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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu, 

de către ambasadorul Republicii Peru
La 8 mai 1970, președintele 

Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe Hubert Wieland Alzamora, 
care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Peru în Republica Socialistă 
România.

Cu acest prilej au rostit cu- 
vîntări ambasadorul Repu
blicii Peru și președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire cordială cu amba

sadorul Hubert Wieland Alza
mora.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, și George 
Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe,

(Agerpres)

ADUNAREA FESTIVĂ
consacrată sărbătoririi Zilei Victoriei 

asupra fascismului și a 
Zilei Independenței de Stat a României

Primirea de către

tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a ziaristei franceze Marie Rose Pineau

J niversarea a 25 de ani 
de la Ziua Victoriei

■ împotriva fascismu
lui și a Zilei Independenței 
de Stat a României, eveni
mente cruciale pentru des
tinele patriei noastre, au 
fost marcate vineri după- 
amiază în Capitală printr-o 
mare adunare festivă or
ganizată de Comitetul mu
nicipal București al P.C.R.

Sala Palatului Republicii. 
Pe fundalul scenei, între 
drapele tricolore și roșii, se 
află data festivă — 9 mai 
— încadrată de o cunună 

V de lauri, iar dedesubt: in
scripțiile „Ziua Victoriei a- 
supra fascismului", „Ziua 
Independenței de Stat a Ro
mâniei".

La intrarea în sală, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de par
tid și de stat au fost întâm
pinați cu puternice și în
delungi aplauze, cu acla
mații și ovații.

In prezidiul adunării fes
tive au luat loc tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Vir
gil Trofin, Florian Dănă- 
lache, Janos Fazekas, Ț)u- 
mitru Popa, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Ion 
Iliescu, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, Cornel Onescu, 
ministrul afacerilor interne, 
general-colonel Ion Gheor
ghe, prim-adjunct al mi- . 
nistrului forțelor armate și 
șef al Marelui Stat Major, 

i generai-locotenent Ion Co- 
} man, adjunct al ministru

lui forțelor armate, secre
tarul Consiliului Politic Su
perior, general de armată 
Iacob Teclu, general de ar
mată Ion Tutoveanu, gene- 
ral-locotenent Ion Tîu, 
acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, 
Gheorghe Vasilichi, Filip 
Geltz, Costache Țiulescu și 
Constantin Trandafir, ve
terani ai mișcării antifas
ciste, general de armată 
în rezervă Constantin Va- 
siliu-Rășcanu, general-co- 
lonel în rezervă Dumitru 
Dămăceanu și general-co- 
lonel în rezervă Radu Ni- 
culescu-Cociu, foști coman
danți de mari unități în 
războiul antifascist, Angela 

Costache, studentă la Facul
tatea de istorie, Cristea 
Ciobanu, strungar la Uzi
nele „23 August".

In sala erau prezenți 
membri și membri suple- 
anți ai Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat, ai gu
vernului, ai Consiliului Na
țional al Frontului Unității- 
Socialiste, vechi activiști ai 
mișcării muncitorești și 
antifasciste din țara noas
tră, veterani din războiul 
antifascist, conducători de 
instituții centrale și orga
nizații obștești, generali ac
tivi și în rezervă, foști co
mandanți de mari unități 
pe frontul antihitlerist, re
prezentanți ai consiliilor 
naționalităților conlocui
toare, personalități ale vie
ții științifice și culturale, 
oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile 
bucureștenc, ofițeri ai For
țelor noastre Armate.

Au luat parte șefi de mi
siuni diplomatice acreditați 
la București și atașați mi
litari, precum și corespon
denți ai presei de peste 
hotare.

S-a intonat imnul de stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Cuvîntul de deschidere a 
adunării a fost rostit de to
varășul Dumitru Popa, 
membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comite
tului municipal București 
al P.C.R., primarul general 
al Capitalei.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvînfarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

Onorată asistență,
Stimați tovarăși,

Aniversăm astăzi împlini
rea a 25 de ani de la unul 
dintre evenimentele cele mai 
remarcabile și mai bogate în 
consecințe ale istoriei con
temporane a omenirii — vic
toria popoarelor iubitoare de 
libertate asupra fascismului.

Obținută cu prețul unor e- 
forturi titanice și al unor u- 
riașe jertfe, victoria de la 
9 mai 1945 a însemnat, în e- 
sență, un triumf al libertății, 
al dreptului popoarelor la 
existență de sine stătătoare, 
împotriva tendinței nebunești 
de hegemonie mondială, întru
chipată de fascism. Tocmai în 
aceasta constă înalta ei va
loare,. însemnătatea deosebită 
pentru destinele fiecărui po
por și ale omenirii în ansam
blu.

Poporul român sărbătorește 
victoria asupra fascismului 
cu satisfacția și mîndria de 
a-și fi adus contribuția ma
terială și de sînge la făuri
rea ei, alături de celelalte po
poare ale coaliției antihitle
riste. începînd cu insurecția 
din august 1944, el a partici
pat cu întregul său potențial 
militar, material și uman, la 
lupta împotriva Germaniei 
hitleriste. pînă la zdrobirea 
ei definitivă.

Printr-o coincidență isto
rică, 9 mai are pentru po
porul nostru o semnificație în 
plus, ca sărbătoarea scumpă 
a independenței de stat, pro
clamată cu 93 de ani în urmă. 
Cele două evenimente, deși 
îndepărtate în timp și petre
cute în împrejurări și pe pla
nuri total diferite, se află to
tuși într-un anumit raport de 
continuitate, ca etape istorice 
pe același drum al poporului 
român spre libertate, spre de
plină independentă și su
veranitate națională.

La 9 mai 1877, adoptînd 
moțiunea care consemna „ru
perea legăturilor noastre cu 
Poarta și independența abso
lută a României", parlamen
tul., țării transpunea în fapt 
înaltul țel care a concentrat 
din vremuri îndepărtate nă
zuințele poporului și pentru 
a cărui împlinire a luptat cu 
eroism veacuri în șir — acela 

de a scutura jugul străin, de 
a avea propriul său stat liber 
și neatîrnat. Acest act de 
importanță capitală a devenit 
posibil, după cum știți, în con
junctura favorabilă creată 
prin ridicarea popoarelor din 
această parte a Europei la 
luptă împotriva imperiului 
otoman.

Proclamarea independenței 
de stat a fost pecetluită prin 
greu tribut de sînge pe cîm- 
purile de luptă. în asaltul re
dutelor de la Grivița, de la 
Plevna, Rahova. Smîrdan sau 
Vidin, ostașii tinerei noastre 
armate naționale, luptînd 
alături de ostașii ruși și pa- 
trioții bulgari, au săvîrșit 
acte de înălțător eroism, fă- 
cînd astfel dovada voinței 
ferme a poporului român de 
a nu se abține de la nici o 
jertfă pentru a-și cuceri și 
menține independența. Și tre
buie remarcat că războiul 
de neatîrnare a fost susținut 
cu ardoare de întreaga suflare 
românească, prilejuind o im
presionantă manifestare a so
lidarității populației de pe 
ambele versante ale Carpați- 
lor pentru înfăptuirea idealu
lui național al independenței 
României.

Continuînd procesul impus 
cu necesitate de evoluția is
torică, al creării statului mo
dern român, proces început 
prin Unirea Principatelor în 
1859, cucerirea independen
ței de stat a reprezentat uri 
moment de importanță esen
țială în viața poporului nos
tru, a deschis căi noi dez
voltării României, a creat 
condiții prielnice pentru va
lorificarea resurselor ei ma
teriale și umane, pentru a- 
firmarea în mod suveran în 
viața internațională.

Așa cum se știe, caracterul 
orînduirii sociale a vremii, 
limitele claselor dominante, 
pătrunderea din ce în ce mai 
accentuată în economia țării 
a capitalului străin, politica 
de dominație a puterilor im
perialiste — au făcut ca, în 
deceniile următoare, să fie 
aduse grave știrbiri indepen
denței naționale a României, 
ajungîndu-se în pragul celui 
de-al doilea război mondial 
la totala aservire a țării de 
către Germania hitleristă.

După întunecata perioadă a 
robiei fasciste, calea spre re- 
dobîndirea și întărirea inde
pendenței naționale, i-a fost 
deschisă poporului român prin 
actul insurecției armate din 
august 1944 și participarea la 
război, alături de celelalte 
state ale națiunilor unite.

Victoria împotriva fascis
mului a însemnat, astfel, pen
tru poporul nostru o nouă și 
importantă etapă în lupta 
pentru libertate, luptă ce avea 
să fie ridicată pe o treaptă 
superioară și încununată prin
tr-o deplină și strălucită vic
torie în anii construcției so
cialiste.

Tovarăși,

Jubileul de astăzi — un 
sfert de secol de la victoria 
din mai 1945 — prilejuiește o 
retrospectivă istorică, menită 
să pună în întreaga ei lumină 
semnificația zdrobirii fascis
mului pentru evoluția ulteri
oară a poporului român, ca și 
pentru toate celelalte popoare.

Este bine cunoscut faptul că 
al doilea război mondial a 
fost declanșat de fascismul 
german, aliat cu fascismul 
italian și militarismul japo
nez. Ca ideologie și curent 
politic, fascismul a apărut 
după primul război mondial 
într-o serie de țări din Eu
ropa, fiind o expresie a as
censiunii spre putere a vîrfu- 
rilor reacționare ale capitalu
lui monopolist. Forma lui cea 
măi feroce a constituit-o na
zismul. care, acaparînd pu
terea în 1933, a instituit în 
Germania un regim de sînge- 
roasă dictatură.

Caracteristica fundamentală 
a fascismului a fost poli
tica imperialistă de mare pu
tere pentru hegemonie, pentru 
dominație mondială, împinsă 
pînă la demență. Nazismul a 
fost expresia acestei tendințe 
a imperialismului german. De 
altfel. Hitler n-a făcut nicio
dată din aceasta un secret. în 
cartea sa ,.Mein Kampf“, el a 
expus, fără echivoc, planurile 
de transformare a Reichului 
nazist în stăpînul lumii. Baza 
ideologică â acestei politici a 
format-o teoria aberantă a 
rasismului, care, proclamînd 
rasa germanică drept „supe

rioară" altora, propovăduia 
fie înrobirea, fie suprimarea 
totală a popoarelor aparținînd 
celorlalte rase. Hitlerismul a 
făurit, în scopul realizării 
obiectivelor sale cotropitoare, 
o formidabilă mașină de 
război, a elaborat pînă la ul
timele detalii strategia blitz- 
krieg-ului.

Prin toate acestea, fascis
mul a reprezentat o primejdie 
de moarte pentru valorile u- 
manității, pentru existența 
liberă a tuturor statelor și, cu 
deosebire, a celor din Europa, 
pentru însăși ființa națională 
și fizică a multor popoare, 
punînd sub un îngrijorător 
semn al întrebării întregul 
curs al evoluției societății.

Forța care a adoptat din 
capul locului o poziție ireduc
tibilă și de înaltă combativi
tate împotriva fascismului a 
fost mișcarea comunistă. Afir- 
mîndu-se ca cei mai consec
venți apărători ai libertății și 
independenței naționale, co
muniștii au format coloana 
vertebrală a luptei antifas
ciste. în același timp, contra 
înrobirii fasciste s-au ridicat 
masele populare, largi forțe 
democratice și patriotice.

Cercurile guvernante din 
numeroase state nu au înțeles 
însă la timp grozăvia primej
diilor create de fascism, au 
ezitat să privească realitatea 
în față, refuzînd să dea cre
zare intențiilor nebunești ex
pres manifestate de guvernul 
nazist. Sprijinul acordat fas
cismului prin politica marilor 
puteri imperialiste s-a re
flectat în poziția conciliantă 
și oscilările acestora, care au 
facilitat ascensiunea fascismu
lui, au încurajat tendințele lui 
cotropitoare, au adus mari 
nenorociri propriilor popoare.

Este încă vie în memoria 
celor care au trăit acele vre
muri situația tragică ce s-a 
creat în Europa la sfîrșitul 
deceniului al patrulea, ca ur
mare a șirului de acte agre
sive ale hitleriștilor. După ce 
a ocupat Austria și Cehoslo
vacia, după ce a atacat Polo
nia, declanșînd cel de-al doi
lea război mondial, a ocupat 
Franța. Belgia și o serie de 
alte state din Europa occiden
tală, Germania a dezlănțuit, 
la 22 iunie 1941, agresiunea

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, vineri, la amiază, pe Ma

TERMENUL DE INTRARE 

iN FUNCȚIUNE SE APRO

PIE. CUM ESTE PREGĂ

TITA FORȚA DE MUNCA 

PENTRU NOILE OBIEC

TIVE INDUSTRIALE?

legitimației
Un adevăr înțeles la unitatea „Argeșana" Pitești și, din

colo de asigurarea „mediului scriptic", se fac eforturi pentru 
a înlesni asimilarea cît mai rapidă a rigorilor de comporta
ment în întreprindere.

Emoțiile debutului au ră
mas undeva în urmă. în 
iunie, unitatea integrată 

de țesături și fire de lină, fire 
artificiale și sintetice „Argeșa- 
na" Pitești va împlini un an de 
la pornirea primelor capaci
tăți de producție — la filatură, 
înainte de sfîrșitul lui decem
brie hala țesătoriei trepida sub 
zumzetul primelor 300 de răz
boaie. Recent, la ceea ce exis
ta s-a adăugat finisajul. Fabri
ca din ale cărei mașini vor por
ni stofele pentru rochii de da
mă și costume bărbătești, folo
sind materii prime și coloranți 
din țară, se află în prezent în 
pragul unor noi premiere. în 
acest fel, la începutul anului 
viitor „Argeșana", componentă 
a Combinatului textil Pitești, 
urmează să înregistreze creș
terea cu încă aproape o treime 
a personalului existent acum. 
Ce relevă analiza modului cum 
sînt pregătiți lucrătorii ce vor 
fi repartizați pe lînqă mașinile 
foarte moderne din dotarea 
fabricii ? lată ce ne spune în a- 
cest sens tovarășul Vintilă Poș- 
toacă, șeful serviciului personal- 
învățămînt :

— Circa 600 de muncitori vor 
nroveni din școala profesiona
lă, absolvenți din promoția a- 
cestui an, pregătiți în centre de 
tradiție ale industriei ușoare : 
Buhuși. Brașov, Cisnădie.

— Cum s-a procedat la re
crutarea lor ?

— Operația a început în ur
mă cu doi ani, cînd prin mij
loacele de popularizare ce le 
aveam la îndemînă, cu con
cursul organizațiilor de masă,

PENTRU CE

LA LICEUL

DUMNEA

VOASTRĂ

SE SCADE
Un extemporal pentru care nu trebuie să te pregătești, ci să 
fii cinstit, și să răspunzi i „de ce ai nota scăzută la purtare ?“ 

Dar, după cum se vede, subiectul e foarte complicat !

NOTA LA PURTARE ?
„Pentru tot ceea ce privește 

regulamentul școlar ca abatere. 
Poate că elevul nu găsește no
minalizate abaterile pentru care, 
în școala noastră, i se scade nota 
la purtare. Dar găsește îndatori
rile sale și, tot ceea ce nu con
cordă cu acestea, înseamnă aba
tere. Vreți o inventariere ? Un 
pedagog, chiar după primii ani 
de carieră, își are alcătuit în me
morie propriul său registru cu 
zeci de nuanțe, oferite de elevi, 
ale încălcării disciplinei școlare-, 
cu ce aduc după ele, ca o con
secință. In mod reflex, dascălul 
observă tot ceea ce reprezintă 
autoderogare în comportarea și 
ținuta elevului. Avem nevoie în 
școală de o'dine, calm, de o at
mosferă destinsă, netulburată de 

rie Rose Pineau, secretar ge
neral de redacție la ziarul 
„L’Humanite".

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, în cadrul căreia

ASIMILAREA
DISCIPLINEI
nu se încheie 
de salariat

au fost făcute cunoscute nece
sitățile de cadre ale fabricii în 
localitățile din apropierea Pi- 
teștiului, aparținătoare județe
lor Argeș, Olt și Vîlcea.

CINEMATOGRAFUL De la
„mitul vedetei“ 

la CEA MAI POLITICA
DINTRE ARTE

de CĂLIN CĂLIMAN
Revedem din cînd în cînd, pe 

ecranul televizoarelor sau în 
săli de cinematecă, glorii ale ci
nematografului de odinioară. 
Nume cu sonorități de mit, nume 
intrate în legendă. Stele fixe, 
sau căzătoare, ale cinematogra
fului, care au întreținut, de-a 
lungul unui lanț de generații, 
focul sacru al interesului pu
blic. A doua „revoluție", după 
însăși inventarea cinematografu
lui, a fost provocată de apariția 
vedetei ! Născute, sau făcute 
(pentru că se poate și așa...), ve
detele filmului de odinioară au 

incidente care pot curma mersul 
normal al unei lecții, al unei 
zile, al întregii noastre colectivi
tăți sau numai al unei clase".

Răspunde tovarășul 
VIRGILIU GRIGORE 
POP, directorul Liceu
lui nr. 43 din Ca
pitală. în acest liceu 
ne-am continuat raidul în
ceput cu două săptămîni 
în urmă, despre nota la 
purtare. Știm, se poate 
naște întrebarea : ce s-a 
întîmplat la Liceul nr. 43? 
Spre liniștea tuturor, n-am 
primit nici un semnal de 
alarmă de aici. 43 repre
zintă ultimul liceu nou 
înființat în Capitală, care 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
expus ziaristei franceze unele 
aspecte, privind construcția so
cialistă în România.

(Agerpres)

cu obținerea 
al fabricii
— în ce stadiu se află pre

gătirea celorlalți salariați ce- 
ruți de buna desfășurare a pro
cesului de producție în noilo 
zone de activitate ?

