugoslave 
au constrîns pe politicieni să 
facă schimbarea de la 27 
martie. Atitudinea hotărîtă 
a poporului iugoslav s-a fă
cut simțită încă înainte de 
această dată. La 24 martie 
a fost difuzat în sute de mii 
de exemplare un apel ai 
C.C. al Partidului Comunist 
din Iugoslavia în care se 
spunea : „Mai este încă timp 
să se salveze independența, 
mai este încă timp să se ză
dărnicească planurile an- 
ti-populare ale trădătorilor 
poporului... Organizați adu
nări și mitinguri de protest ! 
Explicați poporului trăda
rea murdară a politicienilor 
din guvernul Țvetkovici — 
Macek ! Fie ca să se unească 
voința poporului într-o pu
ternică mișcare populara în 
lupta pentru realizarea aces
tor revendicări../*.

Tot atunci au început și 
demonstrațiile populare. în 
seara zilei de 24 martie la 
Kraguievaț și Kralievo ma
sele au ieșit în stradă. în 
zilele următoare mișcarea s-a 
amplificat. Comuniștii s-au 
situat în fruntea acestei miș
cări.

Cum se comportă în aceas
tă perioadă propaganda na
zistă ? Se făcea simțită per
deaua densă de fum. Ziarul 
nazist „Volkischer Beobach- 
ter“ scria despre acțiuni anti- 
germane în Iugoslavia, zu
grăvind lucrurile în culorile

cele mai negre: sate cu popu
lația germană incendiate etc. 
Totul era montat — piesă cu 
piesă. La Belgrad un comuni
cat guvernamental oficial 
preciza că informațiile nu-și 
au originea în Iugoslavia, ci 
sînt fabricate în străinătate.

Spre sfîrșituj lunii martie, 
un vas fluvial părăsea Bel
gradul ureînd cursul Dunării.

oficială căuta să distragă 
atenția. La întrebările unui 
ziarist, ministerul de externe 
german declara la 31 martie : 
„Germania nu va lua nici o 
hotărîre cu privire la Iugos
lavia".

Pregătirile de invazie erau 
în toi. Trupele germane erau 
concentrate tot mai aproape 
de frontierele Iugoslaviei. 
Generalul german Lohr co
manda cea de-a 4-a armată 
aeriană. El a fost făcut pri
zonier, de către trupele iu
goslave, la 24 mai 1945. în 
cursul interogatoriilor la care 
a fost supus, el a declarat 
printre altele :

BELGRAD, 
ORAȘ 

DESCHIS
Cîțiva reporteri fotografiau 
nava din toate colțurile. Dea
supra catargului flutura stea
gul cu zvastică. A doua zi, 
toată presa germană scria 
despre plecarea a peste 1 000 
de persoane — supuși ger
mani — din Belgrad spre 
Germania. Măsuri asemănă
toare erau luate și în ceea 
ce privește populația de ori
gine italiană, tocmai pentru 
a da acțiunii caracterul unui 
gest de rău augur.

Presa nazistă aducea noi 
„argumente0. „Iugoslavia se 
găsește — scria Deutsche 
Allgemaine Zeitung — în 
aceeași situație ca Cehoslo
vacia în martie 1939“ (deci în 
preajma invadării acestei 
țări de către trupele hitleris
te). Norii se adunau și, în 
aceeași măsură, diplomația

La 27 martie am fost che
mat de urgență la Berlin, un
de mareșalul Goring mi-a dat 
ordinul să pregătesc operațiu
nile aeriene contra Iugosla
viei.

în aceeași zi de 27 martie, 
Paulus este convocat la Can
celarie unde în afară de Hi
tler se mai aflau Keitel, Jodl, 
Halder și Brauchitsch.

Halder, pe atunci șeful sta
tului major, ii comunică lui 
Paulus :

— Fiihrerul a hotărît să in
vadeze Iugoslavia pentru a 
evita o amenințare din flanc 
în timpul atacului contra 
Greciei și pentru a pune stă- 
pînire pe calea ferată Bel
grad—Niș, care coboară spre 
sud. Dar obiectivul principal 
al atacului contra Iugoslaviei 
constă în a ne asigura flan-
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cui nostru drept pentru mo
mentul in care va fi executat 
planul Barbarosa. Misiunea 
dv. este de a vă duce imediat 
la Viena cu trenul meu spe
cial, să transmiteți ordinele și 
să explicați situația feldma- 
reșalului List (grupul al 
XII-lea de armate), generalu
lui von Kleist (grupul blindat) 
și colonelului von Witzleben 
(șeful statului major al ar
matei a 2-a). Ei au fost con- 
vocați special pentru aceasta 
și vă așteaptă.

Fiind cunoscute antece
dentele politicii hitleriste — 
episoadele legate de invada
rea Poloniei, Norvegiei, Da
nemarcei etc. — guvernul iu
goslav lua în considerare în 
linii mari eventualitatea unei 
agresiuni din partea Germa
niei. în acest scop, la 3 a- 
prilie, postul de radio na
țional anunța : „Belgradul 
este declarat oraș deschis". 
Revenind, a doua zi, asupra 
acestei chestiuni, același post 
comunica : „în cadrul masu
rilor dictate de situația ac
tuală, guvernul regal a ho
tărît ca în cazul cînd țara 
noastră s-ar găsi în stare de 
război, orașele Belgrad, Za
greb și Ljubliana vor fi de
clarate orașe deschise, ne
apărate".

Aceasta nu avea însă să 
schimbe datele problemei, 
deoarece în ordinul nr. 25 
privind invadarea Iugoslavi
ei, pregătit de Keitel și 
Jodl și semnat de Hitler, fi
gurau printre altele și urmă
toarele : „Trebuie distrusă 
capitala, Belgradul, prin va
luri succesive de bombarda
ment".

La 6 aprilie 1941, fără nici 
o declarație de război, tru
pele hitleriste au invadat 
Iugoslavia. încă din primele 
ore ale dimineții, Belgradul 
a fost bombardat de valuri 
succesive de avioane. Ora
șul, lipsit de orice apărare, 
era la cheremul bombardie
relor naziste. într-un repor
taj apărut în acele zile în 
presa hitleristă se menționa : 
„S-a observat că incendiile 
provocate în cursul primului 
vai de bombardamente nu 
fuseseră stinse. Au fost pro
vocate noi incendii". Exem
plele Varșoviei, Rotterdamu- 
lui, Coventry-ului continuau.

■ ■■■■■■■■■■■■

17 000 de oameni au pierit în 
cursul acelor zile în urma 
bombardamentelor sălbatice 
la care era supusă capitala 
Iugoslavă.

Cum explicau la Niirnberg 
vîrfurile naziste aceste cri
me ?

Redăm extrase din intero
gatoriul lui Goring :

— S-a ordonat aviației e- 
fectuarea mai întîi a unui 
atac concentrat asupra mi
nisterului de război iugoslav 
de la Belgrad ; apoi asupra 
gării care era importantă 
din punct de vedere strate
gic și asupra altor obiective 
asemănătoare. Insist din nou 
— obiectivele erau — dacă-mi 
amintesc bine — ministerul 
de război, gara, clădirea Sta
tului major și încă vreo două 
ministere.

Și atunci cui s-au dato
rat numeroasele victime ?

Goring, continua :
— Deoarece aceste edificii 

erau presărate în tot orașul, 
el a fost atins, firește, de 
bombardament.

Firește. Și nimic mai mult. 
Tragedia Belgradului era 
motivată printr-un simplu 
„firește". Ca și bombarda
mentul Kotterdamului — 
printr-o „neînțelegere".

Dar aceasta nu avea să fie 
ultima acțiune a planului pus 
la punct în birourile Cance
lariei. La Niirnberg a fost 
prezentat documentul na
zist, datat 3 aprilie 1941, 
cu 3 zile înaintea nopții 
atacului, referitor la dez
membrarea Iugoslaviei. Do
cumentul avea în intro
ducere : „Fiihrerul a dat ur
mătoarele instrucțiuni asu
pra împărțirii Iugoslaviei"...

Cortina căzuse — dar pen
tru foarte puțină vreme — 
asupra acestui moment din cel 
de-al doilea război mondial. 
Poporul iugoslav era hotărît 
să reziste invadatorilor, să 
lupte pentru libertatea sa. Cu
comuniștii în frunte, poporul ■
iugoslav a dat grele lovituri ■
ocupanților și a adus o im- ■
portantă contribuție la victo- g
ria asupra fascismului. »

SERGIU VERONA

(va -urma)

„Schimbul...".

Desene de OCTAVIAN ANDRONIC

Desen de OCTAVIAN COVACI
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încheierea lucrărilor Congresului 
cooperației de consum

„SOMN" DUMINICAL 
ÎN CENTRELE UNIVERSITARE

Raîd-anchetă

• PITEȘTI
Vineri au luat sfîrșit lucrările 

celui de-al V-lea Congres al coo
perației de consum din Republi
ca Socialistă România.