— în fabrica noastră sînt or*

N. UDROIU

(Continuare în pag. a Vil-a) 

stîrnit patimi, au declanșat pa
siuni, au provocat atîtea și atî- 
tea cataclisme sentimentale. As
tăzi, multe din chipurile cu pri
viri angelice și mulți „cuceri
tori" încercați ai timpului stir- 
nesc un fior melancolic și — 
poate — o clipă de nostalgie. 
Dar atunci ? Cortegiul funerar 
al lui Rudolf Valentino număra 
aproape o sută de mii de oa
meni ; peliculele „de actualități" 
ale vremii ne-au păstrat docu
mentul teribil și pentru mulți

(Continuare în pag. a lV-a)

nu se sprijină încă pe o 
tradiție și un sistem de re
lații verificate de-a lungul 
multor ani. Și — de ce 
n-am spune-o ? — n-are 
încă un nume și un renu
me. Totul s-a luat și se 
ia de la început. Am avut 
rețineri : cum va primi 
școala întîia sa întîlnire cu 
ziarul pe o temă care, de 
regulă, atrage după sine 
un articol critic ? Atacam 
însă un teren pregătit; 
„despre nota la purtare 
trebuie discutat și rediscu-

ÎLUCREȚIA LUSTIG
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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93 DE ANI DE LA PROCLAMAREA.

INDEPENDENTEI ROMÂNIEI

ÎNCEPÎND DE MÎINE

PORNESC IN LARG...
Nespus de mult doresc să nu 

scriu un articol aniversar, de 
circumstanță. Doresc a nu 
lăsa impresia că, întrucît se 
împlinesc nouă zeci și trei de 
ani de la proclamarea inde
pendenței, iau condeiul și în
șir cuvinte, fraze și fapte co
memorative, numai pentru că 
am ajuns în dreptul datei din 
calendar. Dimpotrivă, doresc 
să tălmăcesc un gînd și un 
sentiment profund, necuprins 
de puternic. Să exprim con
vingerea care-i. de fapt, a tu
turor ; și anume că indepen
dența, proclamată și cucerită 
în 1877, este unul dintre ma
rele acte ale istoriei noastre 
naționale. Un act fără de care 
n-am fi ceea ce sîntem.

N-am împlinit încă un secol 
de independență.

Abia a trecut o jumătate de' 
veac de Ia desăvirșirea unită
ții națio ;le.

Dar ideea de independență 
și unitate este tot atît de stră
veche ciț și ființa istorică a 
poporului român. Lupta pen
tru împlinirea acestor ne
țărmurite idealuri, ideea liber
tății și unității naționale ne-a 
însuflețit și ne-a hrănit cel 
puțin o jumătate de mileniu. 
Mihai Viteazul și-a impus cu 
spada „pohta ce-am pohtit"» 
izbutind, ca un fel de exerci
țiu, ca un fel de experiment, 
să înmănuncheze cele trei țări 
surori, cîștigîndu-le indepen
dența și unitatea. „Pohta 
ce-am pohtit“ se putea traduce 
și s-a tradus două veacuri și 
jumătate în fâța tuturor împo- 
trivitorilor, a negatorilor, a 
scepticilor, a dușmanilor: iată, 
se poate înfăptui și indepen
dența și unitatea poporului și 
statului ronțân, se poate în
făptui și e drept, e necesar, 
e logic, c firesc să se înfăp
tuiască. Originea comună „că 
toți aceștia dintr-o fîntînă au 
izvorît și cură", cum formula 
stolnicul Constantin Cantacu- 
zino, traiul comun, obiceiurile 
și aspirațiile comune ne-au 
purtat prin veacuri spre lima
nul unității din 1859 și 1918, 
spre țărmul independenței cu
cerite în 1877 și în 1944. O 
vreme, am apărat sau am în
cercat să recucerim indepen
dența cu arma în mînă. Acea 
vreme a consumat un eroism 
fiseic și moral carp ne-a înscris 
în istoria generală a Europei, 
ajăt.uri dc toate popoarele dor
nice de libertate.

Pe urmă, cînd arma s-a 
frînt lupta s-a continuat cu 
armele minții. Ne-am argu
mentat și nt-am pledat cauza. 
Pe Ștefan cel Mare l-au ur
mat cronicarii moldoveni sau 
munteni, din veacul al XVI-lea 
și al XVII-lea. Pe Mihpi Vitea
zul l-a urmat Gh. Șint'ai, cu a 
sa Hronică a românilor : „Vai 
neamului românesc și iarăși 
vai, pentru că uitipdu-și viața 
și seminția geme supt jugul 
altor neamuri... Deșteaptă-te

drept aceea, o, iubite neam al 
rpeu și ai minte". „Ai minte", 
adică dobîndește acea con
știință de sine, conștiința uni
tății, a independenței naționa
le, a libertății și dreptății so
ciale. Asta cerea Șincai, ca și 
toată marea pleiadă a făurito
rilor răscoalei din 1821. ai re
voluției din 1848 și ai Unirii 
dim 1859. Conștiința atunci a 
jucat rol de armă. Și nu-1 pu-

za trecutul pentru a însufleți 
prezentul și a spori încrederea 
în viitor.

Numai așa am putut înde
plini primul mare pas spre 
Unire, fără vărsare de sînge.

Independența însă n-am 
putut-o cuceri fără jertfe. Dar 
trebuie să semnalăm că fără 
Unirea din 1859 . nu puteard 
cuceri Grivița, Smîrdanul și 
Rahova, în 1877.

• 
trăiau în . același stat și nu 
toți erau liberi și aderarea A 
transilvănenilor la luptă im- " 
plica mari riscuri, aspre per
secuții impuse de stăpînirea £ 
habsburgică.

0 NĂZUINȚĂ
STRĂVECHE
CÎT Șl FIINȚA
ISTORICĂ
A POPORULUI

de DUMITRU ALMAȘ

tem uita pe Ghedrghe -Lazar 
care se întreba în 1819 : „Cînd 
s-ar ridica duhul din țărina 
strămoșilor și ar privi peste 
strănepoții marelui chesar, 
slăvitului Aurelian și înaltului 
Traian, oare în ziua de astăzi 
mai cunoaște-i-ar ? Negreșit 
l-ai- căuta în pătaturile cele 
mai împărătești și i-ar afla în 
vizuinele și bordelurile cele 
proaste și încenușate; i-ar 
Cjluțg jn scrupul stăpînirii și 
i-ar afla amărîți sub jugul ro
biei ; j-ar căuta proslăviți și 
luminați și cum i-ar afla ? 
Kupți, goi, amăriți și asemănați 
dobitoacelor, de tot căzuți în 
prăpastia robiei".

Era o biciuire și o înflăcă
rare. O încercare de a ideal i-

Ba mai mujt :■ războiul pen
tru independență de acum 
nouăzeci și trei de ani n-a 
fost numai războiul vechii 
Românii, ci, totodată, și răz
boiul românilor din Transilva
nia, din Banat, din Maramu
reș sau Bpcovina. Voluntaria
tul „oamenilor de peste munți"., 
subscripțiile, ajutoarele trimi
se cu dragă inimă, din fiecare 
sat românesc transilvan și în
treaga aderență, tot elanul 
manifestat deschis în spriji
nul armatei româno care lup
ta la Plevna, a dat ultimului 
război antiotoman pentru in
dependență: un caracter de 
contribuție, de angajare, de 
jertfă general românească. 
Deși atunci nu toți românii

Cucerirea independenței pe 
cîmpul de luptă, într-o alian
ță cu Rusia, a consacrat atun
ci, pe plan european, valoa
rea armatei române. A dove
dit întregii lumi că poporul 
român dispune de toate vir
tuțile necesare unei vieți li
bere, independente, într-un 
stat suveran. Și acest lucru 
era cu atît mai valoros cu cît, 
la acea dată, imperiul otoman 
era încă destul de puternic, 
iar imperiul plurinațional al 
Austro-Ungariei se împotri
vea, cu înverșunare, și uni
ficării și independenței statu
lui român. Revoluția din 1848 
a fost prologul Unirii din 
1859. Unirea din ’59 a fost ac-

BOGDAN POPESCU : „Voi lucra te un studia, geologic al zopelor 
din împrejurimile Clujului. Nu-mi 
va fi. desigur, ușor, dar nici sa
tisfacțiile acestei munci nu sînt,.. 

fără greutate".

GEOLOGII!

tul întîj al marii drame pen- a 
tru recunoașterea și păstrarea " 
ființei naționale a poporului 
nostru. Independența cucerită gh 
în 1877 s-ap numi actul doi. ™ 
Nimeni nu se mai putea îndoi 
atunci asupra spartei poporu- £ 
lui român: își‘cucerise înde-/ 
pendența, dator era să desă- 
vîrșească întreaga construcție 
a dramei pe care o trăia. Tre
buia, adică să se unească și 
cu Transilvania. Trebuia să 
împlinească și actul trei. 
1 Decembrie 1918 intrase în 
logica evenimentelor, înainte 
do a se ajunge, calendaristic, 
în dreptul lui. înțr-o înaripa
tă orățje, rostită ‘în. 1915, N. 
'I'diilf'sci] nfiriDii patetic: „Ro
mânia nu poate fi 
fără Transilvania.
vania e leagănul

întreagă a
TVarisil-'"

care j-a '
ocrotit copilăria, e școala 
cere i-a făurit neamul, e 
farmecul care j-a susținut 
viața. Transilvania e scînteiâ 
care aprinde energia, e muti
larea care strigă răzbunare, e 
sugrumarea care cere liberta
tea ! Transilvania... e întării 
rea care depărtează vrăjma
șul, c viața care ehiamă via
ța !“ Dacă unirea șf"indepen
dența din 1500 figurau ' Jn is
torie și în .conștiința -poporu
lui rpnlân că' niște”simboluri, 
în 1859, 1877 și 1918' aceste 
simboluri .Srijit >,convertit, pW 
lupta și jertfa întregului po
por, în niște inebranlabile re
alități istorice. Iar dacă popo-, 
pul n-a uitat fulgerarea sim
bolică din vremea lui Mihai 
Viteazul, .cum va. putea vreo
dată uita 9 Mai 1877 sau 1 De

Deși absolvent de 2 ani. pentru 
MIHAI MICV-CODRU studenția 
nu s-a terminat. Poate și datori
tă faptului că în această plecare, pe Valea Bistriței, se va do
cumenta si pentru teza de doc
torat — o idee urmărită încă din 

anii studenției.

cembrie 1918 ? Cum va putea a 
uita 23 August 1944. acte " 
solemne în, marea dramă a 
istoriei poporului român ? 
Iată, .de aceea, niț un articol 
de circumstanță aniversară, ci 
o mărturisire de credință a
noastră,- a - tuturor, că tot 
ce-am săvîrșit' în 1877' a -fost 
un act ptah un act ^vrednic 
de o veșnică amintire și de 
totală aderență la înțelesurile 
lui, adinei și multiple, de ieri, 
de azi, și de totdeauna.

Concursul de 
literatură română — 

faza republicană
Ultima olimpiadă școlară 

—; ediția 1970 — are loc în 
zilele de 10—1$ mai. După 
matematicieni, fizicieni și 
chiinișți intră în competiție 
„condeierii?, elevii liceelor, 
liceelor de specialitate și șco
lilor profesionale, care au 
trecut .prin toate fazele con
cursului de literatură română 
și an cîști^at .drepJul. să par
ticipe la faza republicană. 
Deci, duminică, 482 de elevi 
din întreaga fără, desprinși 
dintr-un pluton de 22 000, 
cîți au luat startul în fa- 

I zele anterioare, se . întrunesc 
| în București, la Liceul „Mi- 
' hai Vițea zid?,. ‘pentru , o ulti-, 

mă verificare.. . . ...
■ Inițiatorii —, Societateade 

științe filologice. Ministerul 
încățămîntului și ->Q.C. al 
U.T.C. —■ ne înștiințează că 
după proba de „șoc“— lucra
rea scrisa urmează -o gală 
de filme, un. spectacol de 
teatru, - o. plimbare prin Qa- 
pitală și premierea — marți, 

. orele 12, în sala de festivi
tăți a Liceului „Mihai Vitea
zul.

După șase luni petrecute în 
laborator — timp în care s-au 
efectuat complexe analize și' stu
dii asupra eșantioanelor aduse 
din deplasarea precedentă — 
mîine, pentru o perioadă de alte 
șase luni, geologii vor porni în 
noua campanie de teren, indrep- 
tindu-se spre toate ținuturile ță
rii. Este o migrație care, în ceea 
ce privește timpul, se petrece ai
doma în fiecare an, dar care se 
desfășoară pe alte și alte coor
donate, cu ținte științifice ur
mărite de-a lungul anilor sau cu 
subiecte și planuri noi de cerce
tare. Pasionați pentru profesia 
lor, conștienți de înaltele răs
punderi ce le incumbă, geologii 
părăsesc diurnele obiceiuri și 
confortul vieții urbane, desein- 
zînd în ținuturile ce se cer ex* 
plorate. începe lupta cu terenul, 
cu distanțele, cu rocile, iar lu
mina pădurilor și-a steiurilor go
lașe devine o dimineață perpe
tuă. stimulatoare și eroica.

Am solicitat, legat de acest 
important eveniment al ano
timpului. citeya cuvinte tovară
șului MĂRCI AN BLEAHU, di- 
rector adjunct științific a| Insti
tutului geologic din .București,

— Munca noastră este o mun
că de entuziaști, dar și de tot a- 
tîta răspundere, ne. spunes con
sul. Pentru ca s-o faci așa cum 
se cuvine, trebuie să trăiești la 
temperatură înaltă. Și cînd spun 
aceasta, nu mă gîndese numai 
la cei 20 de km. străbătuți zilnic 
(cu minimum 500 de metri dife
rență de nivel), la izolarea, 
strict fizică, la care e.supus ge
ologul tjjnp de cîțeya luni. Re
flectez, în primul rind, la. dăru
irea de care trebuie să fie capa
bil geologul, la a 'fâPe din a/ 
ceasta profesie un mod de a fi..

— Am dori să consemnăm cî- 
teva aspecte in legătură cij pla
nurile de cercetare ale colecti
velor ce pornesc de mîine in te
ren.

— Planurile noastre sint inspi
rate din marile sarcini pe .care 
partidul |e pune, la ora actuală, 
geologiei, sarcini menite sa asi
gure investigarea mai cuprinză
toare a rezervelor subsolului ță
rii. Din institutul nostru, vor 
pleca, de miine, în teren o suta 
de geologi — vreau să subliniez

aici că printre aceștia se numă
ră foarte mulți tineri — grupați 
în mai. multe colective de cer
cetare. Astfel, colectivul condus 
de tovarășul M. Borcoș, se va 
deplasa ,în zpna plinieră Baia 
Mare, pentru studierea condiții
lor de fbriiiare a zăcămintelor. 
Iosif Bercia și colectivul său se 
îndreaptă spre •Carpațil Orientali, 
pentru- efectuarea, după opt ani 
de cercetare, a unei sinteze asu-; 
pra zonei cristaline. în timp ce 
echipa condusă de dr. docent 
V, Papiu ' continuă studiul com
plex al argilelor din bazinul 
transilvănean, studiu cu largi po
sibilități de utilizare. V-am enu-' 
merat numai trei din colective;, ca 
acestea, insă, cp ia fel de impor
tante sarcini, sint și . celelalte. 
Necesitățile de studiere a tutu
ror unităților structurale ale ță
rii sint acoperite de geologi pe 
o gamă foarte variată de pro
bleme : petrografice, stratigrafi- 
ce, mineralogice, geoehimice, hi
drologice, paleontologice. La u- 
nele dip( cercetările îpeepuțe de 
noi își vor adilcb acum . contri
buția și alți specialiști in mate
rie. AStW, în anui tretut am

• făcut primele cercetări de geo
logie marină, pentru alcătuirea 
hărților de distribuție a depozi
telor marine de pe platforma 
continentală a Mării Negre ; anul 
acesta acțiunile vor fi continuate 
de Institutul național de cerce
tări oceartografice de la Con
stanța. Valoarea muncii desfă
șurate de noi reiese, cred. și 
din faptul că tot planul tematic 
al institutului nostru a. fost con
tractat, ceea ce dovedește efici
ența cercetărilor geologice, care, 
ștau la baza tuturor celorlalte 
faze de punere in evidență și de 
valorificare a’Bogățiilor subsdlii- 
lui. ■ . -. .

Ne-am despărțit de interlocu
torul nostru convinși —o dată 
in plus -7- că nobila muncă de 
geolog, actualele ei răspunderi 
înalte își află. în cei ce vor por
ni miine la drum, oameni pe 
măsură. La ora cînd apar aceste 
rinduri, rucsacurile, port-hartul 
și busola, pioletul sînt pregătite 
și gata de plecare. Să le wăm, 
așadar, temerarilor navigatori 
spre adincurile pămînfului, 
DRUM BUN și SUCCES.

AURELIA MUNTEANU

PETRUȚA GRIGOKE, tehniciaiț 
geolog : .Mă voi strădui — ală- * 
turi de colegii cu mai multă ex
periență — ca aportul meu să . 

fie cît mai substanțial".

curs" deja, pe jos, distanța din- , 
tre pplul Nord și. Sud. în această, - 
campanie, desfășurată în zona 
Prahova-Jalomița, el va mai a- 
dăuga circa 2 000 km. celor 25 000 

însumați pînă acum.

TEODOR BANDRABUR î „Mă în
drept spre Oltenia, unde voi par. ' 
tjcipa la descifrarea cauzelor ri* ‘ 
dicării nivelului hidrostatic al a-* ’* 
pelor freatice <Jin zona L,eu — 
Zănoaga — Mîrșani- Este o lucra
re urgentă și de o mare însem- .

Inifiativa la zi
• Up om care a înconju

rat lumea. Acum 60 de ani, 
prof. Dan începuse ocolul 
lumii pe jos. în 6 ani el a 
folosit r497 de opinci, 28 cos
tume. naționale,; trecind prin 
74 de. state și 3Q de colonii. 
Acum 'are respe'piabila vîrs- 
tă de 80 de ani. în urmă cu 
citeva zile prpfeșbrtil â fost 
invitatul tinerilof^din orașul 
Fieni. povestindu*-le despre 
călătoriile salo și despre no
bila muncă de ■ dascăl.- -A 
fost o întilnire emoționantă.,. 
(Mihail Vlad).