în cursul dimineții au conti
nuat dezbaterile generale cu pri
vire la darea’de seama a Consi
liului Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Consum, la rapor
tul Comisiei de revizie și la ce
lelalte documente prezentate. Au 
luat cuvîntul: Viorel Burleac, 
președintele Cooperativei agrico
le de producție Ruginoasa, jude
țul Iași, Ion Smedescu, directo
rul Direcției plan economic și 
salarizare din CENTROCOOP, 
Lavinia Petrescu, șef contabil 
Ia Cooperativa Filipești-Tîrg, ju
dețul Prahova, Iosif Valter, se
cretar al C.C. al U.T.C., Florian 
Ștefănescu, președintele U.J.C.C.
— Bistrița-Nasăud. Ilie Alexe.x 
președintele UCECOM, Gheorghe 
Marieș, vicepreședinte al tj.J.C.C.
— Bihor, Titus Popescu, vice
președinte al U.N.C.A.P., Iosif 
Popa, director general al Cen
tralei de producție, prestări, a- 
provizionare și transporturi din 
CENTROCOOP, Victor Berea, 
președintele Consiliului Uniunii 
Sindicatelor lucrătorilor /lin co
merț și cooperație, Terezia Ma
xim, președintele Cooperativei 
Doba, județul Satu Mare, Mihai 
Șerban, directorul Școlii de coo
perație Gherla, județul Cluj, 
Paul Pavel, președintele Coope
rativei Pecica, județul Arad, 
Felicia Gasparel, șef serviciu la
U.J.C.C.-Vilcba.

Referindu-se la preocupările 
milioanelor de cooperatori din 
țara noastră, vorbitorii au făcut 
propuneri pentru perfecționarea 
continuă a conducerii și planifi
cării întregii activități, sporirea 
eficienței economice, pentru a- 
daptarea operativă a structurii 
organizatorice la condițiile ceru
te de satisfacerea cerințelor con
sumatorilor, de practicare a unui 
comerț modern, civilizat. Ei au 
relevat importanța participării 
membrilor la conducerea și con
trolul activității cooperativelor 
de consum, a contribuției lor vo
luntare pentru amenajarea de u- 
nități, precum și agreării comi
tetelor de acțiune și control ob
ștesc. In cuvîntul lor, unii dele
gați-s-au ocupat de .aspecte ale 
valorificării produselor coopera
tivelor agricole de producție, și 
prin intermediul cooperației de 
consum în vederea creșterii con
tribuției lor . la fondul central al 

NOUTĂȚILE PRIMĂVERII,
CONFECȚIILE DE SEZON

9

taioare ° panfalonLjachetă
DIN ȚESĂTURI DE UNA FANTEZI, LINA TN AMESTEC Șl DIN PLUȘCORD. 
CROIALA MODERNA, COLORIT VARIAT (CAROURI, TWEED- URI, UNIURI). 
DE VÎNZARE ÎN MAGAZINELE Șl RAIOANELE DE SPECIA LITATE.

statului. Au fost, de asemenea, 
discutate posibilitățile de atrage
re a disponibilităților de produ
se din gospodăriile țărănești în 
vederea valorificării lor prin u- 
nitățile cooperatiste.

Extinderea și diversificarea 
prestărilor dc servicii, extinde
rea activității de deservire tu
ristică, locul pe care îl ocupă 
librăria sătească in viața cultu
rală locală, pregătirea cadrelor 
în școlile proprii, ca și alte pro
bleme ale activității cooperatis
te, au constituit, de asemenea, 
obiectul dezbaterilor în cea de-a 
doua zi a congresului. Propune
rile vorbitorilor au îmbrățișat un 
cadru larg, de la îmbunătățirea 
muncii în domeniul circulației 
mărfurilor, pînă la organizarea 
activității de investiții. S-au fă
cut, totodată, propuneri de îm
bunătățire a proiectului de sta
tut, a proiectului de lege pri
vind organizarea cooperației de 
consum și a celorlalte documen
te prezentate congresului.

în ședința de dimineață au 
luat, de asemenea, cuvîntul oas
peții de peste hotare, invitați la 
lucrările congresului : Iun Ben 
Sik — R.P.D. Coreeană, dr. 
Sandor Kovacs — R.P. Ungară, 
Petko Vasiliev — R.P. Bulgaria, 
Remi Duhem — Franța, Ta
deusz Janczyk — R.P. Polonă, 
Walter Barthel — R.D. Germană, 
Hans Paurzler — Austria, Fran- 
tisec Vychodil — R.S. Cehoslo
vacă, Dieter Schuckens — R.F. 
a Germaniei, Joseph Roland 
Sooprayen — Mauritius, Moha
med All Rida — Iordania, care 
au adus salutul organizațiilor 
cooperatiste din țările lor.

S-a dat, de asemenea, citire 
mesajelor adresate de organiza
țiile cooperatiste din. R.D. Viet
nam, Japonia și R.P. Mongolă.

Dele&aților le-au fost comuni
cate sintezele concluziilor lucră
rilor secțiilor pentru probleme 
de contractări și achiziții ; pro
ducție, prestări servicii și trans
porturi ; circulația mărfurilor ; 
alimentație publică și turism ; 
construcții și proiectări ; coope
rative de credit, care s-au des
fășurat în cursul după-amiezii 
de joir Congresul a adoptat .con
cluziile secțiilor de lucru și a în
sărcinat Comitetul Executiv al 
CENTROCOOP să aducă la în
deplinire propunerile făcute.

Cu modificările propuse în 

timpul dezbaterilor, delegații Ia 
Congres au adoptat în unani
mitate Statutul cooperativelor de 
consum.

Congresul a adoptat, de ase
menea, Darea de seamă a Consi
liului Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Consum și Darea de 
seamă a Comisiei de cenzori. 
Delegații la congres și-au însușit 
Proiectul de lege pentru orga
nizarea și funcționarea coopera
ției de consum, care urmează să 
fie înaiiitât organelor legislative 
de stat.

în unanimitate delegații au a- 
doptat Rezoluția celui de-al 
V-lea Congres al Cooperației de 
Consum.

Trecîndu-se la ultimul punct 
al ordinii de zi, Congresul a ales 
prin vot secret Consiliul 
CENTROCOOP, alcătuit din 141 
de membri și 31 membri suple- 
anți, precum și Comisia de cen
zori.

în prima sa ședință, Consiliul 
Uniunii Centrale a Cooperative
lor de Consum a ales Comitetul 
Executiv. Președinte a fost ales 
tovarășul Dumitru Bejan ; vice
președinți tovarășii • Ioan Buc
șa, Iosif Popa și Francisc Țapoș; 
iar tovarășii Ion Buftea. Con
stantin Dumitrescu, Dumitru 
Făiniș, Gheorghe Feteanu, Con
stantin Filoreanu, Filip Geltz, 
Ioan Chico, Ștefan Mate, Con
stantin Petcu, Aron Nicolae Ra- 
dulian, Ion Radulescu, Ion $an- 
dru, Sabin Niculescu, Ion Sme
descu, Alexandru Spiridon* 
Gheorghe Staicu, Francisc Sucsi, 
Ion Vetrineanu și Albert Vila, 
membri. Comitetul Executiv a 
numit pe tov. Ion Smedescu, se
cretar general al CENTROCOOP.

Comisia de cenzori a ales ca 
președinte pe tovarășul Constan
tin Mateescu.

Cuvîntul de închidere a lucră
rilor Congresului a fost rostit 
de președintele CENTROCOOP, 
Dumitru Bejan.

In numele celor peste 7 mi
lioane de membri ai coopera
ției de consum, participants la 
Congres și-au exprimat, cu pu
ternică însuflețire, printr-o te
legramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, atașamentul deplin 
față de politica partidului, hotă- 
rîrea de a munci cu țOată ener
gia pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste.

(Agerpres)

Nu de mult, ziarul nostru a criticat, sub titlul „SOMNUL SĂ
LILOR DE SPORT", delăsarea și dezinteresul unora dintre acti
viștii sportivi pentru utilizarea integrală a spațiilor destinate 
activității sportive a tineretului. Intrarea în depline drepturi a 
primăverii ne-a determinat să investigăm, în continuare, mo
dul în care tinerii sint atrași spre activități sportive organi
zate în centrele urbane mai mici. Și iată că duminica trecută 
ne-am îndreptai atenția spre o altă categorie de tineri — 
studenții — incercînd să aflăm în ce măsură sint, la rindul lor, 
atrași să practice diferite activități sportive la sfîrșit de săp- 
tărnînă, în ce măsură profită de condițiile optime pe care pri
măvara le oferă cu generozitate amatorilor de sport. Spre 
marea noastră surprindere, ne-am întîlnit — în cvasitotalitafea 
centrelor universitare vizitate — cu o inexplicabilă apatie or
ganizatorică, cu un intolerabil dezinteres pentru sportul în aer

Dar să dăm cuvîntul corespondenților noștri.