• Proiecl-club din Dcr/a 
și-a redeschis porțile pentru 
tinerii din cadrul P.S.A.P.C. 
Vechiul regulament a fost' 
îmbunătățit, iar activitatea 
se desfășoară sub directa în

drumare a comitetului U.T.C. 
Tinerii au posibilitatea să 
participe la1 audiții muzicale, 
campionate de țenis de.‘.masă, 
șah, pot .viziona- filme teh
nice și de specialitate.. (ing. 
N. Cricoveânu).

• 5 ani de activitate mu- 
Z.eisUcă :au adus elevilor 
școlii din comuna Leu-Doij 
succese, remarcabile., în ...ca
drul muzeului, .ei. își pot re
prezenta, cu ajutorul expo
natelor. perioadele istorice 
în 'mod cronologic : piese’ de 
silex, fragmente ceramice din 
perioada -de- început a neoli
ticului. fragmente . din cul
tura Coțofeni, 4in epoca 
bronzului, ceramică dacică 
etc. (Traian Roșianu).

nătate".

SILVIU R ADAN : „In cele două 
locuri de muncă în teren -- A- 
pusenii și Maramureșul — voi în- . . 
treprinde un studiu amănunțit a- 
supra argilelor. Prevăd rezultate 
bune, dar aș dori să discutăm 
despre aceasta mai bine 1a toam

nă, la întoarcere". tc.

NOI PREMIERE
CINEMATOGRAFICE

producție a studioului JVtosfilm, după 
romanul lui I.S. Turgheniev

Regia: Andrei Mihalkov-Koncialovski
Cu = Irina Kupcenko, Leonid Kula- 

ghin, Beata Tyszkiewicz, Aleksandr 
Kostonioloțki, Vasili Mercuriev, Ma
risa Durasova.

o coproducție iugosiavo-atnericană
Regia : Caslav Damjanovic
Cu : Richard Conte, Rory Calhoun, 

Aili King, Rada Duricin, Relja Bashich

producție a studiourilor americane.
Regia : Terence Young.
Cu : Audrey Hepburn, Alan Arkin, 

Richard Crenna.

&nema---v- •
ELIBERAREA (seria I) : rulează 

la Patria (orele 10; 12,30; J6; 18,30; 
21. (Ecran panoramic).-

BĂNUIALA : rulează la Fa
vorit (orele 15,30; 18; 20,30); Gră
dina Festival (ora 19,30), Festival 
(orele 3; 11,15. 13,30; 16; 18.20; 21).

CASTELUI. CONDAMNATI- 
LOR : rulează 1a Republica (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21), Grădi
na Doina (ora 20).

...SA UCIZI O PASARE ClNTA- 
TOARE : rulează 1a Central (orele 
8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45), 
Modern (orele 9,30; 12,15; 15;
17.45; 20.30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează 1a 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Bupurești (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18.45; 21), Feroviar
(orele 8,30; 10,45; 13; 15.15; X7.30; 20). 
Excelsior (grele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18.45; 21). Stadionul Diriamo 
(ora 20), Grădina Expoziția 
(ora 20).

PENTRU ȚARA Șl REGE : ru
lează la Capitol (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21).

AL 8-LE A : rulează la Victoria 
(orele 9; 11.15; 13.39; 16; 18.30;
20,45).RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează la Lumina (orele 9,30—15,30 
în continuare : 18,15: 20,30).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) — program pentru copii 
(ora 10).PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

SPLENDOARE IN IARBA : ru
lează la Grivița (orele 15,30; 18;
20.30) . Miorița (orele 15; 17.30: 20).

PRIETENI FARA GRAI : rulea
ză la înfrățirea (orele 16.30; 19).

MIREASA ERA 1N NEGRU J ru
lează la Grădina Buzești (ora ?0), 
Moșilor (orele 15,30; 18), Grădina 
Moșilor (ora 20), Buzești (orele 
15,30; 18).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Dacia (orele 8,30—15,45 în conti
nuare ; 18; 20,30), Drumul Sării
(orele 15; 17,30; 20).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Bucegi (orele 16; 18,15), 
Grădina Bucegi (ora 20) ; Arta 
(orele 15,30; 18). Grădina Arta (ora 
20).

TARZAN. OMUL JUNGLEI î ru
lează la Grădina Lira (ora 20).

COLONIA LANFIERI j rulează 
la Gțulesți (orele 15.30; 18; 20,30).

TE IUBESC, TE IUBESC : ru
lează Ia Cotroeeni (orele 15.30: 18; 
20,30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Crîngași (orele 15,30? 19).

IUBITA LUI GRAMINIĂ : ru
lează 1a Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,30: 20,45). Gloria {orele 
9; 11,30 L 14,30; 17,30; 20,30).

URMĂRIREA • rulează la Flo- 
reasca (orele 15; 17,20; 20).

CU MINE, NU. MADAM'î: 
lează te Vqlga , (orele Ț6: 18.15;
20.30) .PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI: rulează la Aurora (oțele 
9; 11; 13; 16; 18), Grădina Aurora 
(ora 20); Tomis (orele 9; 11,15; 
18,30. 15,45; 18), Grădina Tomis
(ora 20), Flamura (orele 11; 17;
19.30) .

TARZAN, OMUL JUNGLEI : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18).

SIMBATA, 9 MAI 1979
Opera Română : MADAME

BUTTERFLY — ora 19,39 ; Teatrul 
de Operetă : SÎNGE VIENEZ — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. Ț.. 
Caragiale" (Sala Comediâ) : IDIO
TUL — ora 30 ; (Sala Studio) : AL 
4-LEA ANOTIMP — ora 20 ; Tea
trul de Comedie : MANDRAGORA
— ora 17,30 ; OPINIA PUBLICA — 
ora '2'0,30 ; Teatrul Mic : TANGO
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra- . (Schit. Măgureanu) : 
PURTCELE IN URECHE — ora 15 : 
MUZICA POEZIE 1970 (Recital 
Tudor Gheorghe) — ora 20 : (Sala 
Studio) : HARFA DE IARBĂ •— 
ora 20 ; Teatrul Giulești : MITICĂ 
ȘI... OMUL LUI — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : O CASĂ ONORABILA
— ora 19,30 ; (Sala Studio) : O
LUNĂ I.A ȚARA — ora 20 ; Tea
trul „Ion Vasilescu" : FLOARE 
DE CACTUS — ora 19,30 ; (La 
Teatrul de vară „Herăstrău") : 
FOTBAL MEXIC ’70 — ora 20 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : MA- 
ZEL-TOV — ora 19,30 ; Studioul 
I.A.T.C. : CARTOFI PRĂJIȚI CU 
ORICE — ora 20 ; Teatrul „Țăn
dărică" (Cal. Victoriei) : O PO
VESTE CU CINTEC — ora 15 ; 
NOCTURN I — ora 21.30 ; (Str. 
Academiei) : GULIVER ÎN TARA 
PĂPUȘILOR — ora 17-; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) :> .LA 
GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 19.30 ; 
(Cal. Victoriei) : NICUȚA LA TĂ
IOASE — ora 19.30 ; Ansamblul 
U.G.S. : BALADA OMULUI —
ora 20 ; Circul de Stat : CȚRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — ora 
18,30.

• 17,00 Microavanpremiera ‘ • 17,05 Emisiune în limba germană

• 18,Q5 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți ! — emisiune pentru -•' tineret' © 19,00 Telejurnalul de ^.7 
seară e 19.20 Desâne animate : Le- ** 

. genda cioeîrl-iei « 19,30 Tele-en- ' 
ciciopadia © 20,30 Film serial 
© 21,15 Instantanee lirice și core
grafice' © 21,50 Itinerar eroic 
© 22.00 Tejejualaiul de nafcpte 
© 22,10 Film doiAmentar ; Țtirerar 
cehoslovac © «ț.30 Romanț* © 
22,40 Fotbal. AjfSfccte filmate din - 
finala disputată fh* Stadiomil San 
Siro .din Mițant», între echipele -e 
Celtic Glasgow și Feyenoord 
Rotterdam.
PROGRAMUL II
• 20,30 Mozaic cinematografic

• 21,30 Lirica românească -închi- ■<. 
nată Zilei Victoriei © 21,45 Segra 
melomanului © 22,20 Film serial 
„Rîul întunecat" (reluarea episo- 
dului III).

DUMINICA, 10 MAI 1970
PROGRAMUL I lT

© 8,30 Deschiderea emisiunii © 
„Lumea copiilor" în parcul He
răstrău. Emisiune muzical distrac- . 
tivă © „40 km. la oră" — con
curs de carturi — Transmisie di
rectă © Cojo.celul fermecat (III), 
lilm pentru copii © 10,00 Ora șa- ~ 
tului © 11,25 Concert simfonic. ;* 
Orchestra simfonică a Conserva- 
torului „George Enescu" din Iași. 
In program : Simfonia nr. 40 în • 
sol minor de Mozart © 12,00 De 
strajă patriei © 16,00 Microavan- 
premieiă © Gol-filmul Campiona- "J 
tului mondial de fotbal ediția 1966 •.
— Anglia. Secvențe inedite din 
cele mai importante meciuri ale ’ - 
„World Cuplului © Automobi- ,t 
ljsm. Transmisiune de la con
cursul din Havirjov (Ceho- 
slovacia) © 18,00 Film serial : Oli
ver Twist (VIII) © 18,30 Hai Bu
zău, Buzău. Emisiune realizată cu 
concursul artiștilor amatori de la 
Casa de cultură din Buzău © 
19.00 Telejurnalul de seară © 19,20 
Noutăți cinematografice © 19.40 
Reporterii npștri vă prezintă : Ti- . 
perețea are 10 etaje © Parada pe 
patru roți ©- Echipa de fotbal a ț României cu £4 de ore înaintea 
plecării în Mexic (Comentatiur 
Cristian Țopescu) ® 20,30 Film Q 
artistic : Un copac crește în ~ 
Brooklyn © 22,35 Telejurnalul de 
noapte © 22,50 Parada vedetelor i 
Gigllola Cinquetti.
PROGRAMUL II

© 20,00 Concertino — emisiune 
muzid'al-coregrafică © 21,00 Filme 
documeritare © 21,35 Din creația 
compozitorilor Constantin Silves
tri și, George Onciul © 22,00 Ro<* • 
man ^foileton : Portretul unej 
doamne (reluarea episodului
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contra Uniunii Sovietice. 
Subordonîndu-și aproape toa
te țările continentului, naziștii 
au instaurat în cadrul lor 
„noua ordine", care însemna 
exterminarea în lagăre ale 
morții a milioane de ființe 
omenești, teroare sălbatică, 
jaf și ruină economică.

în acea perioadă de încer
cări neasemuit de grele, lupta 
pe viață și pe moarte împo
triva fascismului, pînă la zdro
birea lui definitivă, a devenit 
problema fundamentală pen
tru toate statele, pentru toate 
popoarele, condiția însăși a 
posibilității fiecăruia de a 
supraviețui, ca și a salvării 
civilizației umane. Din această 
necesitate vitală s-a născut 
coaliția antihitleristă. care cu
prindea Uniunea Sovietică, 
Anglia, Statele Unite ale Ame
rică Franța, și care, în pro
cesul desfășurării războiului, a 
ajuns să unească aproape 50 
de țări. Această coaliție a re
prezentat o vie ilustrare a po
sibilităților reale de înțelege
re și colaborare între țări cu 
orînduiri social-politice diferi
te, atunci cind raporturile lor 
sînt guvernate de rațiune, de 
respectul valorilor umane, al 
libertății și dreptății.

In încleștarea războiului, a 
luat naștere în rîndul popoare
lor înrobite și a căpătat o 
mare amploare rezistența anti
fascistă. împotriva ocupanților 
s-au ridicat cu arma în mînă 
milioane de oameni din Iugo
slavia Franța, Belgia, Ceho
slovacia, Polonia, Norvegia, 
Albania, Grecia și din alte 
state. Reunind sub același 
stindard cele mai diverse ca
tegorii sociale și politice, în 
frunte cu comuniștii, mișcarea 
de rezistență îi asalta din toa
te părțile pe cotropitori, slă- 
bindu-le continuu forțele și 
grăbind înfrîngerea lor.

In marele fron£ al luptăto
rilor antifasciști a, adus o im
portantă contribuție poporul 
român. Voința forțelor înain
tate din România de a bara 
calea fascismului și a apăra 
libertatea națională, atașamen
tul lor față de cauza progresu
lui și dreptății în viața socia
lă s-au afirmat viguros, încă 
cu mulți ani înaintea declan
șării războiului hitlerist, în 
puternice acțiuni de masă, 
cum au fost luptele muncito
rești din anul 1933 — care 
s-au înscris printre cele dinții 
manifestări antifasciste ale 
proletariatului pe plan inter- 

.național în nenumăratele 
demonstrații desfășurate sub 
lozinca frontului popular în 
perioada anilor 1935—1938.
\ Organizatorul și animatorul 
•luptei antifasciste a fost 
Partidul Comunist Român. In- 
țelegînd în întreaga sa gravi
tate pericolul reprezentat de 
nazism, comuniștii i s-au îm
potrivit cu consecvență și 
curaj. încă în 1935, atrăgînd 
atenția că fascismul amenin
ță „nu numai soarta proleta
riatului și a țărănimii, dar 
existența și neatirnarea în
tregului popor român ", parti
dul comunist sublinia că 
„lupta pentru împiedicarea 
pregătirilor fasciste și a 
triumfului fascismului, pentru 
salvarea propriei clase, pen
tru mîntuirea întregului po
por e sarcina cea mai arză
toare a muncitorimii", că 
„noi, comuniștii, sîntem gata 
să apărăm cu arma în mină 
independența României dacă 
țara noastră ar fi s.ilită să 
ducă un război național de 
apărare contra imperialis
mului fascist".

Partidul comunist a în
gemănat strîns lupta activă 
contra pericolului fascist cu 
lupta pentru prietenie și a- 
lianță cu Țara Socialismului, 
apreciind statornicirea unor 
relații de bună vecinătate cu 
U.R.S.S. ca o chestiune de 
mare importanță politică pen
tru România, pentru asigu
rarea păcii și securității.

împotriva fascismului, pen
tru colaborare cu Uniunea 
Sovietică, pentru securitate 
colectivă în Europa’ se pro
nunțau mase de oameni apar- 
frinînd celor mai felurite ca
tegorii sociale, personalități 
de frunte ale vieții culturale 
și științifice, numeroși oameni 
politici. In aceste împrejurări 
au fost stabilite în anul 
1934, cum se cunoaște, rela
ții diplomatice între România 
și Uniunea Sovietică, ajungîn- 
du-se pînă la elaborarea unui 
proiect de tratat româno-so- 
vietic ce urma să reglemen
teze asistența mutuală și aju
torul reciproc între cele două 
țări, în cazul în care vreuna 
dintre ele ar fi suferit o a- 
gresiune.

Eroica luptă desfășurată de 
partidul comunist, în fruntea 
clasei muncitoare, a forțelor 
progresiste, sub steagul de
mocrației și independenței 
țării, atitudinea clarvăzătoa
re a unor grupări politice ale 
claselor conducătoare au stă
vilit pentru un timp ascen
siunea spre putere a organiza

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
ION GHEORGHE MAURER

țiilor fasciste și aservirea ță
rii Germaniei. Intensificarea 
agresivității Reichului hitle
rist în situația internațională 
complexă ce se crease a făcut 
ca evenimentele din țara 
noastră și din alte țări să ia 
însă, după cum se știe, un curs 
negativ, în viața politică pre- 
valînd, în cele din urmă, 
cercurile cele mai reacționare 
care s-au orientat spre cârdă
șia cu fascismul german. Pă
răsit de toate puterile Eu
ropei, lăsat de fapt la discre
ția Germaniei naziste, poporul 
român a devenit victima Dic
tatului de la Viena. A început 
astfel cea mai întunecată pe
rioadă din istoria modernă a 
României, perioada dictaturii 
militaro-fasciste antonesciene, 
care, împotriva voinței po
porului, a împins țara în 
război alături de Germania.

Este bine cunoscut că U- 
niunea Sovietică, înfruntînd 
cea mai mare parte a forțelor 
fasciste, dînd cele mai multe 
jertfe, a purtat greul războiu
lui antihitlerist. în lupte crîn- 
cene și îndelungate, desfășu
rate de-a lungul unui front 
de mii de kilometri, Armata 
Roșie a sfărîmat, pas cu pas, 
mașina de război fascistă, a- 
coperindu-se de o glorie ne
pieritoare. Epopeea Leningra
dului, luptele din fața Mosco
vei, năpraznica lovitură dată 
dușmanului la Stalingrad, 
vastele operații desfășurate 
pe întinderile frontului pînă 
la Berlin vor vorbi peste 
veacuri despre eroismul po
poarelor Uniunii Sovietice, 
despre dragostea lor de țară, 
despre hotărîrea de a-și a- 
păra cu orice preț patria, pă- 
mîntul natal. In apriga în
cleștare cu forțele fasciste 
și-au dat viața milioane și 
milioane de oameni sovietici. 
O impresionantă mărturie a 
patriotismului popoarelor U- 
niunii Sovietice a constituit-o, 
mișcarea de masă a partiza
nilor, care a făcut să ardă pă- 
mîntul sub picioarele cotropi
torilor. Partidul comunist, fău
rit de Vladimir Ilici Lenin, a 
organizat și dinamizat acest 
imens efort de război l-a în
drumat spre țelul unic al vic
toriei.

Izbînzile repurtate de Uniu
nea Sovietică au încurajat 
lupta celorlalte popoare înro
bite de fascism, întărindu-le 
încrederea în victorie.