• PETROȘENI

NUMAI CU PROIECTE 

NU SE POATE FACE SPORT
După mai multe tatonări, 

primăvara a poposit în sfîrșit 
și la Petroșeni. însă invitația 
pe care ea o adresează tuturor, 
deci și studenților Institutului 
de mine, de. a ieși în aer liber 
și. de a face sport a rămas ne- 
Onorată. Duminica trecută, zi 
însorită și potrivită unor ase
menea acțiuni, s-a scurs la fel 
ca celelalte, neconsemnînd 
nici o activitate sportivă de 
masă destinată celor peste 
1100 de studemți ai Institutu
lui. Pentru a se explica aceas
tă situație anormală se invo
că motivul lipsei terenurilor 
de sport. Este — Intr-adevăr 
— o realitate de care trebuie 
să ținem cont în aprecierea si
tuației însă ea nu poate expli
ca integral inactivitatea pe 
linie sportivă a studenților. 
Chiar și precara bază mate
rială existentă nu este folosi
tă cumsecade. Ne așteptam ca 
măcar duminică terenul de 
sport să fie ocupat de dimi
neață și pînă seara găzduind 
întreceri organizate. Or, nu 
■s*a întîmplat așa- O parte a 
zilei terenul amintit ca și sala 
de gimnastică nu au avut oas
peți. Competițiile se desfășoa
ră aici ad hoc, fiind rodul in
tegral al inițiativei solitare a 
cîtorva studenți pasionați. ■

Tovarășul asistent Emil Ma- 
rica, președintele Asociației 
studenților din institut, ne-a 
spus: „în cursul acestei tuni 
vom organiza o Cupă a pri
măverii care va cuprinde par
tide de volei, handbal, bas
chet, tenis și un campionat de 
șah44... Deci, proiecte...

„Naționalele
școlare^

• Gimnastică
Orașul de pe Dunăre a găzduit 

săptămîna aceasta două intere
sante competiții rezervate școli
lor. Astfel, în cocheta sală de 
sport â clubului Dunărea a avut 
Ioc finala campionatului repu
blican de gimnastică al școlilor 
sportive și liceelor cu program de 
educație fizică, finală care a con
stituit un excelent prilej de con
fruntare și Confirmare a valorilor 
existente în școlile cu specific 
sportiv. Majoritatea tinerilor elevi 
prezenți la Galați au etalat fru
moase calități, ceea ce rie face să 
concluzionăm că gimnastica ro
mânească dispune de un mare 
număr de elemente valoroase, ti
nere, cu certe perspective. De 
remarcat că față de ediția prece
dentă de la Timișoara, finala de 
la Galați a cunoscut o frumoasă 
ascensiune din punct de vedere 
tehnic, sportivii prezentîndu-se 
mult mai bine atît la exercițiile 
impuse cît și lă.cele liber alese. 
Au impresionat îndeosebi gim
nastele de la categoria maestre, 
a căror evoluție a îneîntat pur și 
simplu. Consemnăm, de aseme

• Lupte
în noua sală de sport a Liceu

lui industrial, inaugurată cu a- 
cest prilej, și-au dat întîlnire 280 
de tineri luptători pentru a-și 
disputa șansele în cadrul finalei 
campionatului republican al șco
lilor profesionale. Timp de trei 
zile am asistat la întreceri inte
resante în care fiecare sportiv a 
dat totul pentru un loc cît mai 
bun în clasamentul final. De re
levat că viitorii lăcătuși, strun
gari, electricieni etc., au etalat 
calități excelente, dovedind prin 
variatele procedee tehnice folo
site că sportul luptelor cunoaște 
o lăudabilă dezvoltare în școlile 
profesionale. CAMPIONII: Lup
te greco-romane, N. Gîngă — 
București; Ion Dulică — Cîmpu-

Revenind la puținătatea ba
zelor sportive, ^se trece sub 
tăcere un lucru esențial, și a- 
nume că vinovați pentru a- 
ceâstă situație sint înșiși stu
denții. în apropierea institu
tului există un spațiu nefolo
sit pe care, prin muncă pa
triotică, s-ar fi putut amenaja 
cu ușurință o bază sportivă 
complexă care să dispună de 
terenuri de baschet, volei, 
handbal, fotbal și chiar rugbi. 
Despre acest alt proiect se tot 
discută de cîțiva ani, dar ni
meni nu a luat hotărirea de a 
trece la treabă. „Dacă s-ar fi 
amenajat aceste terenuri, re
cunoaște asistentul Emil Ma- 
rica, n-am avea acum proble
me cu baza materială**. Se uită 
însă un amănunt important: 
și-an urne că practicarea exer
cițiului fizic și a sportului nu 
necesită neapărat instalații 
complicate și săli sau terenuri 
pretențioase, costisitoare. Ci- 
ne-i împiedică bunăoară să 
organizeze crosuri, excursii, 
întreceri de atletism, meciuri 
de mini-fotbal etc. pentru ini
țierea cărora nu e necesar de- 
cît un singur lucru : pasiunea, 
dorința dc a face ceva ? In
tențiile și proiectele sint fru
moase. dar au un singur cu
sur : transpunerea lor în prac
tică se face extrem de anevo
ios. Astfel activitatea sportivă 
de masă a studenților din Pe
troșeni continuă să rămînă de 
multă vreme în sfera dezide
ratelor neîmplinite.

AL. BALGRADEAN 

nea, cu deosebită satisfacție de
plina afirmare a gimnastelor din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care s-au prezentat la această fi
nală bine pregătite, detașîndu-so 
clar față de celelalte participan
te. în încheierea competiției, or
ganizatorii aii oferit frumoase 
premii primilor trei clasați pre
cum și antrenorilor Titus Isar, N* 
Cun, Petre Miclăuș, Pavel Hor
vath și N. Buzoianu. PRIMII 
CLASAȚI; Categoria a II-a,fete: 
Campioană școlară G. Herbert — 
Școala sportivă Sibiu — 35,90 
puncte ; Categoria a Il-a, băieți : 
Gh. Popescu — Liceul 35 Bucu
rești — 55,10 puncte ; Categoria 
I, fete: Doina Bălăceanu — 
Școala sportivă orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — 35,55 puncte; 
Categoria I, băieți: Zoltan De
meter — Liceul sportiv clin Tg. 
Mureș — 54,65 puncte; Catego
ria maeștrii: Gh. Nicoară — 
Școala sportivă Lugoj — 52,95 
puncte ; Categoria maestre: Ilea
na Coman — Școala sportivă o- 
rașul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
71,45 puncte.

lung Muscel; M. Preda — Cîmpu- 
lung Muscel; M. Ciutan — Gri- 
vița Roșie București; Ion Nica
— Constanța ; Gh. Petre — Tim
puri Noi București; V. Panait — 
Săcele; Gh. Păduraru — Con
stanța ; V. Crăcănel — Timpuri 
Noi, București; Radu Codreanu
— Arad.

Lupte libere: V. Dima — 
Tîrgoviște; N. Hanțoș — Tîrgo- 
viște ; Gh. Dobonel — Brașov; 
C-tin Paraschiv — Brașov; A. 
Suba — Tg. Mureș ; Radu Du- 
mitrache — Gri vița Roșie Bucu
rești ; M. Straton — Eîectroapa- 
rataj București; A. Bălăianu — 
Auto București; Traian Stoian — 
București; Ștefan Marcov — 
Iași.

T. SIRIOPOb

• TG. MUREȘ
Fotbal... inter-camere

Cutreerînd la sfîrșitul săptămâ
nii trecute spațiile sportive ale 
municipiului Tg. Mureș ne-a re
ținut atenția doar meciul de han- 
bal dintre echipele mureșene Me
dicina și A.S.A., disputat în sala 
de sport a I.M.F. Din primul și 
pînă la ultimul minut am avut 
ocazia să asistăm la un joc plin 
de tensiune. Meciul a fost echi
librat în privința scorului pînă 
în ultimele minute cînd medici- 
niștii du reușit să se distanțeze 
cu un punct (scor 12—11). „Doc
torii", deși au acut cîteva mo
mente de ezitare, au știut să or
ganizeze mai bine fazele de fina
lizare. Am remarcat de la echipa 
Medicina pe cei doi portari, care 
au apărat excelent. Tot în aceeași 
sală s-a disputat etapa I pe fa
cultate din cadrul campionatu
lui universitar la baschet între 
echipele diferiților ani de studii. 
La aceste acțiuni sportive au 
participat un număr mic de stu
denți, datorită insuficientei popu
larizări a întrecerilor.

In ace&și duminică, la cele

Una din gimnastele Liceului „Gh. Lazăt“ din Sibiu, la un 
antrenament

Foto: C. CIOBOATĂ

PROGRAM COMPETIȚIONAL
• FOTBAL. Cea de-a XXI-a etapă a diviziei naționale A progra

mează, în Capitală, partida Steaua-Jiul Petroșani, duminică de la 
orele 14, pe stadionul „23 August". Meciul va fi televizat în întregime. 
Echipele de tineret joacă în deschidere, începînd de la orele 12,15. 
Meciuri de divizia B : Metalul Bitcurești-Flacăra Moreni (stadionul 
Metalul, orele 11) și Progresul București-Gloria Bîrlad (stadionul 
Progresul, orele 11).

• BASCHET. în Capitală se vor disputa mîine nu mai puțin de 
opt meciuri. Sala Giulești, orele 9,15 : Rapid-Crișul (fem.) ; Sală 
Progresul, orele 10,30 : Progresul-A.S.A. Cluj (fem.) ; Sala Construc
torul, ora 11,30 : Constructorul-Voința Brașov (fem.) ; Sala Politeh
nica, ora 9 : Polîtehnica-LE.F.S. (fem.) și Politehnica-Rapid (mase.) ; 
Sala Floreasea, ora 9 : Voința-I.E.F.S. (mase.), Steaua-„U“ Timișoara 
(mase.) și Dinamo*Comerțul Tg. Mureș (nlasc.).

• VOLET. Etapa cuprinde două derbiuri masculine : Sîmbătă, în 
sala Floreasea, începînd de îa orele 16, Dinamo-Progresul (A, fem.), 
C.P.B.-Rapid (A, fem.) și Steaua-Rapirt (A, mase.). Duminică, în sala 
Dinamo, începînd de la orele 9, Medicina-„U“ Timișoara (A, fem.), 
Dlnamo-,.Poli“ Galați (A. mase.) ; în sala Giulești, de la orele 11,30, 
I.E.F.S.-C.S.M. Sibiu (A, fem.).

• LUPTE. Astăzi după-amiază, începînd de la orele 16, în sala 
Giulești, are loc cuplajul interbucureștean de greco-romane : Steaua- 
Dinamo ș-i Rapid-Metalul.

• HANDBAL. Etapă „plină" a echipelor divizionare. Sîmbătă, 
teren „Tineretului", de Ia orele 17, Unlversitatea-I.E.F.S. (A, fem.). 
Duminică, teren Giulești, de la orele 9, Rapid-Cohstructorul Timi
șoara (A, fem.) ; teren Dinamo, orele 9, Progresul-Rulmentul Brașov 
(A, fem.), orele 10,10 Confecția-Voința Odorhei (A, fem.), orele 11,20 
Dinamo-Politehnica Timișoara (A, mase.).

• RUGBY. In absența Griviței roșii, aflată în turneu în Franța, 
etapa este incompletă. Totuși, un cuplaj de mare atracție, duminică, 
pe stadionul Constructorul, începînd de la orele 8,45 : Dinamo-Agro- 
nomia Cluj și Steaua-Știința Petroșani.

JUNIOKII JUDOKA — VICTORIOȘI

Sala „Floreasea" a fost gazda 
primei întîlniri internaționale de 
judo între tinerele noastre spe
ranțe și Selecționata orașului 
Praga. La juniori mici primul 
sportiv care a deschis seria vic
toriilor a fost tînărul Marius Ba
dea, care la sfîrșitul celor 5 mi
nute a cîștigat prin superioritate 
tehnică în fața Iul Karel Mașek ; 
Ia 65 kg, Cornel Roman ne aduce 
a doua victorie în fața lui Bar
toni Zdenek ; la 75 kg, Marin Flo- 
rea, pierde cu ippon (punct) în 
fața cehoslovacului Tuma Stanis
lav ; la 85 kg, cehul Cotzka Ivan 
cîștigă cu ippon în fața lui Con
stantin Melnic ; -j-85 kg este cate
goria ce ne-a adus victoria echi
pei cu 3—2 prin Gheorghe Heis
dorf er, care prin imobilizare cîști
gă cu ippon la Prohaszka Bonu- 

ULTIMA ZI 
PRONOSPORT

lalte baze sportive studențești nu 
am acut ocazia să asistăm la nici 
o acțiune sportivă. Terenurile, 
deși erau pregătie și așteptau 
oaspeții nu au fost solicitate de 
nimeni. In absența inițiativelor 
așteptate din partea comisiilor 
sportive ale Consiliului A.S.'' din 
I.M.F., studenții mediciniști au 
disputat spontan, pe un teren vi
ran din preajma căminului, me
ciuri... inter-camere. Ceea ce nu-i 
de loc rău. Dar pot fi conside
rate aceste sporadice activități, 
acțiuni sportive de masă organi
zate pentru studenții mureșeni? 
Evident, nu. Să nu ne mirăm 
atunci că marea majoritate a te
renurilor și bazelor sportive stu
dențești stau nefolosite la sfîrșit 
de săptămână, adică tocmai a- 
tunci cînd ele ar trebui să devi
nă neîncăpătoare. Absența spiri
tului organizatoric al .tovarășilor 
din Asociațiile studențești, se pa
re, este principalul punct nevral
gic.

MIRCEA TÎRNOVEANU

slav. La juniori mari o neaștep
tată victorie a furnizat tînărul 
Mihai Tamaș (categ. 63 kg) care 
a învins prin superioritate tehni
că la Mikule Jiri. Speranța noas
tră Mircea Notopol — 70 kg — 
ne-a dezamăgit prin înfrîngerea 
în fața lui Vaciek Jarosla.

Vicecampionul național Nicolae 
Gheorghe (80 kg) a terminat Ia 
egalitate cu Kasik Zdenek (Pra
ga) ; la 93 kg, Mircea Baltig cîș
tigă sup. tehn. la Prozăk Josef ; 
iar la categoria 4-93 kg Nicolau 
Cristian — meci nul cu Lacina 
Karel. întîlnirea se termină cu 
scorul de 6—4 pentru Selecționata 
Bucureștiului de juniori care în
registrează astfel primul succes 
internațional de prestigiu. (ILIE 
GHEORGHE).

20 din 600!
Doar 20, din cei 600 de stu

denți ai institutului pedagogic 
piteștean, au „onorat44 dumi
nica trecută minunata dimi
neață* de primăvară prin parti
ciparea la acțiuni sportive. în 
fața unei atari situații* „scu
zele** pe care ni le-a oferit 
C. Vîlcu, șeful Comisiei de 
sport — turism a Asociației 
studenților din Institutul Pe
dagogic, și anume că „sala de 
sport e în reparații** sau că 
„prezența a 20 de studenți in
tr-o acțiune sportivă Consti
tuie totuși o reușită*4 — nu ne 
pot satisface, ba ni se par 
chiar ridicole, ținind seama, 
în primul rînd, de starea vre
mii. Ca să nu mai vorbim de 
absența aproape totală a stu
denților de la proaspătul In
stitut de subingineri. (6 din 90 
au participat Ia un concurs 
de orientare turistică)...

De altfel, după cum ne-au 
mărturisit mai mulți studenți 
cu care am stat de vorbă 
(S. Marinescu și I. Chircă de 
la Filologie — spre exemplu), 
sportul e rareori prezent în 
ambianța duminicală a stu
denților din Pitești.

Un plus de inițiativă, din 
partea Asociației studenților 
și a C.M.E.F.S. Pitești ar pu
tea duce pe lingă întocmirea 
unui calendar pentru sportivi, 
care să cuprindă activități 
interesante, atractive și 
la transformarea poieni
lor din „Trivale** in excelen
te baze pentru sportul de 
masă, veritabile rezervoare de 
sănătate pentru studenții din 
localitate, precum și pentru 
celelalte categorii de tineri. 
Dar, din păcate, acest „plus4* 
nu vine niciodată de la sine...