In România, partidul comu
nist, situîndu-se în fruntea 
mișcării pentru scoaterea țării 
din războiul hitlerist și elibe
rarea patriei, a definit obi
ectivele rezistenței antifascis
te, a organizat lupta clasei 
muncitoare, a maselor popu
lare pentru atingerea lor. a 
militat pentru coalizarea celor 
mai largi forțe politice ale țării. 
Sub impulsul activității par
tidului, pe măsură ce suferin
țele cauzate de război se ac
centuau. mișcarea de rezis
tență a căpătat dimensiuni tot 
mai largi și a sporit în inten
sitate, cuprinzînd în rîndurile 
ei muncitori, țărani, intelec
tuali, oameni din cele mai va
riate categorii sociale și din 
rîndul naționalităților conlo
cuitoare, ostași și cadre supe
rioare din armată, personali
tăți politice de diverse orien
tări, pe toți cei interesați în 
eliberarea țării. Lupta comu
niștilor și a altor patrioți pen
tru sabotarea mașinii de răz
boi fasciste, pentru eliberarea 
patriei, desfășurată în pofida 
terorii cumplite dezlănțuite 
de regimul antonescian și de 
gestapo, va rămîne de-a pu
ruri o pildă vie a dragostei de 
țară, a atașamentului, pînă la 
sacrificiul suprem, fată de 
cauza libertății.

Așa cum este bine cunoscut, 
în împrejurările internațio
nale favorabile create ca ur
mare a victoriilor repurtate de 
Uniunea Sovietică și a lovitu
rilor puternice primite de a- 
gresor pc toate fronturile, par
tidul comunist, în colaborare 
cu celelalte forțe democratice 
și patriotice, a organizat și 
condus insurecția armată, care 
a dus la răsturnarea de la 23 
August 1944 : înlăturarea re
gimului lui Antonescu și ală
turarea României la coaliția 
antifascistă. în cel de-al doi
lea război mondial. România 
a oferit exemplul unic al în
toarcerii dintr-o dată a arme
lor de către întreaga armată 
împotriva fascismului, fapt în 
care și-a găsit o vie și puter
nică reflectare starea de spi
rit antihitleristă a militarilor 
români, ca și a întregului po
por.

în cronica victoriilor arma
tei române și ale formațiuni
lor patriotice, cu care a ac
ționat în strînsă cooperare, se 
înscriu eliberarea completă a 
Capitalei în primele zile ale 
insurecției, iar pînă la sîrșitul 
lui august 1944, curățirea de 
hitleriști a părții centrale, de 
sud-est și sud-vest a țării. Ar
mata română a continuat apoi 
lupta, alături de Armata so
vietică, pentru eliberarea în
tregii țări și dincolo de hota
rele ei, pe teritoriul Ungariei 

și Cehoslovaciei, pînă la În
frîngerea definitivă a Germa
niei hitleriste. Efectivul mili
tar de peste o jumătate de mi
lion de oameni — din care 
170 000 s-au jertfit pe cîmpul 
de bătălie —, cele peste 3 800 
de localități eliberate, de-a 
lungul unei distanțe care în
sumează mai mult de 1 000 km 
străbătuți în dispozitivul ina
mic, cheltuielile pentru sus
ținerea frontului, care s-au ri
dicat. împreună cu pagubele 
suferite prin distrugerile pro
vocate de trupele fasciste, la 
peste 1 miliard de dolari la 
cursul valutar din 1938 dau 
măsura efortului uman și ma
terial al României pentru 
zdrobirea fascismului. Faptele 
de arme ale ostașilor noștri 
au fost în repetate rinduri re
marcate în ordine de zi ale 
Comandamentul Suprem So
vietic și în comunicate de 
război ; peste 300 000 de sol
dați, subofițeri și ofițeri ro
mâni au fost distinși cu ordine 
și medalii românești, sovietice, 
cehoslovace și ungare.

O elocventă expresie a ela
nului patriotic stîrnit în rîn
durile poporului de cauza 
dreaptă a războiului antifas
cist a constituit-o numărul 
mare de voluntari. Cum se 
știe, încă în cursul anului 1943 
se' constituise pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, cu spri
jinul guvernului sovietic, 
marea unitate militară,
divizia „Tudor Vladimirescu" 
— căreia i s-a atribuit ulte
rior. pentru vitejia dovedită 
în luptele de eliberare a De
breținului, denumirea acestui 
oraș —, precum și divizia 
..Horia, Cloșca și Crișan". 
După 23 August 1944, rînduri
le voluntarilor au crescut cu 
zecile de mii de oameni în
regimentați în formațiunile 
patriotice. Merită să fie subli
niată importanța pe care a a- 
vut-o acțiunea organizată, din 
indicația partidului, de către 
Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, la che
marea căruia mii și mii de 
tineri au plecat pe frontul an
tihitlerist.

Neuitate vor rămîne, de a- 
semenea, faptele oamenilor 
muncii din uzine, transporturi 
și de la sate, care au lucrat 
zi și noapte, izbutind — în 
pofida imenselor greutăți pro
vocate de starea de secătuire 
a economiei naționale, de dis
trugerile de război, de sabota
jul claselor exploatatoare și 
elementelor fasciste —, să asi
gure toate cele necesare fron
tului. Sacrificiile făcute de 
masele populare pentru apro
vizionarea armatei s-au ridi
cat, prin substanța și propor
țiile lor, la înălțimea faptelor 
de vitejie săvîrșite pe front 
de ostași.

Soarta Germaniei hitleriste 
a fost pecetluită în primăvara 
anului 1945, prin bătălia pen
tru Berlin, cea mai mare bă
tălie din istoria războaielor. 
Armata sovietică a înfrînt aici 
ultima rezistență a hitleriști- 
lor. Prin capitularea fără con
diții a Germaniei, la 9 mai 
1945 s-a pus capăt războiului 
în Europa. Citeva luni mai 
tîrziu, a fost scos din luptă a- 
liatui Germaniei în Asia — 
militarismul japonez, la în
frîngerea căruia a adus o im
portantă contribuție poporul 
chinez, sub conducerea parti
dului său comunist. La capă
tul unei conflagrații fără sea
măn. soldate cu pierderi uma
ne și materiale incalculabile, 
cu imense suferințe, oamenii 
de pe întreg pămintul au res
pirat ușurați, punîndu-și spe
ranța într-o lume mai bună, 
fără oprimare și războaie.

Pentru lupta eroică și jert
fele date în cucerirea Victo
riei, pentru tot ceea ce a făcut 
ca să nimicească fascismul, 
popoarele sovietice și-au cîști- 
gat admirația și gratitudinea 
din partea întregii omeniri.

în această zi solemnă, po
porul român aduce omagiul și 
prinosul recunoștinței sale 
Uniunii Sovietice, glorioaselor 
ei armate. In focul luptelor 
contra hitleriștilor, prin sînge- 
le vărsat in comun de ostașii 
români și sovietici, s-a cimen
tat prietenia dintre poporul 
român și popoarele sovietice, 
prietenie ce s-a dezvoltat în 
anii construcției socialiste, pe 
fondul comunității de orindui- 
re și de țeluri.

Poporul nostru cinstește, de 
asemenea, bravura și jertfele 
forțelor armate ale Statelor U- 
nite. Marii Britanii, Franței și 
celorlalte state din coaliția 
antihitleristă, ale eroilor miș
cării de rezistență din toate 
țările, ale tuturor celor care 
au contribuit la înfrîngerea 
fascismului.

La a 25-a aniversare a Zi
lei Victoriei, gîndurile noastre 
se îndreaptă cu emoție și re
cunoștință fierbinte spre neîn- 
fricații fii ai poporului român 
— ostași și ofițeri, luptători 
din formațiunile patriotice, 
revoluționari și antifasciști, 
care n-au precupețit nimic 
pentru eliberarea țării, pentru 
nimicirea fascismului. Vitejia 

și abnegația lor vor fi întot
deauna cinstite ca o pildă de 
patriotism, de dăruire și de
votament pentru cauza liber
tății. în istoria patriei vor fi, 
de asemenea, mereu slăvite 
faptele înălțătoare ale clasei 
noastre muncitoare, ale între
gului popor din timpu] războ
iului antihitlerist.

Contribuția țării noastre la 
înfrîngerea Germaniei naziste 
a fost recunoscută și aprecia
tă de puterile aliate, de opi
nia publică internațională. 
Numeroase documente, remar- 
cînd „actul curajos al cotitu
rii hotărîtoare a politicii 
României spre ruptura cu 
Germania hitleristă și alianța 
cu Națiunile Unite, în clipa 
cind încă nu se precizase clar 
înfrîngerea Germaniei" — 
citat din Decretul Sovietului 
Suprem al U.R-S.S., din 6 iu
lie 1945 —, au relevat rolul 
considerabil pe care l-a ju
cat acest act în schimba
rea raportului de forțe pe 
plan militar și politic în 
sud-estul Europei, în evoluția 
generală a războiului. La 
Conferința de pace de la Pa
ris, delegatul Uniunii Sovie
tice, Vîșinski, sublinia : „La 
23 August, cînd nu erau Mică 
evidente perspectivele desfă
șurării viitoare a evenimente
lor militare și cînd soarta 
Germaniei era departe de a 
fi clară, politiea externă a 
României a luat o întorsătură 
hotărîtoare. România a înce
tat complet operațiile militare 
împotriva Uniunii Sovietice 
pe toate teatrele de război, a 
ieșit din războiul împotriva 
Națiunilor Unite, a rupt legă
turile cu Germania și sateli
ții ei, a intrat în război de 
partea Națiunilor Unite, îm
potriva Germaniei și Unga
riei. Prin aceasta România a 
acordat ajutor Națiunilor U- 
nite și, în primul rînd, Uniu
nii Sovietice, care, mai mult 
decît celelalte țări, a supor
tat atacurile militare din 
partea Germaniei și a sateli
ților ei". La rîndul său, mi
nistrul de externe al Marii 
Britanii, Eden, într-o decla
rație făcută în Camera Comu
nelor în septembrie 1944, a- 
răta că : „România a dat un 
ajutor substanțial cauzei alia- 
ților", iar deputatul laburist 
Ivor Thomas, atrăgînd atenția 
că România este a patra țară 
în coaliția antihitleristă în ce 
privește efectivele angajate 
pe frontul antifascist, propu
nea să i se acorde statut de 
cobeligeranță. Toate acestea 
proiectează o puternică lu
mină asupra importanței in
ternaționale a actului de la 
23 August 1944 și a importan
ței participării României la 
războiul antihitlerist, îndrep
tățind satisfacția poporului 
nostru de a-și fi adus contri
buția la obținerea victoriei a- 
supra fascismului.

Tovarăși,

Sfertul de secol care a tre
cut de la terminarea războiu
lui a coincis pentru poporul 
român cu perioada unor pre
faceri adînci și fecunde, pro
duse pe toate planurile exis
tenței sociale, ca rezultat al 
revoluției populare și al con
struirii orînduirii noi, socia
liste. Au fost ani de muncă 
încordată, de eforturi stărui
toare pentru vindecarea răni
lor războiului și refacerea e- 
economiei naționale, pentru 
așezarea temeinică a întregii 
țări pe făgașul progresului 
neîntrerupt și multilateral. 
Judecind lucrurile în pers
pectiva pe care ne-o dă curge
rea timpului, putem apre
cia că jertfele făuritorilor 
victoriei de acum 25 de ani, 
ca și energia oamenilor mun
cii dedicată propășirii patriei 
după eliberare n-au fost za
darnice, ci au rodit bogat în 
împlinirea înaltelor idealuri 
ale poporului român, de liber
tate, dreptate socială și viață 
nouă.

Independența și suveranita
tea redobîndite prin elibera
rea de sub jugul fascist, sînt 
astăzi mai reale ca oricînd în 
istoria patriei. Ele au căpă
tat o temelie granitică prin 
instaurarea puterii populare, 
prin dezvoltarea în ritm viu 
a forțelor de producție, ' ca 
urmare a înfăptuirii politicii 
partidului, prin sporirea avu
ției naționale. Succesele eco
nomice, politice, sociale obți
nute în anii socialismului au 
schimbat în mod profund 
înfățișarea țării, traiul oame
nilor muncii de la orașe și 
sate.

în prezent, poporul nostru 
este angajat cu toate forțele 
în îndeplinirea sarcinilor ulti
mului an al actualului cinci
nal, pregătind astfel trecerea 
la realizarea amplului program 
elaborat de Congresul al X- 
lea al Partidului Comunist 
Român. Atingerea obiectivului 
luminos pe care ni l-am pro
pus — făurirea societății so
cialiste multilateral dezvolta
te — implică o mare concen

trare de mijloace, o muncă e- 
nergică și conștiincioasă în 
toate domeniile. Partidul pola
rizează resursele țârii, capaci
tățile creatoare și spiritul in
ventiv al oamenilor spre ridi
carea întregii activități econo
mice și sociale la un nivel ca
litativ mereu superior, cores
punzător exigențelor societății 
moderne, posibilităților oferite 
de revoluția științifico-tehnică 
pe care o trăim. Numai astfel 
poate fi obținută o eficiență 
din ce în ce mai mare în toa
te compartimentele organis
mului nostru social, poate fi 
asigurată dezvoltarea neîntre
ruptă a societății românești, 
poate fi lărgită permanent 
baza creșterii nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

In centrul atenției se află, 
ca și pînă acum, dezvoltarea 
intensivă a forțelor de produc
ție și modernizarea economiei, 
de care depinde, în primul 
rînd, sporirea bogăției mate
riale a societății. Totodată, 
pentru asigurarea libertății, 
progresului și bunăstării, un 
rol excesiv de important îl 
au și îl vor avea cu atît mai 
mult în viitor știința și cultu
ra, formația spirituală a oa
menilor. In concordanță cu a- 
cest adevăr, statul se preocupă 
de extinderea și modernizarea 
învățămîntului, ca principal 
factor de instruire și culturali
zare, precum și de stimularea 
generală a tuturor componen
telor culturii. Trebuie, de ase
menea. subliniat că imensita
tea efortului făcut de stat 
pentru dezvoltarea economiei, 
științei, culturii și artei, pen
tru perfecționarea vieții socia
le în ansamblu implică uri stă
ruitor efort individual din 
partea fiecăruia, indiferent de 
locul pe care îl ocupă în so
cietate, de a-și perfecționa 
propria activitate, de a acu
mula cît mai mult din ade
vărata avalanșă de cunoștințe 
pe care le creează geniul u- 
man în epoca actuală. Adău
gind cadrul mereu mai favo
rabil ce se creează în viața so
cietății noastre prin adîncirea 
sistematică a democrației so
cialiste. prin atragerea la lua
rea deciziilor a celor ce sînt 
chemați să le și înfăptuiască, 
avem o imagine a preocu
părilor majore ale partidulu; 
și statului, menite să degaje tot 
mai evident trăsăturile proprii 
socialismului.

Evocînd evoluția țării noas
tre din anii luptei împotriva 
fascismului și pînă în prezent, 
se cuvine să subliniem încă o 
dată, ca o realitate esențială 
care rezultă din această evo
luție, sudura trainică dintre 
partid și popor, forța dinami
zatoare a politicii partidului. 
Ceea ce generează imensa au
toritate și influență de care se 
bucură partidul în popor, este, 
pînă la sfîrșitul sfîrșitului, 
faptul că în întreaga sa po
litică el dă expresie năzuințe
lor și intereselor fundamenta
le ale națiunii. Răspunzînd 
acestor interese, politica par
tidului răspunde implicit in
tereselor socialismului și pro
gresului în întreaga lume. 
Partidul, despre care putem 
afirma cu toată vigoarea că 
reprezintă chintesența con
științei de sine a clasei mun
citoare, a forțelor celor mai 
înaintate ale națiunii noastre 
socialiste, s-a dovedit și se do
vedește la înălțimea misiunii 
sale istorice de conducător po
litic al poporului în lupta pen
tru libertate, pentru înflorirea 
României socialiste.

Tovarăși,

Victoria asupra fascismului 
a avut consecințe profunde pe 
arena mondială, a marcat în
ceputul unui proces de ample 
mutații în configurația social- 
politică a omenirii, in rapor
tul de forțe și în relațiile in
ternaționale.

De o importanță istorică 
deosebită este constituirea sis
temului socialist mondial, cu
prinzînd 14 state, sistem care 
reprezintă principala forță a 
evoluției societății contempo
rane, cea mai puternică sta
vilă în calea reacțiunii, a im
perialismului. O forță politică 
influentă a zilelor noastre a 
devenit mișcarea comunistă și 
muncitorească. In anii de 
după război, în numeroase țări 
a crescut considerabil gradul 
de organizare a clasei munci
toare, s-au lărgit rîndurile 
partidelor comuniste, a sporit 
capacitatea lor de a se adap
ta la condițiile specifice țări
lor în care activează, de a că
lăuzi masele populare, atît în 
direcția unor schimbări struc
turale în viața societății, cît 
și a apărării libertății și inde
pendenței popoarelor. Ultimul 
pătrar de veac a cunoscut, de 
asemenea, o vijelioasă dezvol
tare a luptei de eliberare na
țională, ceea ce a determinat 

prăbușirea sistemului colonial 
al imperialismului. Mișcarea 
pentru dobîndirea și apărarea 
independenței naționale re
prezintă o componentă de sea
mă a progresului general al 
societății omenești.

Asistăm la o tot mai puter
nică afirmare a voinței po
poarelor de a se dezvolta de 
sine stătător, fără nici un a- 
mestec din afară, la sporirea 
necesității ca fiecare națiune, 
fiecare stat să se afirme pe 
arena internațională. Pentru 
libertate și progres social, îm
potriva încercărilor cercurilor 
reacționare mondiale de a se 
amesteca în treburile interne 
ale popoarelor, acționează as
tăzi puternice forțe social-po
litice, cuprinzînd clasa mun
citoare, pături largi ale țără
nimii, intelectualității, tinere
tului, organizații de femei, 
cercuri sociale extrem de dife
rite sub raportul convingeri
lor și orientărilor politice, fi
lozofice și religioase, persona
lități ale vieții științifice și 
culturale.