ANDREI BÂRSAN

Raliul „Sibiu“
Sîmbătă, 11 aprilie, la ora 

12,01, Ia Sibiu se va da startul 
în prima competiție automo
bilistică importantă a anului. 
Etapă a campionatului repu
blican, raliul „Sibiu“ măsoară 
1 458 Km și va dura 19h 57’ 
fără întrerupere. Pentru prima 
dată o competiție de acest 
gen, cu caracter regional, va 
include probe speciale avînd 
și porțiuni de coborîre, cea 
mai mare parte a traseului ur- 
mînd să fie parcursă noaptea. 
Astfel, prin gradul ei de difi
cultate cursa se apropie de 
competițiile internaționale, 
constituind un bun prilej de 
antrenament și verificare a lo
tului. (Reprezentativa A.C.R. 
este alcătuită din Florin Po
pescu — Viorel Marin, Marin 
Dumitrescu — Gheorghe Rota
ru, Eugen Ionescu Cristea — 
Petre Vezeanu — echipaje ti
tulare și Aurel Puiu — Con
stantin Pescaru — rezerve). 
Pentru cititorii noștri care 
doresc să urmărească trecerea 
coloanei de mașini prin loca
litatea lor indicăm punctele 
de control orar și probele spe
ciale : Mediaș — 12,53 ; Făgă
raș — 13,48; P.S. Rîșnov — 
Pîrîul Rece km. 21 — km. 6,2; 
Brașov — 15,26; Miercurea
Cîuc — 16,36; P.S. Comănești 
km. 13 — km. 19,700; Bacău — 
18,51; P.S. Măgura — km. 171 
— km. 163,6; P.S. Oituz — 
km. 86; Tg. Secuiesc — 20,23; 
Odorhei — 22,31; Brașov — 
0,19; P.S. Bran km. 104 — km. 
93; P.S. Mateiașu km. 67 — 
km. 57,5; Pitești — 2,05; Rîmni- 
cu Vilcea — 2,51 ; Tg. Jiu — 
4,51; Hațeg — 6,19; Sebeș — 
7.18; Sibiu 7,58. In cursul di
mineții va avea Ioc la Sibiu 
și o cursă de viteză pe circuit. 
Menționăm că orele indicate 
sînt timpul de trecere al pri
mei mașini.

A. B.

♦ FOTBAL ♦
CIUDAD DE MEXICO 10 

(Agerpres). — Federația mexi
cană de fotbal a anunțat că 
echipa secundă a României va 
susține două meciuri amicale 
cu echipa Mexicului, care se 
pregătește pentru turneul final 
al campionatului mondial. Fot
baliștii români vor întîlni echi
pa mexicană la 22 aprilie în 
orașul Leon, urmînd ca revanșa 
să se dispute 4 zile mai tîrziu 
la Toluca sau Ciudad de Mexico.

PRONOSTICUL NOSTRU 
LA CONCURSUL 

PRONOSPORT NR. 15

Steagul roșu-„U“ Cluj x
Univ. Craiova-Politehnica 1
Crișul-A.S.A. Tg. Mureș 1
U. T. Arad-Farul 1
C.F.R. Cluj-Rapid x
F.C. Argeș-Dinamo Bacău 1
Petrolul-Dinamo București 1
Steaua-Jiul 1
Fiorentina-Milan 1
Internazionale-Napoli 1
Lazio-Juventus x
Palermo-Roma x
Torino-Bologna 1



Ralph Enckell
IN PREAJMA CONVORBIRILOR 

SOVIETO-AMERICANE DE LA VIENA Proiect de rezoluție

HELSINKI 10 (Agerpres). — 
Ambasadorul itinerant al Finlan
dei în Europa, Ralph Enckell, în
sărcinat recent de guvernul țării 
sale cu misiunea de a constata 
progresele realizate în diversele 
capitale ale continentului privind 
posibilitatea organizării unei con
ferințe pentru securitate euro
peană, este pe punctul de a-și 
încheia prima etapă a ttimeului 
său.

După ce a vizitat succesiv Ber
na, Viena și Belgradul, el încheie 
prima parte a misiunii sale cu o 
vizită la Paris. în etapa a doua, 
care ar urma să ia sfîrșit înaintea 
reuniunii miniștrilor de externe 
ai țărilor nordice, programată în 
zilele de 21 și 22 aprilie la Hel
sinki, Enckell și-a propus să vi
ziteze Bruxelles-ul, Moscova și 
Varșovia. De asemenea, el are în 
vedere o călătorie la Ottawa și 
Washington pentru a discuta cu 
reprezentanții guvernului cana
dian și american. Este prevăzută 
și o vizită la sediul Organizației 
Națiunilor Unite.

PROPUNERI PRIVIND 0 „ÎNGHEȚARE
A

ZwȚ/aZ de România
DEZVOLTĂRII ARMELOR NUCLEARE

C rezoluție a Senatului S. U. A.
Senatul american a 

adoptat cu o largă majo
ritate o rezoluție prin 
care cere președintelui 
Nixon să propună o „în
ghețare" a dezvoltării 
armelor nucleare ca un 
pas inițial spre redu
cerea cursei înarmărilor. 

Cu o săptămînă înainte de re
luarea la Viena a convorbirilor 
sovieto-americane pentru limi
tarea armelor strategice, autorii 
rezoluției apreciază că „o înghe
țare imediată" a dezvoltării ar
melor nucleare poate constitui o 
șansă de a se obține prevenirea 
unei noi escaladări a înarmărilor 
nucleare. Criticînd hotărîrea Ad
ministrației de a trece la cea de-a 
doua etapă a sistemului de rache-

austria: Coaliție sau 
guvern minoritar?

tă anti-rachetă „Safeguard" și 
dezvoltatrea sistemului rachete 
cu ogive nucleare Mirv, sena
torul Edmund Muskie s-a pro
nunțat pentru o „înghețare" a 
dezvoltării armelor nucleare pe o 
perioadă de cel puțin șase luni, 
timp în care să se ajungă la un 
„acord mutual" de limitare a 
armelor strategice. Senatorul 
Fred Harrison, referindu-se la 
programul Mirv, care urmează să 
fie pus în curînd la punct, a 
spus că „ar fi trist dacă Statele 
Unite vor pierde prilejul unor 
convorbiri constructive într-un 
moment în care acestea par po
sibile". La rîndul lui, senatorul 
George McGovern a cerut să în
ceteze finanțarea construirii a 
noi baze de lansări pentru ra
chetele „Minuteman".

Rezoluția Senatului nu este 
considerată obligatorie pentru 
președintele Nixon, ea avînd ca
racterul unei recomandări.

adoptat de Comisia O. N. U.
pentru condiția femeii

GENEVA 10. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, transmi
te : Plenara Comisiei pentru con
diția femeii a adoptat în unani
mitate un proiect de rezoluție ini
țiat de România și alte nouă țări 
cu privire la accesul femeii Ia 
studii, învățămînt mixt și alfa
betizare. Rezoluția se adresează 
statelor membre ale O.N.U., or
ganizațiilor neguvemamentale și 
altor organizații, cerîndu-le să In
tensifice eforturile în vederea a- 
pHcării tuturor măsurilor necesa
re pentru a se îngădui femeilor, 
în regiunile rurale ca și urbane, 
de a profita din plin de toate 
programele de educație destinate 
adulților. Ea cere UNESCO .să 
asigure femeilor analfabete un loc 
important în programele sale de 
alfabetizare funcțională și să spri
jine toate acțiunile guvernamen
tale și neguvemamentale de alfa
betizare, între altele fădnd cu-

noscute tehnicile și metodele mo
deme de luptă împotriva analfa
betismului.

Șefa delegației române, Florica 
Paula Andrei, luînd cuvîntul în 
sprijinirea proiectului, a subliniat 
necesitatea unor acțiuni urgente 
și eficace. Ea a relevat importan
ța învățămîntului primar general 
și gratuit ca o soluție ideală. 
Vorbitoarea a precizat că Româ
nia a inițiat o conferință interna
țională cu tema „Educația copi
lului și progresul științific și teh
nic contemporan", care va avea 
loc în luna iulie sub auspiciile 
Consiliului Național al Organiza
ției de Pionieri. De asemenea, 
Ministerul învățămîntului va ti
pări 30000 manuale școlare des
tinate țărilor în curs de dezvol
tare în care UNESCO pune în 
aplicare un proiect de alfabeti
zare.

VIENA 10 (Agerpres). — 
Partidul socialist austriac a anun
țat joi hotărîrea sa de a constitui 
un cabinet minoritar în ipoteza 
în care, pînă la 25 aprilie, nu se 
va ajunge la un acord în tratati
vele pe care le poartă cu popu- 
liștii în vederea formării unei 
coaliții guvernamentale. Știrea a 
fost anunțată de purtătorul de cu- 
vînt al partidului, care a precizat

dupa-amiaza 
dezbaterile din 
asupra declara- 
guvernamentale.

• VINERI
s-au încheiat
Senatul italian 
ției-program „ _________ ,
prezentată marți dc primul mi
nistru, Mariano Rumor. în pri
ma parte a ședinței, premierul 
Rumor a luat cuvîntul în repli
că, pentru a răspunde observa
țiilor

Pusă la vot, moțiunea guver
namentală, ce susțin» progra
mul cabinetului Rumor și ori
entarea sa politică generala, a 
fost aprobată cu 167 de voturi 
contra 117.

începînd de luni, în Camera 
Deputaților vor avea Ioc, de 
asemenea, dezbateri asupra de- 
clarației-program a guvernului, 
care se vor încheia prin votul 
de învestitură.

că liderul socialiștilor, Bruno 
Kreisky, a informat pe președin
tele Austriei, Franz Jonas, despre 
hotărîrea luată. în cercurile poli
tice vieneze se consideră că 
Franz Jonas ar putea aproba con
stituirea unui guvern minoritar.