O privire lucidă asupra evo
luției omenirii duce la conclu
zia că, spre deosebire de anii 
premergători ultimului război 
mondial, superioritatea se află, 
în prezent, de partea forțelor 
sociale care militează pe toa
te continentele pentru respec
tarea dreptului imprescripti
bil al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele, împo
triva imperialismului, pentru 
pace și colaborare între state. 
Firește, atît timp cît există 
imperialismul există și perico
lul politicii sale agresive, de 
hegemonism și supremație 
mondială. Nu pot și nici nu 
trebuie să fie ignorate sau 
subestimate acțiunile cercuri
lor imperialiste reacționare 
care atentează la libertatea 
popoarelor, tendința lor de a 
încorda relațiile internaționale. 
Ultimul pătrar de veac a ară
tat, nu de puține ori, că a- 
cestea nu se dau înlături de 
la încălcarea independenței și 
suveranității statelor, recurg 
la presiuni politice și econo
mice, la ingerințe în treburile 
interne ale altor țări, promo
vează o politică de forță și de 
amenințare cu forța, intensi
fică înarmările. Tocmai de 
aceea este un imperativ pen
tru toate popoarele să-și păs
treze permanent trează vigi
lența și să acționeze unit 
stăvilind încercările de a opri 
societatea Umană să pășeas
că înainte pe drumul progre
sului și păcii.

Mersul lumii contemporane 
ridică în fața statelor pro
blema conduitei în raporturile 
dintre ele, precum și sarcina 
de a așeza aceste raporturi pe 
o solidă bază principială, de 
a se lua toate măsurile nece
sare, la scară națională, 
regională și planetară, pentru 
soluționarea pe cale pașnică a 
litigiilor internaționale, asi
gurarea progresului omenirii, 
prevenirea unui nou război 
și statornicirea unei păci du
rabile.

Examinarea cauzelor care 
au generat ultima conflagra
ție mondială, ca și desfășura
rea vieții internaționale in 
perioada postbelică pun în 
lumină consecințele nefaste 
pe care le au încălcarea nor
melor fundamentale ale rela
țiilor dintre state, politica de 
forță și dominație, de lezare a 
drepturilor și intereselor legi
time ale statelor suverane și 
ale popoarelor. Este, deci, sa
lutar faptul că în opinia pu
blică mondială, cît și în rîn
dul oamenilor politici, capătă 
tot mai mulți aderenți ideea 
necesității de a clădi raportu
rile dintre state pe baza res
pectării stricte a dreptului 
sacru ăl fiecărui popor de a-și 
hotărî destinele, corespunză
tor propriei opțiuni, de a sta
tornici spiritul de justiție și 
morală în relațiile internațio
nale, prin observarea consec
ventă, de către toți și față de 
toți, a principiilor indepen
denței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Călăuzită neabătut de idea
lurile nobile ale libertății, 
progresului social și păcii, Ro
mânia socialistă desfășoară pe 
arena internațională, așa cum 
se știe, o intensă și multila
terală activitate. Prin glasul 
secretarului general al Par
tidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost de nenu
mărate ori afirmate constan
tele politicii externe a parti
dului și statului nostru : prie
tenia, alianța și colaborarea 
cu toate țările socialiste, ca 
element fundamental al a- 
cestei politici — dezvoltînd 
activ cooperarea în cadrul 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc și al Tratatului 
de la Varșovia, ca și în ca
drul relațiilor cu celelalte 
state socialiste; extinderea

colaborării cu toate țările 
lumii, indiferent de orîndui- 
rea social-politică ; lupta pen
tru unitatea tuturor forțelor 
antiimperialiste, iubitoare de 
libertate, democrație și pace ; 
respectarea dreptului fiecă
rui popor de a-și decide 
soarta cum îi dictează pro
priile interese ; înfăptuirea 
dezarmării și cu prioritate a 
celei nucleare ; promovarea 
normelor de drept și morale 
în relațiile internaționale.

Este bine cunoscută poziția 
țării noastre în ce privește 
securitatea europeană. Înfăp
tuirea acestui deziderat, in
staurarea unui climat de în
țelegere și conlucrare pașnică 
între statele continentului 
nostru ar corespunde intere
selor vitale ale popoarelor din 
Europa ca și intereselor ge
nerale ale păcii in lume, 
ar contribui ia însănătoșirea 
Întregii vieți internaționale, la 
soluționarea pașnică a pro
blemelor divergente existente 
pe glob. Sîntem, de aseme
nea, convinși ca ar avea re
percusiuni extrem de pozitive 
pentru pacea mondială, pen
tru dezvoltarea colaborării și 
cooperării între toate statele, 
desiiințarea blocurilor mili
tare, retragerea trupelor străi
ne ae pe teritoriul aitor state, 
renunțarea la forță și la ame
nințarea cu forța în relațiile 
internaționale.

Pentru poporul român este 
un motiv de îndreptățită 
mîndrie faptul ca spiritul 
care animă politica externă a 
partiauiui și statului nostru, 
principialitatea ei, țelurile pe 
care ie slujește au făcut să 
crească permanent prestigiul 
internațional al României, sti
ma și prețuirea sa pe plan 
mondial.

Evoluția vieții internațio
nale in ultimele decenii înve
derează caracterul indivizibil 
al păcii. Intr-adevăr, în con
dițiile interdependențelor atît 
de strînse, proprii epocii ac
tuale, nu este nici o exagerare 
în aserțiunea că orice focar 
de încordare, orice război lo
cal se poate agrava și extinde, 
se poate transforma, la un 
moment dat, intr-un factor de 
tulburare a păcii pe întreaga 
planetă.

Pornind de la principiile 
care călăuzesc politica ex
ternă a țării noastre, de la 
atitudinea de sprijinire ferma 
a dreptului fiecărui popor de 
a decide liber asupra destine
lor sale, guvernul român și-a 
făcut cunoscută, prin recenta 
sa Declarație, poziția fața de 
evenimentele din Vietnam, 
din Cambodgia și din Laos, 
cerînd încetarea agresiunii a- 
mericane. Cu aceeași grijă 
față de soarta păcii, progre
sului și libertății popoareior, 
îngrijorată de intensificarea 
acțiunilor militare și creșterea 
încordării în Orientul Apro
piat, România se pronunță 
stăruitor pentru reglementa
rea pe căi politico a conflic
tului din această zonă, pe 
baza rezoluției Consiliului de 
Securitate.

Poporul român, partidul 
nostru comunist și guvernul 
României socialiste, nutresc 
încrederea că perspectiva 
construirii unei lumi fără 
războaie, a instaurării unei 
păci durabile pe planeta 
noastră este o perspectivă 
realistă. Desigur, nu pot fi e- 
ludate obstacolele existente 
încă în calea atingerii acestui 
deziderat, persistența forțelor 
reacționare care acționează in 
lume, dar avem toate moti
vele să privim optimiști viito
rul omenirii. In condițiile ac
tuale, ale furtunoasei dezvol
tări a științei și tehnicii, ie- 
gâturile de colaborare, coexis
tență pașnică intre state se 
impun cu o forță ireductibilă: 
de altfel, aceasta este singura 
alternativă a unui război ter
monuclear pustiitor, cațe ar 
echivala cu pierderi incomen
surabile pentru întreaga ome
nire.

Partidul și statul nostru 
consideră că succesul luptei 
ce se desfășoară pe plan mon
dial pentru pace și progres, 
împotriva pericolului de răz
boi, pentru cauza libertății și 
independenței popoarelor, de
pinde în mod hotărîtor de 
unirea intr-un front comun a 
tuturor forțelor antiimperia- 
liste. De aceea, ne pronunțăm 
consecvent și depunem efor
turi perseverente pentru de
pășirea dificultăților și diver
gențelor care există în prezent 
în relațiile dintre țările so
cialiste și dintre partidele co
muniste și muncitorești, pen
tru întărirea unității țărilor 
socialiste, a mișcării comunis
te — factori hotărîtori ai evo
luției lumii contemporane — 
pentru unitatea forțelor de
mocratice’ și progresiste, anti
imperialiste de pretutindeni. 
Prin eforturile conjugate și 
neslăbite-ale tuturor popoare
lor se poate crea pe globul 
pămîntesc climatul de liniște 
și înțelegere între state.

Sîntem încredințați că ra
țiunea și pacea mondială vor 
triumfa 1

(Urmare din pag. I)

Primit cu îndelungi a- 
plauze, a luat cuvîntul to
varășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri.

Expunerea a fost subli
niată in repetate rinduri 
cu puternice aplauze.

Adunarea din Sala Pala
tului Republicii a încunu
nat o serie de ample mani
festări ce au avut loc în 
întreaga țară — conferințe, 
simpozioane, expoziții do
cumentare, întîlniri cu ve
terani din cel de-al doilea 
război mondial — mani
festări prin care poporul 
român a întîmpinat această 
zi, cu dublă semnificație, 
înscrisă cu litere de aur în 
letopisețul patriei. întreaga 
noastră națiune, cinstește 
cu recunoștință și înaltă 
mîndrie patriotică, aminti
rea neînfricaților luptători 
care în urmă cu 93 de ani 
au cucerit independența de 
stat a României, deschizînd 
perspectiva realizării uni
tății statale și a dezvoltării 
moderne a țării; memoria 
eroilor care, în cel de-al 
doilea război mondial, prin 
luptă dîrză pentru elibera
rea patriei, prin jertfe su
preme și-au adus o contri
buție de preț, unanim re
cunoscută, la zdrobirea fas
cismului și dobîndirea vic
toriei.

Adunarea festivă consa
crată aniversării Zilei Vic
toriei și Independenței de 
Stat a României s-a înche
iat într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire. Asis
tența ovaționează înde
lung pentru Partidul Co
munist Român, stegarul 
luptei pentru înfăptuirea 
idealurilor poporului nos
tru de independență și li
bertatea patriei, conducăto
rul încercat pe drumul 
construcției socialiste. Se 
scandează îndelung 
„P. C. R.“, „P. C. R.“,
„Ceaușescu — P.C.R.".

Este o nouă și puternică 
afirmare a dragostei, a a- 
tașamentului profund al 
întregului nostru popor 
față de partid, de condu
cătorii săi, a hotărîrii fer
me de a înfăptui neabătut 
politica internă și externă, 
marxist-leninistă, a Parti
dului Comunist Român, 
pentru continua înflorire a 
patriei, pentru ridicarea 
României pe noi culmi ale 
civilizației și progresului, 
pentru triumful păcii și so
cialismului în lume.

(Agerpres)

Manifestări 
in tară5

Manifestări prilejuite de a- 
niversarea victoriei asupra 
fascismului și de Ziua inde
pendenței naționale a Româ
niei au avut loc, în cursul zi
lei de vineri. în multe locali
tăți din țară.

In întreprinderi și instituții, 
la case de cultură și cămine 
culturale. în. licee din nume
roase localități din județele 
Alba, Argeș, Dolj, Harghita, 
Hunedoara, Mureș, Tulcea au 
fost organizate simpozioane, 
conferințe, întîlniri cu vete
rani din războiul antihitlerist. 
Ofițeri activi, cadre didactice, 
veterani au depanat fapte de 
arme, au vorbit despre con
tribuția armatei române, a în
tregului nostru popor, alături 
de glorioasa armată sovietică 
la ciștigarea bătăliei finale, la 
victoria istorică asupra Ger
maniei fasciste.

Numeroase manifestări s-au 
încheiat cu programe artistice 
prezentate de formații ale ar
tiștilor amatori.

Aniversarea Zilei victoriei 
și a Zilei independenței națio
nale a României a prilejuit 
totodată deschiderea unor ex
poziții.

Astfel. Uniunea Ziariștilor a 
organizat, la sediu] său din 
Capitală, o expoziție intitulată 
„România în războiul antihi
tlerist".

La Casa de cultură a sindi
catelor din Tulcea a fost des
chisă expoziția de filatelie și 
carte : „Nu vom uita nicioda- 
tâ’‘, cuprinzînd imagini din 
lupta pentru independență și 
pentru înfrîngerea Germaniei 
hitleriste.

La Muzeul Militar Central s-a 
deschis vineri expoziția jubiliară 
„Contribuția României la lupta 
dusă împotriva fascismului".

înscrisă în ansamblul mani
festărilor dedicate sărbătoririi 
unui sfert de veac de la victoria 
asupra fascismului, expoziția con
stituie un omagiu închinat me
moriei fiilor poporului român și 
ai celorlalte popoare care s-au 
jertfit pe cîmpurile de luptă pen
tru victorie. Exponatele — jur
nale de operații, hărți, ordine 
de zi, fotografii, obiecte care au 
aparținut unor ostași eroi — rele
vi atașamentul sutelor de mii de 
combatanți români față de cauza 
cuceririi eliberării de sub jugul 
fascist, fată de înfrîngerea defi
nitivă a fascismului. Sînt înfăți
șate, de asemenea, eforturile oa
menilor muncii, mobilizați de 
comuniști, pentru susținerea ma
terială și morală a frontului, as
pecte ale frăției de arme româno- 
sovietice, ale luptei comune pen
tru cucerirea victoriei.

(Agerpres)
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CUM
IDOLATRIZĂM IDOLII?

Se spune că și oamenii seco
lului nostru — în ciuda faptului 
că e un secol de nemaiîntîlnite 
cuceriri științifice și tehnice — 
trăiesc „împresurați de preju
decăți, cufundați în mituri'1. 
Prejudecăți, mituri, vechi și noi. 
Religia, înaintea tuturor ; fără să 
existe vreun raport de cauzalitate 
între credința religioasă și, bu
năoară, zborurile spațiale, echi
pajele feluritelor Apollo, întoarse 
pe pământ. înalță rugăciuni. 
Ceea ce confirmă încă o dată 
teza lui Marx, care 
„orice critică să înceapă de la 
critica religiei, bază a luptei îm
potriva societății ce a generat 
religia și pentru înnoirea societății 
înseși’1. (Introducerea la crima 
filozofiei dreptului lui Hegd'. 
Am amintit aceasta tocmai pen
tru a nu ignora esența oricărei 
atitudini sau tendințe „mitizan- 
te ’, de „idolatriku.i/ sau do „fe
tișizare1', inclusiv a celor con
temporane. vizînd vedeta de ci
nema, idolul sportiv, cântărețul 
de muzică ușoară. După cum se 
vede, problema are rădăcini a- 
dînci și ramificații vaste, ea cu
prinde întreaga istorie și toate 
treptele filozofiei omului și so
cietății. Mă voi limita, de aceea, 
la punerea în discuție a unui 
singur aspect, și anume, acela al 
formării tînărului într-un proces 
rațional de instruire și educație, 
adică la o problemă de ped 'go- 
gie.

Lăsînd la o parte exploziile 
de precocitate, evident foarte 
rare, personalitatea umană se 
formează într-un „processus“ mai 
mult sau mai puțin laborios și 
lent, prin închegarea și lărgirea 
progresivă a unui fond apercep
tiv, pe care-1 dorim cît mai te-x 
meinic, mai bogat, mai variat, 
în acest „processuspopihjl și 
tînărul trec inevitabil printr-o 
fază de „imitare". Dacă ne gîn- 
dim binei ce altceva e învăță- 
mîntul, ucenicia, stagiul, decît 
gesturi de „imitație11, de „repe
tare*1 a elementelor de cunoaș
tere, pe care civilizații! și cul
tura le pun la îndemîna fiecă
rei generații, cu adausurile și. 
cuceririle înregistrate de-a lun
gul timpului. Intr-o asemenea 
lază, fără îndoială, e nevoie de 
maeștri, de dascăli, de meșteri, 
care pot deveni — în funcție de , 
anvergura personalității lor — și 
„modele" de gîndire, de îndemî- 
nare, de viață. „Dacă vreți să vă 
maturizați gîndirea — scria un 
sociolog francez la începutul se
colului — ata.șați-vă studiului u- 
nui mare maestru". Acest maestru 
poate fi găsit în școală, în cărți, 
în viață. Istoria ne învață că în
totdeauna — fără excepție, cred 
— ideile au circulat și s-au dez
voltat prin „preluare" : Homer 
nu e de explicat în afara înflo
ritoarei tradiții a poemului în 
Grecia antică, Aristotel 'fără Pla
ton, Dante fără ,.dolce stil nove“ 
și așa mai departe, pînă la Emi- 
nescu al nostru, pregătit de ge
nerațiile anterioare, pînă la Ar- 
ghezi și Blaga, de neconceput 
fără Eminescu. Fiindcă apropie
rea, „atașarea" de un maestru 
nu presupune atît o simpatie in
tegrală față de om, cît o mare 
pasiune pentru opera lui, consi
derată desăvîrșită, împlinită în 
anumite limite istorice și so
ciale.

E foarte greu să ne imaginăm 
formarea și afirmarea unei per
sonalități dincolo de o necesară 
perioadă de ucenicie pe lîngă o 
altă personalitate, de cele mai 
multe ori cu valoare de model. 
Cred că tocmai absența unor a- 
seinenea „modele" e cauza de 
stagnare în unele domenii, ca de 
pildă, în cinematografia noastră. 
Desigur, nu e singura, dar faptul 
că — spre deosebire de alte arte 
și de literatură — istoria cine
matografului nostru n-a dispus 
de figuri regizorale cu putere de 
exemplu, explică într-o măsură, 
relativa încetineală a dezvoltării 
acestei arte.

Dar mai e ceva de observat.

In general adoptarea „modelelor" 
are două aspecte: primul mai 
mult afectiv, de atracție, de în
sușire și identificare, al doilea, 
cu precădere rațional, de exa
men critic, de discernere și ie
rarhizare a valorii. Cu cit primul 
impuls va fi mai violent, cu ac 
cente de fanatism și „idolatrie", 
cu atît atitudinea următoare va 
fi mai puternică, ajtmgînd pînă 
la repudiere, la renegare.

se asigură, în realitate, progre
sul.

Pentru a încheia, vreau să-mi 
exprim credința (nu religia !) în 
necesitatea „modelelor", a „ma
eștrilor". Aceștia contribuie e- 
norm la formarea profesională 
și morală a tinerei generații. lat 
dacă, la rîndul ei, va produce 
proprii ei maeștri, propriile 
i,modele" — depășindu-le

cerea ca NEVOIA
DE
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Continuăm an-
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MODELE
de FLORIAN POTRA

Istoria ideilor, a culturii și ar
tei, e plină de asemenea cazuri, 
mai mult sau mai puțin celebre. 
E un proces dialectic în care 
momentul tetic e constituit de 
„atașamentul" necondiționat, iai 
cel antitetic de „revizuirea" cri
tică, sinteza fiind ^.depășirea11 
modelului în delimitarea în ra
port cu acesta. De multe ori. 
ucenicii rămîn umbra maestrului, 
dar nu puține sînt și cazurile 
cînd ei se emancipează, afirmîn- 
du-și propria personalitate. Așa

cele actuale — cu atît mai bine. 
Așa e în firea lucrurilor.

Nu văd nici un rău ca tinerii 
să-și aibă actorii, sportivii, cîn- 
tăreții preferați (e o nuanță a 
..idolatrizării"), dar văd un mare 
bine dacă-și vor avea, înainte 
de toate, maeștrii în munca, ît. 
activitatea pentru care se pre
gătesc. Experiența actuală e cu 
atît mai pasionantă, cu cît — 
mă gîndcsc mai des la literatură 
arta, critică — maeștrii se for
mează umăr la umăr cu înv? 
țăceii, sub ochii noștri.

Sculptură de

GH. D. Angliei

Nicolae Breban este, după opi
nia multor comentatori, cel mai 
autentic romancier apărut la noi 
în ultimii cincisprezece ani. Au
toritatea sa este atît de mare, în 
rîndul criticii și al cititorilor, 
factura scrisului său așa de 
deo-^ebită în peisajul prozei ro
mânești actuale, incit am putea 
spune că ne aflăm înaintea unui 
scriitor solitar ; în domeniul 
său el nu se poate raporta la 
alți colegi, nu poate schimba 
semnale despre traseul parcurs 
cu alți navigatori (majoritatea

nu-i interesează : între aceștia 
se numără cel ce a scris Fran
cisca, In absența stăpînilor 
(I960), Animale bolnave (1968). 
Din Dostoievski îți. vine gre.u să 
separi un fragment oarecare 
dintr-o carte și să-1 citești cu 
voce tare unor prieteni, pentru 
a le face plăcere. Avem impre
sia chiar că însuși actul lectu
rii e oarecum diferit în cazul 
scriitorilor, din această familie 
(de care ține Breban). Ei nu-ți 
plac pur și simplu, nu te desfa
tă, ei țintesc altceva. Un Turghe- 
niev îți pune în față priveliștea 
delectarită a unei livezi înflorite, 
a unor delicați și albi meste
ceni ; sufletul îți e cu plăcere 
modelat, pagini anume te re
cheamă ; Gogol sau Dostoievski, 
te îngăduie alături purtîndu-te 
prin prăpăstii înspăimîntătoare, 
ei coboară, coboară mereu,\dru- 
mul de înapoiere (în real) devi
ne aproape cu neputință din a- 
bisurile omului. Modelarea e 
aspră, te simți tratat cu violen
ță, zdrobit. Revenit la lume în
țelegi că nu în amabile excursii 
de extrovertire te cheamă ei, și, 
lucru fundamental, că fiecare 
călătorie de aceasta trebuie fă
cută pînă la capăt, cu gravitate. 
Nu-1 poți lua pe Raskolnikov 
dintr-o pagină și lăsa în

mitent in real și mit. Privirea 
lui e măritoare, de ochean, și 
autorul ne-o propune adesea ca 
pe unica posibilă, unică mărtu
rie deformatoare și, in felul ei, 
exactă.

De o poezie densă sînt pagi
nile finale ale capitolului al 
9-lea, in care Paul asistă, stă- 
pinit de febră, oroare și lașita
te, la asasinarea lui Krinitzki, 
Mai intii, discuția acestuia cu 
Miloia : „Cei doi insă vorbiră 
destul de multă vreme, mai 
ales Krinitzki, care nu era de 
recunoscut, intr-atit de tare 
vorbea și cu o minie și furie 
care ii zguduiau tot trupul său 
mare. își mișca brațele sale 
lungi, cu vehemență și Paul il 
privea mirat. Apoi, celălalt re- 
zemindu-șe incă de bicicletă, 
începu să blesteme și apoi, deo
dată, chiar să plingă, cu sughi
țuri mari, neplăcute și uriașul 
incepu iar să strige cu vocea 
lui mare care clătina cimpu- 
rile. Uruitul din trupul lui Paul 
întrecea insă toate aceste zgo
mote și voci și doar ochii ii 
rămăseseră puternici și liberi, 
se prinse fărâ să-și dea seama, 
cu mina dreaptă de o creangă 
uscată, care crescuse intr-o par
te din trunchi, și o mișca me
reu, zvicnind încet, rezemin- 
du-se in ea, deși creanga aceea 
nu se putea rezema nici pe ea 
însăși" (p. 297). Sub ochii aceș
tia neajutorați de restul ființei, 
are loc crima. Miloia, cel scund 
și felin, sare asupra uriașului 
Krinitzki „cu un gest simplu, 
elastic, așa cum sar maimuțele' 
in pom". Cel lovit se degajea
ză, cu puterea sa nemăsurată, 
dar e tirziu : ..Paul il zări pe 
Krinitzki întorcindu-se pe ju
mătate. apoi ducind cu precau
ție mina la git și aplecindu-se 
înciet. Și cum stătea așa aple
cat de șale (parcă orbise brusc 
și il căuta pe celălalt in praful 
drumului), omul de jos se miș
că și sări din nou, cu o agilita
te neomenească..." (p. 297— 
298). Totul, sub lumina lunii, 
Paul ii vede pe cei doi și mai 
ales pe victimă, „atit de clar 
de parcă ar fi fost ziuă". Pentru 
copilărosul Paul, .ceea ce se in- 
timplă e incă un joc. pină cind j 
își dă seama de adevăr, 
zindu-1 pe muribund in 
fără adincime a riului.

La această carte excepțională 
ne rostim o nemulțumire : ca
pitolul 13, în care plutonierul 
Mateiaș explică intriga polițistă 
și cum a procedat el să dezlege 
firele (cu ticuri din romanele 
genului : „Deci să recapitu
lăm...") ne pare o nereușită par
țială. Mate’aș nu e omul potri
vii, rolul lui s-ar fi cuvenit să 
și-1 asume, mai degrabă, autorul 
însuși, la persoana a treia. Con
ținutul capitolului nu poate fi 
pus în discuție, în ansamblul 
cărții el este imperios necesar. 
Dar felul cum Mateiaș își na
rează faptele (și cartea) cu ex
primările proprii autorului i 
„Paul fugi de propriul său prie
ten, un biet muribund înspăi- 
mîntător la vedere, spre oame
nii strînși acolo în dormitorul 
încercat de mirosuri și unde, 
o dată ajunS cu sufletul la gură, 
îl reîntîlnește chiar pe el. deo
dată diavolul sub’’acea înfățișa
re feminină, instabilă, atît de a- 
semănătoare, ridicol de asemă
nătoare, cu a sa înseși V.“ (p. 
444—445), maniera în care e scris 
tot acest.lung monolog solicita, 
rii se pare, redactarea obiectivă 
a scriitorului.

Unii critici și-au pus întreba
rea dacă există o creștere valo
rică) de la carte la carte în o- 
pera lui Nicolae Breban. Ne a- 
Jăturăm celor ce cred în această 
creștere, cu atît mai impresio
nantă cu cît pragul debutului a 
fost neobișnuit de înalt. Cele 
trei romane cresc unul din al
tul, prefigurînd un maro des
tin literar. Nu e vorba că Ani
malele bolnave ,,e mai bun de
cît. în absența stăpînilor iar a- 
cest roman decît Francisca". 
Creșterea e cea a artei lui Ni
colae Breban aflat acum în 
Splendidă maturitate creatoare.

a
g plutind în escadre spontane), ci 

trebuie să se orienteze doar 
® după lumina stelelor îndepărta- 
gj te (dar sigure) și după propria 
a sa țintă ideală. Prin aceasta nu 
“ dorim să adresăm un blam 
S prozatorilor-colegi care au op

tat pentru ale moduri narative 
® și dintre care cîțiva sînt, de 
H asemenea, autori de excepție. 

Nu știm în ce măsură este cu- 
® noscută o etapă definitorie din 
B cariera literară a lui Breban : 
» debutul său. De la cel oficial au 

trecut, cinci ani — între timp
■ romanul Francisca, al debutului 

din 1965, a fost reeditat. Dar 
de la debutul real, cel lăuntric,

™ care clin păcate, la prea nume- 
Q| roși scriitori coincide cu cel pu- 
__ blicistic, cîtă vreme va fi trecut ? 
™ în preajma anului 1960. cînd se 
FJ închega generația noastră gene- 
•g ros întîmpinată de receptorii li

terari, Nicolae Breban era — în 
ochii celor ce-1 cunoșteau — cel 

gg puțin la fel de îndreptățit să-și 
publice o primă carte. Lungi 

® convorbiri, care prelungeau nop- 
13 țile, între Nichita Stănescu și el, 
™ reuniuni prietenești, în care se 

limpezeau idei și eforturi artis- 
lice și de unde eram nefericiți 

jg dacă lipseam, adunau într-o ele
vată prietenie pe Cezar Baltag, 
Grigore Hagiu și Matei Căli- 
nescu. Și în vreme ce satisfac- 

g. ția firească și tinerească a căr- 
“ ților tipărite și a prezenței frec- 
13 cente în presa literară ne stă- 

pînea, Nicolais Breban avea ge- 
nerozitatea să se- bucure pentru 

33 noi. rezervîndu-și bărbăteasca 
opțiune a luptei îndelungate cu 

™ ‘•ane însuși. Totul (și noi toți) îl 
S îndemna să nu mai amîne, adu- 

: g narea într-un volum a narațiu- 
a ailor sale de scurtă întindere, 
S3 unele apărute în reviste, într-o 

\‘reme editarea unei asemenea 
cărți devenise iminentă. Și totuși, 

0 în ultima clipă, din tipografie, 
Breban și-a retras culegerea de 

„ schițe și nuvele (ar fi apărut în 
” aceeași colecție „Luceafărul")
■ riscînd — de nu ne înșelăm — 
m și sancțiuni editoriale. învinsese

în el vocația gravă, neobișnuită, 
acel glas lăuntric hotărîtor. Ast- 

g| fel că un succes între altele, în 
atmosfera literară mișunînd de

■ povestitori, a fost refuzat, ele.
■ viitorul romancier. Cînd după 
— cîțiva ani (dintre care de vreo 
w doi, credem, e vinovată fosta 
H Editură pentru literatură, unde 
jg Francisca a așteptat nepermis

și nejustificat de mult) a ieșit 
® în librării primul său roman, a 
B devenit imediat limpede că nu 
_ debuta un scriitor între alții, ci
■ romancierul așteptat. Nu credem 
W că ne înșelăm mult afirmînd că

abia de La ivirea lui Nicolae 
® Breban în literatură se poate 
gg . vorbi cu adevărat, de romane a- 

parținînd unor autori tineri (sub
■ 40 de ani, în proză, se știe, ti-
■ nerețea autorilor începe mai tîr- 

'2. Abia după
__ _ _  _ "" Francisca alți scriitori tineri 
munca și istoria noastră. Să ® s-au apropiat de roman, și, mai 
avem conștiința că acești ina- ■ ales' ceea ce se cheamă ro- . .__. ’ , , r / - . . man de actualitate, confirmind
mtași ne datorează, ei înșiși, y previziunea exprimată de Matei 
noua o existența care îmbrăcă Călinescu în scurta prezentare 
luminile izbînzii la care ei au de pe coperta ultimă, că întîia 
visat și pe care au pregătit-o, ® carte a lui Breban ..va deveni 
dar pe care noi am înfăptuit-o. ■ cu siguranță unul din punctele 
Demnitatea, forfa unei culturi H de plecare cele mai fecunde din 
se vădește în respectuljei pen- r”*n'7n rnmâna“ 
tru valorile proprii,'dar, în 
același timp, în detașarea cri- ® 2^îtea^îi
tică față de ele. Negarea pros- B 
tească și închinarea Ja idoli ™.* . . w 11 lsci i ,t 11 o țfi. voir, live mgoums
smt deopotrivă semne de in- judeci altfel decît pe opere
cultură care trebuie diagnos- întregi. Frumosul parțial, care 
ticate și, firește, vindecate. ■ se poate încadra într-un chenar,
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mE VALORIFICARE Șl HAGIOGRAfll
Sînt' bucuros că m-ați inclus 

pe lista celor invitați să răs
pundă la această anchetă a 
„Scînteii tineretului", deși tre
buie șă-mi cer scuze că voi 
spune aici cîteva lucruri pe 
care vroiam să le scriu în
tr-un articol proiectat încă 
acum cîteva luni, și care tre
buia să se cheme „Intre valo
rificare și hagiografie". Este 
un mod de a spune că tema 
anchetei dumneavoastră s-a 
impus treptat ca o problemă 
de stringentă actualitate. In
tr-adevăr. asistăm din 
cînd la un fenomen ce 
să dea de gîndit : un 
amnezie pe de o parte, 
oameni capabili să 
exact pe dos decît 
ieri și păstrîndu-și 
bună conștiință ; pe 
parte, la alții, o 
între ceea ce trebuie 
fie omagiul meritat pe carp 
urmașii îl aduc înaintașilor și 
actul de receptare științifică a 
moștenirii pe care ne-au lă
sat-o. S-a creat în mintea 
unora mentalitatea că ori de 
cîte ori o dată rotundă aduce 
în actualitate un mare scrii
tor?. savant, artist, și ne dă 
prilejul să vorbim despre per
sonalitatea și opera sa (uneori 
pentru a nu mai pomeni ni
mic pînă la următoarea ani
versare) bunele maniere cer să 
nu tulburăm cu nimic atmos
fera sărbătorească amintind șî 
de altceva decît meritele și 
sublimul biografiei și operei 
celui în cauză. Am avut 
un exemplu din cele mai 
spectaculoase, în ultimii ani, 
cu rapidul cult înfiripat în ju
rul „Junimii", societate cu 
mari merite culturale, dar al 
cărei ideal social-politic și 
cultural o dată realizat, am fi 
trăit încă pină acum 30 de ani 
sub regimul feudal și cu
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stituțiile culturale de pe vre
mea lui Brâncoveanu. Incît, 
personal, privesc cu oarecare 
suspiciune atribuirea numelui 
de „Junimea" unor instituții 
ce se vor foarte progresiste. 
Cineva a scris, cu ani în urmă, 
un foarte bun studiu despre 
Junimism, în care analiza pă
trunzător contradicțiile mișcă
rii, făcea rezervele necesare, 
dar nu ajungea de loc la con
cluzia că Junimea și Maiores- 
cii au fost calamități națio
nale. Studiul a apărut 
abia în 1966. cind cu centena
rul „Convorbirilor". Rezulta
tul a fost o enervare a criticii 
pe acest „troublefete" care-și 
permitea să adopte o atitudine 
lucidă, deloc ireverențioasă, 
dar deloc hotărît analitică și 
critică. Puțin a lipsit să i se 
spună în față că e un dușman 
al gloriilor noastre specific 
naționale...

Un al doilea caz — mă o- 
presc doar la culmi — este 
al marelui N. Iorga, persona
litate uriașă în luminile dar 
și în umbrele ei. Pățania mă 
privește de data aceasta per
sonal. In 1965 am scris un ar
ticol la fosta „Gazetă litera
ră" în care căutam să defi
nesc rolul lui Iorga de îndru
mător cultural și sensul pozi
tiv al semănătorismului. Fă
ceam însă și drastice rezerve 
cu privire la devierile doctri
nei în mîinile unor A. C. Cuza 
și A. C. Popovici. Redacția m-a 
sfătuit să nu mai pomenesc 
și do aceștia, întrucît era vor
ba do comemorarea 
lui istoric ! Au 
Am scris, cu un 
un alt articol în 
neam să spun, 
poate în termeni prea duri, un 
adevăr despre unele neferi
cite inspirații politice ale lui 
N. Iorga. Am fost mustrat 
de către un distins poet pen
tru atitudine ireverențioasă, 
deși marea personalitate a is
toricului nu poate trezi decît 
admirație și respect,. însă, pen
tru a învăța efectiv de la o 
mare personalitate ca Iorga,

respectul adine constă în valo
rificare critică.,

Situațiile de care am vorbit 
dovedesc inconsecvențe în 
comportarea față de bio
grafia și personalitatea îna
intașilor, cu atît mai mult 
față de opera lor, care poartă 
mqrca vremii în care a fost 
scrisă. Confundăm, adesea, re
cunoașterea cu canonizarea, și 
preluarea critică cu hagiogra
fia. Dar a te apropia de înain
tași în genunchi, a cultiva i- 
dolatria și a scrie nu articole 
critice, ci vieți de sfinți (în 
care întîlnim chiar minunea 
transformării iui Simion Me
hedinți aproape în1 marxist) 
sînt atitudini care paralizea
ză, în ultimă instanță. însăși 
forța vie a operei lor, forță 
ce se vădește în capacitatea 
de a provoca delimitări față 
de ei, autodefinirea în fața 
lor, preluarea a ceea ce este 
viu, permanent în exemplul 
și opera lor. Dacă Bălcescu 
s-ar fi închinat în fața lui

(Urmare din pag. I)

mare- 
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Miron Costin, pe care-1 pre
țuia așa de mult, dacă și-ar 
fi însușit concepția marelui 
boier despre rolul boierilor și 
țăranilor în stat, atunci n-ar 
mai fi devenit ideologul revo
luției, ci un reacționar paseist. 
Trebuie să înțelegem că între 
iconoclastic și hagiografie este 
Ioc pentru o ținută științifică 
fără răceală, dar și fără orbi
re mistică. Trebuie să pornim, 
firește, de la conștiința a ceea 
ce le datorăm înaintașilor, dar _ 
mai ales de la conștiința a « ziu și ține mult), 
ceea ce sîntem noi astăzi, prin _ Francisca alți sc

proza română".
Conștiința artistică a acestui 

__ ___?. ____ 1 cu unități 
mai mari decît cele obișnuite. 
Există scriitori, chiar printre cei 
însemnați, care nu-ți îngăduie

alta, fără a pierde, trebuie să-1 
însoțești, de fiecare dată, pe 
întregul său drum. Ne permi
tem să spunem că, similar, nu 
poți pătrunde în lumea Anima
lelor bolnave, fragmentar, 
trebuie să o străbați toată, 
fiecare dată, de la un capăt 
altul.