Deși cele două partide au ob
ținut cele mai multe voturi în 
alegerile de ‘la 1 martie, nici li
nul dintre ele nu beneficiază de 
o majoritate absolută, care să le 
permită formarea unui guvern 
monocolor. Tratativele angajate 
între cele două formațiuni poli
tice, care au mai colaborat o 
lungă perioadă, guvemînd Aus
tria între anii 1945—1966, n-au 
ajuns pînă în prezent la nici un 
rezultat. Insuccesul negocierilor 
se datorează, apreciază observa
torii, atît lipsei unității de păreri 
în sînul partidelor respective, cît 
și divergențelor care există între 
ele cu privire la programul gu
vernamental și repartizarea porto
foliilor.

Alternativa formării unei mici 
coaliții, a socialiștilor și liberali
lor, a fost respinsă de ultimii 
încă din timpul campaniei elec
torale.

Poliția braziliană
participantă 

la „Escadronul
morții"

Inspectorul de poliție 
Coelho a fost arestat

ORIENTUL APROPIAT
• Turneul lui Joseph Sisco • Proteste 
privind atacul aviafiei israeliene asupra

fcolii de ia El Sharieh

Ce aripi miraculoase pare 
să aibă turistul la Istanbul ! 
Cu iuțeala gindului zboară 
peste secole, continente, civi
lizații... De-abia a avut pri
lejul să admire catedrala 
Sfinta Sofia, monument al 
antichității bizantine și os- 
mano-turce. să se plimbe 
prin Muzeul palatului sulta
nilor Top Kapî, tezaur de 
arme, de obiecte de artă, pie
tre prețioase unice în lume, 
să se lase purtat prin șuvoiul 
mulțimilor ce traversează ne
contenit celebrul pod Galata. 
sau să facă cunoștință cu 
vestita cafenea a iui Pierre 
Loti, cocoțată în virilii coli
nei din cartierul Eyub, și un 
nou prilej de a cunoaște 
frumusețile dintotdeauna ale 
lumii i se oferă. In ime
diata apropiere a golfului 
Cornul de Aur, pe cheiul Ka- 
rakoy, mica firmă a unei

dustrie de suveniruri își eta
lează produsele pe Yali Ca- 
dessi, bulevardul principal. 
In tarabele și magazinele din 
Piața Cumhuriyet poți cum
păra vase, mărgele, agrafe, 
bani — toate avîndu-și ori
ginea „fără nici o discuție" în 
milenara Troia. Firește, este 
vorba doar de o reclamă în
treprinzătoare, deoarece de 
multi ani este interzisă lua
rea oricărei „amintiri", chiar 
si a unei banale pietricele ; 
în urmă cu ani. valizele 
burdușite cu „amintiri" ale 
unor turiști au determinat 
autoritățile să ia anumite 
măsuri.

Ne continuăm drumul. 
Nici n-am părăsit bine ora
șul și trecem de rîulcțul 
Koca Kayi. Ni se arată locu
rile unde s-a aflat, în urmă 
cu milenii, așezarea eoliană 
Dardania, după care străba-

• 
Joao 
noaptea trecută la Rio de Ja
neiro, fiind implicat în cri
mele atribuite faimosului 
„Escadron al morții".

Arestarea Iui Coelho a in
tervenit după o nouă afacere 
criminală pusă Ia cale de 
„Escadronul morții" și care 
seamănă cu scenariul unui 
film polițist. Iată cum s-au 
petrecut faptele : Cu cîteva 
zile în urmă, un traficant de 
droguri, Jonas Silverio, a 
fost găsit în agonie pe un 
teren viran din vecinătatea 
orașului Rio. Răpit de un 
comando de polițiști conduși 
de inspectorul Coelho, Sil
verio a fost torturat în con
formitate cu ritualul sinistru 
al „Escadronului". Apoi unul 
din membrii comandoului a 
tras un foc de revolver asu
pra acestuia, rănindu-1 ușor. 
El s-a prăbușit, pierzîndu-și 
cunoștința, fapt care a înșe
lat pe asasini. După cîteva 
ore, mai mulți trecători a- 
flați în apropiere au auzit 
gemetele celui rănit, pe care 
l-au descoperit într-un lac 
de singe. Transportat Ia spi
tal, Silverio este salvat de 
mediei și relatează autorită
ților judiciare ale statului 
Guanabara aventura care i 
s-a întîmplat. în timpul in
terogatoriului, el recunoaște 
în inspectorul Joao Coelho 
pe călăul său.

Potrivit știrilor, Coelho a 
recunoscut participarea sa la 
numeroase raiduri ale „justi- 
țiabililor invizibili".

CAIRO 10 (Ageipres). — Asis
tentul secretarului de stat pentru 
problemele Orientului Apropiat 
și Asiei de sud, Joseph Sisco, 
sosește în cursul zilei de astăzi 
într-o vizită de trei zile la Cairo, 
prima etapă a „turneului de o- 
rientare" pe care îl întreprinde 
într-o serie de țări din regiunea 
Orientului Apropiat. Purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat, Robert McCloskey, a anun
țat că în perioada 10—20 aprilie, 
Joseph Sisco va vizita R.A.U., 
Israel, Iordania, Libanul și Ci
pru. Referitor la această vizită, 
purtătorul oficial de cuvînt al gu
vernului egiptean a declarat că 
ea nu are Ioc la invitația Repu
blicii Arabe Unite și că Joseph 
Sisco și-a exprimat dorința de a 
sosi la Cairo pentru a examina 
cu oficialitățile din R.A.U. situa
ția din Orientul Apropiat, înain
tea plecării sale la Teheran, unde 
va prezida conferința șefilor mi
siunilor diplomatice americane 
din țările Orientului Apropiat.

înaintea începerii turneului 
său, Joseph Sisco a făcut joi o 
escală la Paris, unde a fost pri
mit de ministrul francez al afa
cerilor externe, Maurice Schu
mann. Cercuri autorizate france
ze au declarat că în cadrul aces
tei întrevederi Maurice Schu
mann și Joseph Sisco au ^exami
nat stadiul negocierilor în curs în 
vederea restabilirii păcii în Orien
tul Apropiat". Cu această ocazie, 
diplomatul american l-a informat 
pe ministrul francez asupra o- 
niectivelor misiunii sale în Orien
tul Apropiat și a expus punctul 
de vedere al S.U.A. privind re
glementarea conflictului din a- 
ceastă regiune.

ROMA 10 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al Ita
liei și-a exprimat joi, într-o de
clarație oficială, „consternarea" 
în legătură cu uciderea de că
tre aviația israeliană a 30 de 
elevi egipteni în localitatea El 
Sharieh, de lingă Cairo.

Declarația exprimă, de aseme
nea, îngrijorarea guvernului ita
lian față de înrăutățirea situației 
din Orientul Apropiat, mențio- 
nînd că „este mai urgent decît 
oricînd să se respecte rezoluțiile 
Națiunilor Unite din 1967“ cu 
privire la situația din această re
giune a lumii.

NOTE <

Intîlnire cu istoria *

■ safe»

agenții turistice îl atrage : o 
călătorie cu vaporul pină la 
Troia.

Din Cornul de Aur vapo
rul se îndreaptă tihnit înspre 
Marca de Marmara, pe care 
o va traversa navigînd la 
mare distanță de coaste. 
După micul port Sorkiiy, 
marea se îngustează și strîm- 
toarea Dardanele, străvechiul 
Hellespont, începe să se de
ruleze fascinant. Malul sting 
al strimtorii adăpostește pă
duri de platani umbroși și 
chiparoși voinici, printre 
care se disting vile moderne, 
cochete. De la distanță ză
rim Gelibolu, cunoscut sub 
numele mai vechi de Gali- 
poli, orășel devenit astăzi 
prosper datorită industriei de 
pește ce s-a dezvoltat aici. 
După o călătorie de 250 de 
kilometri, ne aflăm la capă
tul traseului maritim : oră
șelul Canakkale așezat pe 
malul asiatic al strîmtorii. 
față în față cu Castelul me
dieval Kilidelbahar. Orășelul 
nu dezminte de fel prin 
înfățișarea sa, profilul ti
pic al orașelor turcești. Si
tuai pe o colină, el este stră
bătut de o puzderie de străzi 
strimte și întortocheate, cu 
pante abrupte, pe care se în- 
șiruie clădiri vechi, ce sea
mănă izbitor cu niște co
livii.

Trepidația turistică a ora
șului Canakkale te face să-ți 
dai seama de îndată că te 
afli în apropierea celebrei 
Truva, cum îi spun localni
cii, Troiei. O întreagă in

tern 27 de kilometri de dea
luri inveșmîntatc în brazi. 
Părăsim drumul ce duce că
tre orășelul Edermit, o luăm 
la dreapta, și nu peste mul
tă vreme, în fața ochilor se 
întinde în plină cîmpic, pa
norama vestigiilor Troiei. 
Această cetate nu este astăzi 
decit o simplă colină în cîm- 
pie, care se întinde de-a lun
gul mării seînteietoare.