într-un interviu, apărut 
doi-trei ani in urmă, Nicolae 
Breban își caracteriza cu preci
zie țelurile artistice. „Există o 
teamă de grandoare, de profun
zime, de abisal chiar, care-i lasă 
pe cei mai mulți la jumătatea 
drumului. Totul este să faci dru
mul pină la capăt. Adică, dacă 
ești înzestrat cu o marc forță 
scriitoricească, să ai curajul du
cerii pină la capăt a muncii ar
tistice”.' ■ ..

Vocația grandiosului, a abi
salului, nu e incompatibilă ■ eu 
lirismul. Ion Negoițescu și alți 
critici au vorbit ’ ’ ’
„poezia" 
E vo-rba 
rizate , 
doreanu, 
rilor, pe 
alta de viziunea deformatoare 
de lumi a unor puternice sen
sibilități, mergind pe 
presionismulu'i. Paul, 
mâlc bolnave, este un 
și un mijloc artistic : 
derutantă, incoerența, 
tatea de a distinge 
îmbrățișarea fantasticului, ii ser
vesc lui Breban la înaintarea 
prin psihologii abisale. Paul 
vede metafore, trăiește, conco-

ci 
de 
la

CU

chiar despre 
romanelor lui Breban. 
nu de duioșii metafo- 
de genul Ionel Teo- 
ci de fascinația mitu- 
de-o parte, iar pe de

linia ex- 
din Ani- 
erou dar 
logica sa 

.. incapaci- 
realul din

Sîmbătă 9 mal, începe la Arad, 
Festivalul cultural-artistic „Pri
măvară arădeană" aflat la cea 
de-a doua ediție, care va desfă
șura, timp de 8 zile, o amplă 
gamă de manifestări. Eveniment 
de anvergură, Festivalul eviden
țiază în complexitatea programu
lui său aspirația organizatorilor 
pentru asigurarea originalității 
festivalului. Momentele sale vor 
alătura concerte ale Filarmonicii 
de stat și ale corului academic, 
două premiere ale teatrului, ver
nisaje (expoziția de primăvară a 
filialei U.A.P. Arad, expoziția de 
artă plastică a amatorilor din ju
deț, o expoziție de pictură nai
că). „Primăvara arădeană" își 
țgmpletează programul invitând

valoare 
ale ță- 

dețin

spectacole sau soliști de 
din alte centre culturale 
rit. Un spațiu important 
simpozioanele (cu o largă tema
tică, culturală sau științifică) sus
ținute de personalități de prim 
rang. Scriitori ca D. R. Popescu, 
Ștefan Augustin Doinaș, Paul E- 
verac, Mihai Beniuc, Ana Blan- 
diana, Vasile Nicorovici, Vintilă 
Rusu Șirianu, profesorii universi
tari Mihai Pop, directorul Insti
tutului de etnografie și folclor, 
dr. Patil Petrescu, directorul In
stitutului de istorie a artei al A- 
cademiei, academicieni, ziariști 
sînt invitați-ca, prin cuvîntul lor, 
să colaboreze la ținuta valorică a 
manifestărilor arădene.
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inimaginabil (dar pentru cîți, 
atît de firesc !) al uriașei re
vărsări de durere care a însoțit 
dispariția prematură a unei ve
dete, unul doar din idolii de pe 
pîiiza altor timpuri. Prin acest 
mit al vedetei, cu consecințe a- 
proape incredibile, cinemato
graful și-a asigurat mulți ani 
existența. Altfel spus, vedeta a 
fost, o bună bucată de vreme, 
principalul „mijloc de locomo
ție" peste ani al filmului. Astăzi 
— chiar dacă nu o dată, pri
vind vechj filme, granița dintre 
sublim și ridicol devine practic 
imperceptibilă, chiar dacă s-au 
produs mutații esențiale în mo
dul de a gîndi al contemporani
lor — nu se poate să nu înțele
gem forța de atracție a vedetei, 
implicațiile socio-psihologice ale 
acesteia.

[Revedem, deci, din cînd în 
cînd, filme cu. acel teribil „sfinx 
suedez" numit Greta Garbo, pe 
care adulația mulțimilor a/con- 
dus-o la tragicul pas spre vîrsta 
de dincold de viață. Revedem 
îngerul albastru, și Lola Lola 
Iui Sternberg, cu privirea hipno
tizantă a Marlenei Dietrich, ră- 
mîne și pentru noi un simbol 
O revedem, și ca actriță nu doar 
ca star, pe Bette Davis, în zeci 
de ipostaze, și-i simțim forța 
particulară de transfigurare. 
De-a dreptul senzațională, în 
fiecare film al său, Ingrid Berg
man (pe care am avut fericite 
tele-prilejuj-i de a o revedea) este 
poate, cel mai bun exemplu pen
tru a ilustra o altă realitate :

- cultul vedetei n-a exclus auten
tica performanță artistică. Altfel 
nici n-am vorbi despre funcția 
pozitivă a mitului vedetei în is
toria cinematografului. Multe 
din filmele vedetelor filmului 
de odinioară aveau, însă, su
biecte „micuțe", debile, sortite 
uitării. Și, totuși, grație unei 
Joan Crawford sau unui Clarck 
Gabie, unei Loretta Young sau 
unui Charles Boyer, unei Jean 
Harlow sau unui Gary Cooper, 
unei Heddy Lamar sau unui 
Robert Taylor... etc., etc., cite 
filme nu au rămas în memoria 
afectivă a spectatorilor pînă

la ultimul amănunt al unor po
vestioare banale. Și, oare, fap
tul că un film precum Pe ari
pile vîntului pe care l-au văzut 
atîtea generații și care deține 
inegalabile recorduri ale box- 
office-ului mondial, nu-și ba
zează în bună parte atracția pe 
magnetismul unui „buchet" de 
vedete, toate (cu excepția Oli
viei de Haviiland) rămase azi 
doar în amintirea peliculei și 
a spectatorilor ?

în decursul anilor, cinemato
graful și-a transferat, însă „cen
trul de greutate", ponderea spe
cifică. Aceasta nu înseamnă că

Mitul vedetei a pierdut și pier
de, pierde din ce în ce mai 
mult, teren. Cineaștii sînt pre
ocupați, astăzi, tot mai insistent, 
de problemele grave ale timpu
lui nostru. Cinematograful își 
descoperă, tot mai insistent, con
știința de sine, conștiința forței 
sale civice și politice. Este vor
ba, de fapt de o REDESCOPE
RIRE ; nouă nu este sondarea 
propriu-zisă a unei problematici 
sociale acute, nouă este amploa
rea și profunzimea acestui fe
nomen pe care-I resimte astăzi, 
mai mult ca oricînd, cinemato
graful, pc toate meridianele.

tații în lume, moare în împreju
rări ciudate ; filmul dezvăluie 
treptat, precis și eficace, „culi
sele" acestor împrejurări . stra
nii, stabilind responsabilitățile 
și autorii odioasei crime, ușor 
de recunoscut în dictaturile re
gimurilor militare și reacționare 

‘ din întreaga lume. Marele succes 
de public al filmului este un 
prim argument ; acordarea pre
țioasei distincții de care amin
team — al doilea ; și/argumen- 
te sînt încă multe, oentru a de
monstra că, în astfel de filme 
precum Z. cinematograful 
atestă principala sa menire.

își

CEA MAI POLITICĂ
DINTRE ARTE

azi, spre deosebire de ieri, fil
mul mondial n-ar mai avea ac
tori de talia celor idolatrizați 
odinioară. Dimpotrivă. Filmul 
contemporan beneficiază de pre
zența pe ecran a unor actori 
prestigioși, de toate vîrstele, de 
toate „calibrele", de la juni 
primi și pînă la „monștri sacri". 
Transferul de care aminteam nu 
înseamnă nici renunțarea aprio
rică la ideea de star. Dimpotri
vă. Producătorii se bazează, în 
lansarea filmelor, tot pe numele 
înscrise pe generic, iar metodele 
de confecționare a capetelor de 
afiș (atunci cînd acestea nu e- 
xistă ca atare) s-au perfecționat, 
s-au adaptat vremii pe care o 
parcurgem. Legea stelelor s-a 
schimbat. O invazie de steluțe, 
mai mult sau mai de tot dez
brăcate, a cuprins piața mondială 
a filmului. Producătorii nu mai 
știu ce să descopere pentru a-și 
desface produsele de serie. Dar 
schimbarea „centrului de greu
tate" al cinematografului devine, 
tot mai mult, o realitate palpa
bilă.

Eisenstein, vorbind despre film, 
îl considera, încă de acum cî
teva decenii, ,/ea mai politică 
dintre arte". Și filmele sale au z 
dovedit. pregnant virtualitățile 
artei a șaptea pe teritoriile cine
matografului politic. Prezentul 
nu face decît să confirme aceas
tă situație.

Nu întîmplător Premiul Oscar 
pentru „cel mai bun film străin 
al anului trecut" a revenit, re
cent, filmului „Z“, realizat de 
francezul (prin adopțiune) Costa 
Gavras. Pornind de la un 
caz real, asasinarea deputatu
lui comunist grec Lambrakis 
la Salonic în .1963, regizorul des
chide o oerspectivă amplă, spre 
alte realități dureroase ale ul
timului deceniu, spre alte 
asasinate care au zguduit 
conștiința lumii evoCînd indirect 
nume ca John Kennedy, Martin 
Luther King, Robert Kennedy, 
Humberto Delgado, Patrice Lu
mumba... Z, a cărui acțiune se 
petrece într-o țară imaginară, 
este istoria unui om care, pa
sionat de ideea păcii și a liber-

Nu este întîmplător nici faptul 
că regizori de mare talent — 
precum Resnais, Godard, Wil
helm Klein, Agnes Varda, Chris 
Marker, Lelouch, Ivens — s-au 
reunit la realizarea unui film 
precum Departe de Vietnam, 
care și-a propus, declarat, ?să 
mobilizeze conștiința omenirii, 
să „instaleze ,— cum spunea u- 
nul dintre regizori — un Viet
nam, în fiecare dintre noi“. Nu 
este întîmplător nici faptul că 
un film precum Ora cuptoarelor, 
al argentinianului Fernando 
Solanas, care condamnă fără 
drept de apel structurile sociale 
ale unor societăți păstrate în 
afara progresului uman a ridi
cat — literalmente — în picioa
re spectatorii tuturor sălilor de 
cinema din lume unde fijmul a 
fost prezentat. Nu este întîm
plător nici faptul că întregi școli 
cinematografice s-au afirmat în 
ultimele două decenii — de la 
neorealismul italian la „cinema
tograful subteran" new-yorkez 
— tocmai datorită sondării pro
funde a realității și nu este de

loc întîmplător faptul că cei mai 
reprezentativi regizori contem
porani, după felurite experien
țe, au ajuns pe teritoriile incan
descente ale filmului politic. 
Alain Resnais a realizat, cu cî- 
țiva ani în urmă, unul dintre 
cele mai pasionante filme poli
tice pe care le-am văzut vreo
dată, Războiul s-a sfîrșit. Anto
nioni dezbate în ultima sa crea
ție, Zabriskie Point, probleme 
de acută actualitate ale tinere
tului american. Visconti, în 
Damnații, acuză cu o teribilă 
forță demascatoare consecințele 
nefaste și tragice ale fascismu
lui. Godard, în filmele sale, în
toarce pe toate fețele prezentul. 
Lindsay Andersen, în „If“, a- 
vertizează. S-ar putea aduce în 
discuție numeroase alte nume 
de regizori — de la Pasollini 
la Miklos lancso, de la Stanley 
Kramer la Milos Forman, de la 
Glauber Rocha la Bo Wider- 
berg, de -la Alexandr Petrovic 
la Kobayashi... Deloc întîmplă
tor este succesul pe care, în 
chiar aceste zile, îl repurtează 
la Cannes filme precum Anche
ta unui cetățean în afara ori
cărei bănuieli de Elio Petri sau 
Fragi și singe, puternice, fulmi
nante „acte de acuzare" la a- 
dresa unei societăți convulsio
nate Cinematograful politic, cu 
puternice implicații în proble
matica lumii contemporane este 
o realitate din ce în ce mai preg
nantă pe toate meridianele glo
bului. Acest filon constituie, în 
momentul de față, principala 
linie evolutivă a cinematografu
lui contemporan.

Televiziunea și Cinemateca ne 
oferă, din cînd în cînd, fericite 
prilejuri de întîlnire cu glorii 
ale filmului de odinioară. Foar
te bine. Istoria cinematografu
lui are un trecut și un prezent 
care nu pot fi despărțite. Ecra
nele mai au, însă, datorii impor
tante față de public : prezentul 
filmului mondial poate fi mai 
bine și mai eficient înfățișat pe 
ecrane. Nu de alta, dar dacă ar 
fi să judecăm după repertoriul 
nostru cotidian (în mare pro
gres, totuși, față de anii trecuți) 
cea mai importantă tendință a 
filmului mondial contemporan 
ar rămîne aproape necunoscut^
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Discuția noastră cu acad. ȘTEFAN MILCU a abordat o 

temă aflată la ordinea zilei... peste exact trei decenii. Și 
totuși cit de larg și de pasionat discutată este și astăzi, în 
1970, perspectiva științifică a anului 2000.

exista atunci o nouă specia-

rf CRONICA 

[ipotezelor

— Prospectivarea științifică 
sau VHorologia tind să se con
stituie în prezent ca științe pre
cise, cu un aparat specific de 
cercetare. Totuși, nespecialistul, 
deși foarte interesat de progno
zele unor savanți, tinde să le a- 
propie uneori de „science-fic
tion", Ce părere aveți despre 
considerațiile anticipative din 
domeniul medicinii ?

— Prospectivarea medicinii a- 
nului 2000 nu-i deloc o simplă 
operație speculativă. în epoca 
noastră investigarea viitorului 
mai apropiat sau depărtat a de
venit o necesitate și în același 
timp o operație profund realistă 
bazată pe istoria științelor și a 
civilizației tehnice, pe calculul 
probabilităților, pe cunoașterea 
situației prezente și a direcțiilor 
de dezvoltare a diferitelor dome
nii de activitate socială.

în realizarea acestor operații 
dificile trebuie să adoptăm, evi
dent, ^concepte noi, uneori im
previzibile sau surprinzătoare 
pentru gîndirea comună.

Este de la sine înțeles că pros
pectarea medicinii anului 2000 
este o operație complexă și difi
cilă, datorită caracteristicilor de 
structură ale medicinii moderne.

O realitate neîndoielnică o va 
reprezenta atunci coeficientul 
intens de tehnicizare, care va a- 
propia medicina de inginerie. 
Prjn dezvoltarea măsurării feno
menelor fizice, chimice, mecani
ce, electrice și energetice norma
le sau patologice, investigarea 
bolnavilor, în general activitatea 
medicală și sanitară, vor dobîndi 
un grad ridicat de obiectivitate 
și de precizie.

Automatizarea aparatelor de 
analiză și introducerea ordina
toarelor în operațiile de recolta
re și, în final, de elaborare a re
zultatelor. va pgȚnite medicilor 
anului 2000 să realizeze perfor
manțe uimitoare în eficiența ac
tivității lor curente

Ordinatorul medical va inter
veni, de asemenea, în una din 
operațiile cele mai specifice ale 
activității medicale — culegerea 
simptomelor bolilor și elaborarea 
unui diagnostic de probabilitate.

Primul loc în această aparatu
ră complexă și multilaterală îl va 
ocupa elecironica și automatica.

Medicii anului 2000 vor trebui 
să cunoască mai multă matema
tică $i fizică. Este probabil că

va
litate interdisciplinară: de ingi
nerie medicală — care de altfel 
a început să fie schițată în u- 
nele centre din S.U.A.

Pătrunderea masivă a tehnicii 
în medicină va genera nu numai 
o tehnologie medicală, dar va 
produce în același timp o schim
bare adîncă a felului de a gîndi 
al medicilor și a relațiilor medic 
— bolnav.

— Matematizarea, utilizarea u- 
nor tehnici și tehnologii comple
xe vor spori capacitățile de ac
țiune medicală la scara întregii 
societăți ?

— Fenomenele comentate vor 
crea vaste posibilități de inves
tigare a populațiilor umane sănă
toase cu intenția de a preveni 
apariția bolilor. Tehnica înain
tată va permise, de exemplu, 
măsurarea zahărului în sînge la 
întreaga populație a unei țări, 
depistîndu-se astfel formele la
tente de diabet. Investigații a- 
propiate acestui fel de inventa
riere biochimică s-au și făcut pe 
contingente numeroase de popu
lație în Suedia.

Cu ușurință ne putem imagi
na ce va însemna pentru com
baterea bolilor degenerative ca 
arteroscleroza de exemplu, de
pistarea de timpuriu , a sindromu
lui umoral ce precede cu multi 
ani apariția leziunilor în vase și 
organe.

Vastele posibilități de preveni
re a bolilor vor promova astfel 
medicina omului sănătos și a 
populațiilor umane ca obiectiv 
principal al acțiunii de protecție 
sanitară.

— Dar în medicina curativă, 
ce mutații se vor petrece ?

— Posibilitatea prospectivării 
populațiilor „sănătoase4* și tehni
ca perfecționată de investigare a 
organismului vor oferi vaste po
sibilități de consultații ambulato
rii în care se va face diagnosti
cul precoce al bolilor.

în ceea ce privește tratarea 
diferitelor maladii putem afir
ma cu certitudine ca vor fi re
zolvate integral bolile infecțioase 
epidemice, inclusiv virozele, prin 
descoperirea și aplicarea vacci-

nurilor anti-virotice. Va fi cunos
cută cea mai mare parte a boli
lor genetice și se vor practica 
primele intervenții profilactice 
pc gene. Unele forme de 
cancer vor putea fi prevenite și 
vindecate. Hipertensiunea, boli
le cardio-vasculare, reumatismul 
vor deveni controlabile prin de
pistarea lor în masă în stadiile 
do început și prin aplicarea tra
tamentelor complexe, devenite 
posibile prin marile progrese ce 
le va face sinteza de medica
mente și cunoașterea mecanis
mului de apariție a acestor boli. 
Datorită modificării patologiei și 
creșterii eficienței medicinii, vor 
apare spitale în care se vor diag
nostica și trata bolile ereditare, 
bolile metabolice și geriatrice.