Troia homerică, cea din 
anii 2 300—2 200 i.e.n. ni se 
prezintă, în cel dc-al doilea 
mileniu, ca o cetate situată 
pc colina Hissarlik, Ia 26 
metri deasupra cîmpiei ; jur- 
împrejur se află străvechea 
santinelă —- un zid înalt de 
9 metri. Meterezele con
struite din piatră și pămint, 
conservate 2/3 din lungimea 
lor sint marcate de un zid 
din cărămizi nearse și co
paci. Cetatea este formată 
dintr-o piațetă în centrul că
reia dăinuie resturile unui 
megaron — edificiul principal 
al orașului. Ne aflăm pe 
locurile unde a fost descope
rită „comoara lui Priam", im
presionantă colecție de cupe 
de aur masiv și argint, po
doabe de aur și lingouri de 
argint. Printre obiectele ră
mase de Ia troieni, mai a- 
mintesc vase de aramă, pum
nale, securi de bronz cu vîr- 
furi de lance. Istoria cu tai
nele ei te învăluie. încerci 
să descifrezi, în urme de zi
duri, păstrate prin secole, 
mesajul timpului.

CAROL ROMAN

U.R.S.S. Sala mașinilor de la marea hidrocentrala electrica 
Bratsk

• ACADEMICIANUL CON- 
STANTIN GIURESCU, profesor 
la Uivcrsitatea din București, a 
ținut joi seara, Ia invitația „In
stitutului Dunărean. European" 
din Viena, o conferință despre 
formarea statului național ro
mân. Au fost prezeți dr. Fritz 
Bock, președintele institutului, 
dr Georg Prader, ministrul a- 
părării al Austriei, personalități 
ale vieții publice, ziariști, 
membri ai corpului diplomatic. 
Au fost, de asemenea, de față 
Dumitru Aninoiu, ambasadorul 
României la Viena, și alți mem
bri ai ambasadei române.

• OTTO WINZER, ministrul 
afacerilor externe, al R.D. Ger
mane, aflat în vizită în Tan
zania, și Abdul Babu. ministrul 
comerțului și industriei al aces
tei țări, au semnat la Dar Es Sa
laam un acord comercial.

R.D. Germană va exporta în 
Tanzania mașini și echipament 
industrial, chimicale și diferite 
bunuri de consum, iar Tanzania 
va livra cafea, ouișoare și dife
rite alte produse.

• CURTEA SUPREMĂ A 
STATULUI MASSACHUSETTS 
a ordonat joi ca documentele

recentei anchete efectuate asu
pra circumstanțelor în care a 
murit Mary Jo Kopechne, fosta 
secretară a senatorului Robert 
Kennedy, să fie data publicității 
la mijlocul săptămînii ce ur
mează.

• DUPĂ RESPINGEREA DE 
CĂTRE, SENAT a. numirii lui 
Carswell ca judecător al Curții 
Supreme a S.U.A., președintele 
Nixon a anunțat că viitoarea 
numire nu o va mai face din 
rîndurile sudiștilor. Atît Cars
well. oît si Haynsworth au fost 

; respinși de Senat pentru ..con
cepțiile și acțiunile lor cu carac
ter rasial. Locul rămas vacant 
la Curtea Supremă va fi ocupat, 
a spus, președintele, tot .de un 
republican, dar provenind nu 

-din statele sudice.
Nu s-a precizat cînd va fi fă

cută noua numire de către pre
ședintele Nixon și care va fi ju
decătorul ce o va obține.

R. P. UNGARĂ. — Noi tele- 
vizoare pe standul de proba 

al uzinelor „Orion"

Primul ministru al Greciei, 
Gheorghios Papadopoulos, a 
anunțat într-o conferință de 
presă că, începînd de la 10 
aprilie, intră în vigoare arti
colul 10 al Constituției, po
trivit căruia, cu excepția de
lictelor flagrante, nimeni nu 
poate fi arestat sau încarce
rat „fără mandat judiciar 
motivat". EI a precizat că 
răniîn în continuare suspen
date articolele constituțio
nale referitoare Ia organiza
rea de partide politice, ale
gerile de deputați și alege
rea organelor municipale.

Primul ministru a declarat 
totodată că, din mai 1969 
pînă în prezent, au fost eli
berați 365 de deportați, ișr 
în viitoarele zece zile vor fi 
puși în libertate alți 350, 
după care numărul persoa
nelor deportate va fi de circa 
1 200. Kăspunzînd unei între
bări, șeful guvernului grec a 
precizat că, în acest număr, 
nu sînt incluse persoanele 
aflate în detențiune în baza 
condamnărilor tribunalelor 
militare.

La mai bine de doi 
ani de la start, Federa
ția emiratelor arabe din 
Golful Persic continua 
să se afle încă într-o 
fază care provocase u- 
nui confrate elvețian re
marca de „copil năs
cut mort".

Proiectul comportă o sumede
nie întreagă de dificultăți, pe 
care seria interminabilă de con
ferințe, tratative, vizite și con
sultări între șeicii de pe Coasta 
Piraților nu a reușit încă să le 
înlăture. Se discută febril și 
steril despre capitala, președin
ția statului și guvernului, con
stituția, organismele și împăr
țirea portofoliilor, incertitudinea 
și provizoratul punîndu-și am- . s0_prenta asupra mai tuturor 
Iuțiilor preconizate.

Cauzele acestei stări de lucruri 
trebuie căutate în ciocnirea vio
lentă de interese interne și ex
terne care s-a produs după a- 
nunțarea de către guvernul en
glez a intenției sale de a se re
trage de la „est de Suez" pînă 
Ia sfîrșitul anului 1971. Teama 
de masele populare a șeicilor 
din cele nouă emirate de pe

NU NUMAI DUFFI
O patrula din cea de-a 47-a brigadă de infanterie a S.U.A. 

a pătruns într-o seară a lunii mai, anul trecut, într-o cocioabă 
din satul Phone Tan Hang, situat la 60 de kilometri sud-est de 
Saigon. Țăranul sud-vietnamez Don Van .Man, în vîrstă 
de 25 de ani, a fost ridicat din mijlocul familiei sale. Pretextul 
invocat de militarii americani : tînărul țăran era suspectat de 
„legături cu Vietcongul".

Comandantul unității ameri
cane, locotenentul James Brian 
Duffi, a dat dispozifiuni ca „pri
zonierul" să fie legat de un 
stîlp. în zori, plutonierul John 
Lanasa, executînd ordinul lui 
Duffi, l-a transportat pe tînărul 
sud-vietnamez într-o pădure a- 
propiată și l-a ciuruit literal
mente cu gloanțele puștii-mitra- 
lieră.

„A fost ca Ia toate uciderile 
din războiul ăsta" — declara 
flegmatic, impasibil, locotenen
tul Duffi în fqța instanței mili
tare care a judecat cazul său.

Cu o și mai mare doză de 
cinism, principalul martor al 
apărării, locotenentul Kruger 
„argumenta" membrilor com
pletului de judecată întrunit în- 
fr-un imobil din perimetrul ba
zei americane Long Binh, a- 
proape de Saigon : „în așa-nu- 
mitele Kill zone (zone ale mor- 
ții) tragem pînă cînd nimic nu 
mai rămîne viu. Noi nu facem 
prizonieri. Comandanții ne cer 
să raportăm numai cîțî inamici 
am ucis... Cota ideală de uciși 
pentru o brigadă este de 
10 000".

tînărul țăran era suspectat de

După o asemenea depoziție, 
avocatul lui Duffi remarca 
triumfător și ironic : „Dacă nu 
trebuie să faci prizonieri, ci 
numai să numeri morții, cum 
putem acuza un onorabil loco
tenent al armatei americane că 
a ordonat o lichidare ?"

La capătul unei deliberări de 
peste șase ore, jurații au tras o 
concluzie netă : „Duffi este un 
ucigaș, e vinovat de crimă". 
Sentința, implicită, era clară : 
închisoare pe viață. Dar, după 
exact un sfert de oră, s-a anun
țat că concluzia nu a fost, de 
fapt, concluzie definitivă și că 
jurații s-au retras să mai deli
bereze. La capătul altor 24 de 
ore, juriul și-a exprimat conclu
zia, de data aceasta definitivă : 
„omor prin imprudență". Stupe
fiant, dar absolut autentic. Pe
nalizare : șase luni închisoare 
și 1 500 dolari amendă. Cu po
sibilitatea unui recurs și „sus
pendarea privațiunii de liber
tate"...

Așadar, veritabilă lovitură de 
teatru la Long Binh. Dar ce era 
în spatele scenei ? Avocatul lui 
Duffi a ridicat o parte a corti-

neî: „Eu am atras atenția jura
ților câ în fața tribunalului stâ 
nu locotenentul Duffi, ci armata 
americana". Colonelul Robert 
Seltort, unul din membrii Curții 
cu juri, a ridicat, la rîndul lui, 
o altâ parte a cortinei : „A tre
buit sâ ținem seama de faptul 
câ sentința noastră nu trebuie 
să pună în încurcătură armata 
americană din Vietnam".

Penibila retractare a tribuna
lului militar de la Long Binh 
n-a făcut, la urma urmelor, de- 
eît să reliefeze mai violent fon
dul „cazului Duffi". Apărătorul 
acuzatului avea perfectă drep
tate : pe banca acuzării nu stă
tea un 
a 47-a 
toți cei 
naiul 
care
Statelor Unite în Vietnam. Chiar 
și depoziția principalului mar
tor al apărării în procesul de 
la Long Binh se constituie, de 
fapt, ca o zdrobitoare piesă la 
dosarul acuzării acestui meca
nism și acestei politici care dez
onorează America : „Noi nu 
facem prizonieri... Cota ideală 
de uciși pentru o brigadă este 
de 10000"...

locotenent din brigada 
de infanterie. Stăteau 
care manevrează infer- 
mecanism de genocid 

se numește intervenția

EM. RUCAR

u r- rt
• DUPĂ PATRU ANI DE 

EXIL, Juan Bosch, fostul pre
ședinte al Republicii Dominica
ne, va pleca săptămînă viitoare 
spre Santo Domingo. într-o 
declarație făcută presei, Bosch 
a relevat: „în aceste momente, 
cînd țara mea trece printr-o 
gravă criză, trebuie să fiu ală
turi de poporul dominican".

Juan Bosch a părăsit capitala 
Republicii Dominicane în 1966. 
în ultimul an, el a trăit la Paris, 
unde a redactat în 1969 o lu
crare în care condamna ameste
cul societăților americane în 
viața politică și economică a 
Republicii Dominicane. înainte 
de a se fixa la Paris, Juan 
Bosch s-a aflat in Spania. El 
este autorul a numeroase cărți 
politice, între care și „Pentago- 
nisniul". Juan Bosch este în 
vîrstă de 61 de ani.

• JOI SEARA a avut loc 
la Stuttgart un spectacol 
extraordinar cu opera Rigo- 
letto de Verdi. Rolul ducelui 
de Mantua a fost deținut de 
tenotul român Ion Pisso. El 
a cântat alături de baritonul 
Victor. Braun (S.U.A.) și 
Ursula Koszut (Polonia).
. Spectacolul s-a bucurat de 
un depsebit succes.

: Referindu-se la interpre
tarea artistului român, zia
rul „Stuttgarter Zeitung" 
scrie, sub semnătura croni
carului său Giinther Krie- 
witz : Ion Pisso are o voce 
de o căldură rar întîlnită. 
tipic lirică. El impresionează 
prin naturalețe și ’ tehnică 
desăvârșită. Tenorul român 
a devenit unul dintre cei mai 
îndrăgiți cîntăreți ai primei 
scene lirice wurtembergheze.

• AGENȚIA UNITED PRESS 
INTERNATIONAL anunță ca 
armata columbiană a întărit 
măsurile de securitate internă 
în legătură cu apropierea datei 
alegerilor generale programate 
pentru 19 aprilie. Decizia în a- 
cest sens a fost luată după două 
atacuri ale grupurilor de gueri
lă. Un prim atac a fost înre
gistrat Ia 300 kilometri nord 
vest de Bogota, unde un grup 
de guerilă a ocupat localitatea 
Puerto Carare. Un al doilea 
atac, mai puțin grav, s-a produs 
în localitatea Altamira.

• IGOR STRAVINSKY con
tinuă să se afle într-o „stare 
gravă, dar nu critică" — au a- 
nunțat medicii spitalului „Le
nnox Hill" din New York, unde 
celebrul compozitor, acum în 
vîrstă de 87 de ani, a fost in
ternat la începutul acestei săp- 
tămîni. Se precizează că spitali
zarea a fost cauzată un de un 
atac de cord, cum se anunțase, 
ci de o congestie pulmonară.

• CANADA a anunțat oficial 
hotărîrea de a-și extinde apele 
teritoriale de la trei la 12 mile. 
Noua limită are ca obiectiv prin
cipal, potrivit agenției Associa

din

Coasta Piraților (Bahrein, Qatar, 
Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, 
Ras-al-Kaimah, Umm-al-Qai- 
wain, Ajman și Fujairah), care 
se numără printre capetele în
coronate cele mai reacționare, a 
constituit desigur unul dip, .im
pulsurile principale ale inițiati
vei de creare a federației : spe
ranța ca prin unirea forțelor ei 
să poată substitui forțele mili
tare britanice și să-și salveze 
pozițiile, privilegiile feudale și 
veniturile grase de pe urma pe
trolului concesionat societăților 
străine. In acest sens a fost sem
nificativă crearea Frontului na
țional de eliberare pe cuprinsul 
acestor emirate, tocmai cu sco
pul de a dejuca planurile șeicilofc 
de a-și salva regimurile pe caF" 
lea federației.

Dificultăților provenind
interior Ii s-au adăugat cele ex
terne — interesele statelor ve
cine mai puternice din zonă (A- 
rabia Saudită, Iran, Irak, Ku
weit), precum și cele ale Marii 
Britanii, care, lichidînd prezen
ța militară, nu este dispusă să 
renunțe și la cea economică și 
politică.

Acest ultim aspect a ieșit în 
evidentă în cadrul disputei cu 
privire Ia viitorul statut al Ba- 
hreinului. Participarea acestuia 
la federație s-a izbit de la bun 
început de dorința Angliei ca 
actualul protectorat britanic să 
rămînă în continuare un ciat a- 
sociat cu Marea Britanic (din 
considerente economice, politice 
și strategice), precum și dc cea 
a Iranului, care emite pretenții 
asupra acestui teritoriu în baza 
faptului că o parte importantă 
a populației sale este de pro
veniență iraniană. Pentru eluci
darea diferendului. Anglia șî 
Iranul au convenit sa solicite 
concursul secretarului general al 
O.N.U. Ia organizarea unui re
ferendum în Bahrein pentru a 
se determina dorința populației 
emiratului în ceea ce privește 
viitorul său statut. După cum sc* 
știe, U Thant a acceptat să-și 
ofere bunele oficii* în rezolvarea 
acestui diferend, însărcinînd pe 
diplomatul italian Vittorio Win- 
speare Guicciardi cu misiunea 
dc reprezentant personal al său 
în problema referendumului din 
Bahrein. Dincolo de controversa 
stârnită de hotărîrea Iui U Thant 
(care a acceptat cererea anglo- 
iraniană fără o aprobare prea
labilă a Adunării Generale a 
O.N.U.), se poate aprecia să re
ferendumul din Bahrein va elu
cida una din problemele nerezol
vate ale Federației emiratelor 
din Golful Perisc — evident, 
fără a se putea ști dinainte pen
tru care din cele trei alternative 
va opta populația insulelor. Pro- 
blema asemănătoare pe care o 
reprezenta Qatarul (revendicat 
anterior de Arabia Saudită) a 
fost rezolvată mai simplu, fără 
referendum, conducătorii fostu
lui protectorat britanic procla- 
mîndu-se stat independent cu 
opțiuni pentru participarea la 
federație. Indiferent dacă votul 
populației Bahreinului va fi fa
vorabil sau nu federației, el va 
fi de natură să accelereze reali
zarea în practică a acesteia, im
pusă de faptul că trecerea tim
pului apropie pe neobservate 
scadența retragerii britanice de 
Ia „est de Suez".

BAZIL ȘTEFAN

ted Press, interzicerea accesului 
navelor de pescuit străine la 
unele din zonele bogate în 
pește, ca Golful St. Lawrence, 
Strîmtoarea Hecate etc. în 1964, 
Canada a adoptat o legislație 
care prevede extinderea zonelor 
de pescuit la 12 mile, primele 
zone de acest fel fiind delimita
te în 1967. Statele Unite nu le-a 
respectat însă, invocînd așa-zise 
„drepturi istorice".

• ROBERT ANDRE VIVIEN, 
secretar de stat însărcinat cu 
problemele echipamentului și 
locuințelor, a pus joi prima pia
tră de temelie a noului turn de 
pe Maine-Montparnasse, care 
după ce va fi terminat, în de
cembrie 1972, va avea o înălțime 
de 200 metri, fiind cel mai înalt 
din Europa. Echipat cu 24 de 
ascensoare, noul turn va avea 56 
de etaje. Costul construcției se 
va ridica la 700 milioane franci. 
La parterul turnului va fi ame
najat un centru comercial mo
dern, 2 000 de locuri pentru 
parking, braserii, restaurante, 
un centru internațional textil 
și un complex sportiv.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorii din întreprinderi și instituții. Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Scînteii4

VL