în majoritatea cazurilor, inter
narea în spital va fi solicitată 
doar de rezolvarea stadiilor îna
intate în care s-a produs croni- 
cizarea, leziunile deformante și 
sechelele. Ceea ce îngrijim as
tăzi, în majoritatea cazurilor, în 
spitale, vor fi considerate niște 
cazuri extreme, eșecuri ale pro
filaxiei și tratamentului funcțio
nal în stadiile moleculare ale 
îmbolnăvirilor.

Chirurgia va atinge o tehnici
tate extremă care a și început să 
fie evidentă în epoca noastră. 
Tehnica anesteziei și reanimării 
va îngădui cele mai hazardate 
intervenții. Transplantarea de 
organe va fi rezolvată cel puțin 
pentru unele țesuturi.

Dublarea populației globului 
în anul 2000 și creșterea duratei 
medii de viață spre 80 de ani cel 
puțin, va dubla inevitabil numă
rul bolilor degenerative și de îm- 
bătrînire. Geriatria va fi tot 
de importantă ca . pediatria 
epoca noastră.

—- Pe ce alte fronturi va
but să desfășoare medicina o 
luptă mai intensă ?

— Industrializarea tot mai ac
centuată a tuturor activităților 
va impune medicinii noi răspun
deri în tratarea bolilor profesio
nale, în recuperarea capacității 
de muncă și în protejare. Tot
odată, urbanizarea unor contin
gente creseînde de populații, 
concentrarea pe spații restrînse 
vor face sa crească ponderea 
sarcinilor igienei și 
mentale în profilaxie 
tică.

Ne putem aștepta

Cele mai multe cazuri 
de orbire ca urmare a 
vătămării corneei afec
tează copiii și mai ales 
pe cei din mediul rural. 
Corneea poate fi vătă
mată de picături de var 
care sar în ochi, zgîrie- 
turi cu mîna muraară, 
lovituri ale pintenului co
coșului, paie care sar în 
ochi la treierat, intrarea 
în ochi a unor picături 
de amoniac, sodă caus
tică, carbid sau a unor 
substanfe acide. în toate 
cazurile se recomandă ca 
cel accidentat să fie dus 
imediat la un medic spe; 
cialist de ochi, fără nici 
o întîrziere. în cazurile 
unor accidente cu sub
stanțe bazice (amoniac, 
sodă, var) ochiul trebuie 
spălat imediat cu sifon 
seu cu o soluție de oțet 
(o linguriță la un litru 
de apă). Cele mai pericu
loase sînt arsurile cu var 
pentru că accidentatul 
continuă să vadă și nu se 
alarmează. în realitate, 
varul pătrunde în pro
funzime distruaînd cor
neea pînă la ultimul strat 
și după o săptămînă o- 
chiul poate deveni irecu
perabil.

0 performanță științifică și chirurgicală 
românească

rutină
DE CORNEE ÎN 5 Ml

mai mult ca la lumina ochilor. Și nu poți păzi ceva mai strict

STUDENȚII LA PORȚILE ȘTIINȚEI

Promițătoarea
transparența
a staniului
S ar părea că în mijlocul 

paletei multicolore a primă
verii, nimeni nu se mai gîn- 
dește la fulgii de nea. $i to
tuși... De cite ori nu am ob
servat cit de greu se desfă
șoară circulația iarna, cînd se 
formează gheață pe geamuri
le mașinilor P Cine a avut 
prilejul să asculte dialogul 
dintre comandantul unei ae
ronave și turnul de control al 
aeroportului, și-a dat seama 
cită îngrijorare provoacă ace
lași fenomen personalului ce 
navighează pe calea aerului.

Evident, căutările specialiș
tilor s-au îndreptat spre gă
sirea unei posibilități de a e- 
vita cazurile atît de frecvente 
de depunere a gheții pe gea
muri. în unele țări, prin apli
carea unei pelicule de aur și- 
conectarea ei la o sursă elec
trică, se obține căldura nece
sară pentru a înlătura feno
menul. Alți chimiști folosesc 
depunerea pe sticlă a vapori
lor de halogenuri, operație e- 
fectuată în camere speciale, 
în condiții destul de dificil de 
realizat. Toate metodele însă 
prezintă inconvenientul de a 
reduce — uneori destul de 
sensibil — transparența sti
clei.

Dincolo de această trans
parență, în structura intimă a 
compoziției sticlei, au pătruns 
căutările efectuate timp de doi 
ani de studenta Ecaterina 

Bușilă din anul V al Facultă
ții de chimie industrială de la 
Institutul politehnic „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej" din 
București care a abordat pen
tru prima dată în țara noas
tră această problemă. Cerce
tările au condus la elabora
rea unei metode originale ce 
permite pătrunderea la nive
lul stratului superficial, prin 
cementqre, a clorurii de sta
niu. Cercetarea a avut de în
cins în cei doi ani multe di
ficultăți : trebuiau găsite va-

\

lorile optime ale parametri
lor ce influențează conducti- 
bilitatea peliculei; timpul de 
expunere a sticlei trebuia co
relat cu temperatura la care 
se făcea depunerea dar și cu 
concentrația substanței utile. 
Cea mai mică eroare presu
punea reluarea de la capăt a 
experiențelor. Perseverența, 
cunoașterea tuturor fenome
nelor ce se petrec în structu
ra sticlei în timpul depunerii, 
au condus la adevărate per
formante. Prin noua metodă 
se menține transparența sti
clei iar rezistența ei nu este 
cu nimic afectată. Spre deo
sebire de toate metodele fo
losite pșste hotare, noul pro
cedeu dă posibilitatea delimi
tării perfecte a zonei pe care 
se depune pelicula, evitîn- 
du-se depunerile neuniforme 
de ioni de staniu care ar face 
posibilă spargerea ulterioară 
a sticlei datorită variațiilor de 
curent.

Metoda elaborată de Ecate- 
rina Bușită iși găsește vaste 
domenii de utilizare. Se va 
rezolva, în sfîrșit, problema 
menținerii temperaturii con
stante a unui lichid aflat 
într-un recipient, prin aplica
rea pe pereții acestuia a unei 
asemenea pelicule semicon
ductoare. De avantajele pro
cedeului pot beneficia și une
le obiecte de uz casnic. Vot 
fi realizate panouri ce pot de
veni vizibile în timpul nopții, 
prin aplicarea peste o aseme
nea peliculă a unui lumino- 
for (sulfura de zinc) care la 
trecerea curentului electric 
începe să licărească...

Cu siguranță că cercetările 
nu se vor opri aici, primele 
rezultate indiană numeroase 
perspective de utilizare a a- 
cestor pelicule semiconduc
toare obținute pe bază de 
staniu.

IO AN VOICU

atît 
în

tre-

patologiei 
și terapeu-

Ne putem aștepta la începu
tul mileniului al 3—lea să apară 
noi boli, datorită mutațiilor bac
teriilor și virozelor, a creșterii re
zistenței lor la antibiotice și a 
modificării capacității de apăra
re a organismului uman ; vor

apare, probabil, noi forme de boli 
neuro-psihice și desadaptative.

Caracterul social al medicinii 
va crește considerabil, devenipd 
un fapt evident pentru toți 
membrii societății că sănătatea 
unei populații este un factor e- 
conomic și nu numai unul bio
logic personal. în același timp 
sociologia medicală va avea un 
loc însemnat în formarea și gîn- 
direa medicului.

— Pentru că v-ați referit 
gîndirea medicală, care prin 
tura ei necesită o acțiune 
pregătire și orientare mai înde
lungată, v-am ruga să ne vorbiți 
despre ceea ce forurile de în
drumare a medicinii din țara 
noastră, Academia de științe me
dicale, al cărei vicepreședinte 
sînteți, înțeleg să întreprindă de 
pe acuma în această direcție ?

— Profundele transformări 
care se vor produce în medicina 
anului 2000 vor impune schim
bări în învățămîntul pentru for
marea medicilor și în organiza
rea medicinii.

Una din problemele cele mai 
tulburătoare este pregătirea 
tinerilor medici care se formează 
în epoca noastră, dar vor activa 
în deceniile ce preced anul 2000 
și cfaiar în cele următoare.

în acțiunea formativă pe care 
o întreprinde școala noastră me
dicală va trebui să asigurăm 
noilor cadre o pregătire pentru 
situațiile noi în care vor practica 
această profesie. Ei vor trebui să 
stăpînească matematica, fizica și 
chimia, să posede cunoștințe de 
sociologie și filozofie — indispen
sabile pentru păstrarea caracteru
lui uman al medicinii. Căci, ori- 
cît de importantă va deveni teh
nologia medicală, omul nu poate 
fi sub nici un motiv transformat 
într-un obiect de investigație 
prin tehnică.
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u poți ține la ceva mai mult ca la lumina ochilor. Și nu poți păzi ceva mai strict 
decît ochii din cap.

Cele două zicale populare rezumă întreaga problemă : dintre cele cinci simțuri, văzul 
e, neîndoielnic, cel mai prețios — iar vederea începe cu corneea. Dintre organele 
noastre senzoriale ochi sînt cei mai expuși și mai puțin apărați natural ; iar prima 
supusă pericolului accidentelor e corneea. Cu ea începe și cu ea poate dispare lumina 
ochilor.

Cînd admjrăm niște ochi frumoși —• albaștri, verzi, negri — corneea transparentă trece neob
servată în favoarea irisului pe care-1 acoperă ca o sticlă de ceas, ca o lentilă, concentrind în cele 
cinci straturi de țesuturi 'aproape 40 de dioptrii, (din cele circa 50 cîte are un ochi normal). Grosi- 
mea corneei este de 0,8 mm în centrul ochiului și l mm la marginea lui. In această infimă secțiune 
trebuie să se miște bisturiul chirurgului, să taie, să răzuiască, să implanteze țesut nou, să coasă — 
într-un cîmp operator nu mai mare de 1 cm2. E o muncă ce rivalizează cu a maeștrilor bijutieri, cu 

A a sculptorilor ele filigrane, cu a caligrafilor cărți lor miniaturale, e o tehnică dintre cele mai înalte 
asociată cu o artă care, din păcate, nu lasă urme durabile — operele ei dispar o dată cu oamenii, 
cînd ochii lor se închid definitiv.

• Dificultățile operației, atrag puțini chirurgi. Așa se explică, probabil, numărul extrem de mic
al specialiștilor care practică transplantul de coi nee (keratoplastia). în țara noastră clinica cea mai 
prestigioasă în acest domeniu se află la Spitalul Militar Central unde funcționează o secție de kera-

• toplastie cu profil republican. De ce aici ? Explica ția ține de o întîmplare, de o anume înclinație către 
aventura științifică a colonelului medic Mircea Ol teanu. doctor în științe, care acum cindi ani, avînd
deja experiența a mii de operații pe ochi (la 35 dp ani) încerca primele transplanțe. Era începutul a
ceea ce se conturează azi, tot mai pregnant, ca o școală românească în domeniul keratoplasfiei.

0 Cele aproape 2 000 de operații de acest gen, numeroasele tehnici originale pe plan mondial, dotarea
ultramodernă, au impus acest centru atenției lumii științifice.

Spre deosebire de transplantarea altor țesu turi, cea a corneei a trecut neobservată de marele 
A public întrucît fenomenul de respingere imunolo gică se manifestă aici foarte rar ; deci și eșecurile 

sînt mult mai rare decît la grefele de organe, unde riscul insuccesului se asociază adesea cu moartea 
pacientului. Totuși, keratoplastia .rămîne, la figu rat ca și la propriu, o operație pe muchie de cuțit î 

• trebuie înțeleasă încordarea chirurgului care curăță straturile bolnave pînă la o grosime de 0,2 mm 
și pe aceste două zecimi de milimetru coase cu un fir de mătase naturală (pe care nu-1 poate vedea 
decît la microscop) o „picătură" de cornee știind că cea mai mică, mai neobservabilă eroare a mîinii 

• poate răni iremediabil ochiul. Și în tot acest timp el e cu atenția încordată fiindcă cea mai slabă 
apăsare pe ochi produce, reflex. încetinirea bătăi lor inimii pînă la oprirea lor totală uneori.• ••••••••• ••••©•••
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In celelalte două imagini — 

aspecte diferite ale virusului 

leucemiei la șoareci

Acest arici nu este altceva 
decît virusul gripei. El e al
cătuit, după cum se vede în 
fotografie, dintr-o fibră de 
proteină străbătută de un fi
lament de acid ribonucleic — 
totul protejat de un strat de 

proteine și lipide.MILIARDE DE CELULE
Un milion de miliarde de ce

lule... O cifră fabuloasă, un ordin 
de mărime astronomică. Dar 
comparația cu Cosmosul, de
fapt, nu mai e corectă.
Pînă în ultimele decenii,
cînd oamenii de știință au 
pătruns în intimitatea acestui
extraordinar complex : celula și 
organismul viu, cifrele fabuloase 
își găseau ca element de rapor
tare numai lumea stelelor. în re
alitate organismul nostru nu este 
cu nimic inferior universului prin 
mulțimea tainelor pe care le as
cunde, prin uluitoarea sa perfec
țiune. După cum spunea Jacques 
Monod (laureat al Premiului No
bel pentru descoperirile sale, ală
turi de Jacob și Lwoff, asupra 
mecanismului regulator al pro
ducției acidului ribonucleic me
sager), „celula este o uzină chi
mică miniaturizată și automatiza
tă. Se poate aprecia că o celulă 
foarte simplă constituie locul de 
desfășurare aproape simultană a 
1 500 pînă la 2 000 de reacții di
ferite, fiecare dintre acestea pro- 
ducînd substanțe diferite". Este 
evident gradul înalt de coordona
re pe care această infimă uzină 
biologică trebuie să-l asigure 
pentru a evita ca una din păr
țile ei să înceapă să lucreze prea 
repede, depășind capacitatea re
țelei de a absorbi producția. Fie
care dintre celule are capacitatea 
de a transforma alimentele în 
energie, reacționează Ia stimuli, 
transmite impulsuri, este capabilă

să se miște, să se reproducă și să 
comunice caracterele sale eredi
tare. O celulă a ficatului are un 
diametru de numai o sutime de 
milimetru. Gălbenușul oului de 
struț, care constituie, el însuși, <> 
singură celulă, reprezintă extre
mitatea gigantică a scării: 8 cm 
diametru. Partea cea mai intere
santă pentru știință o constituie 
faptul că celula, unitate a mate
riei vii, este alcătuită din mole-

cule, care nu au nici o proprie
tate vitală : ele sînt materie... dar 
anorganică. Cum s-a produs a- 
ceastă trecere de ia combinații 
chimice neînsuflețite la sisteme 
structurale vii, capabile să se a- 
dapteze mediului și să se repro
ducă ? Misterul care înconjoară 
această etapă esențială a apariției 
vieții pe pămînt este, pînă la ora 
aceasta, aproape netulburat. Se 
știe că în spațiul galactic, în unii 
meteoriți au fost detectate mole
cule organice. în același timp, în

Această machetă, asemănătoare cu un satelit de telecomuni
cații, reprezintă imaginea unui adenovirus — mărit de 2 700 000 
ori. Foarte răspîndit, el e respon săbii de tulburări respiratorii, 
dureri de gît, infecții ale ochilor. Cele 240 de hexagoane, repar
tizate în 20 de triunghiuri echilaterale, sînt alcătuite din proteine

ultimii zece ani, s-a demonstrai 
experimental că aproape totalita
tea moleculelor întîlnite în corpul 
ființelor vii poate fi sintetizată în 
condiții asemănătoare cu cele 
care au existat pe planeta noas
tră în fazele primare ale istoriei 
ei. în prezent oamenii de știință 
încearcă să descifreze procesul de 
apariție a vieții pornind de la stu
diul funcțiilor fundamentale ale 
sistemelor vii.

Dacă vă veți privi în oglindă 
veți avea în față nu numai un 
milion de miliarde de celule... 
Fără să vă dați seama, asistați la 
unul din cele mai extraordinare 
procese de transformare continuă 
a unui sistem : în fiecare secun
dă în corpul uman 50.000.000 de 
celule sanguine se nasc și mor. 
în fiecare minut fiecare celula 
poate asambla o proteină com- 
Sleta care cuprinde între 150—200 

e acizi aminați. Și aceasta Ia 
temperatură normală, Ia o pre
siune normală, izbutind adesea 
ceea ce nici cele mai perfecțio
nate instalații industriale nu au 
izbutit pînă în prezent. Așa cum 
remarca recent profesorul Monod, 
biologia se află acum în fața a 
două probleme dintre cele mai 
lasionante, situate la extremită- 
iile evoluției biologice : pe de o 
;jarte, problema apariției vieții, pe 
de alta, funcționarea sistemului 
nervos. Adică, într-un sens, 
structurile cele mai rudimentare 
ale vieții, în celălalt — creierul 
uman alcătuit din 14.000.000.000 
de neuroni interconectați — cre
ierul, care ne-a permis să ne pu
nem problemele propriei noastre 
origini și care încearcă acum să 
se înțeleagă pe el însuși.

— De fapt, l-am întrebat r 
col. dr. M. Olteanu, în ce corts 
rolul transplantului ?

— în linii mari corneea e a 
cătuită din cinci straturi, uit 
mul, cel mai profund, fiind fo. 
mat din așa-numite „celule ir 
bile*4 care o dată lezate nu ! 
mai refac. De aici începe yri 
blema : atunci cînd accident’ 
a distrus numai o porțiune 
corneei se eiectueazâ așa-zisi 
transplant lamelar: strat c 
strat se curăță partea opacifial 
și se replantează țesut nou, cai 
cu timpul va fi absorbit de ocl 
și înlocuit cu țesut propriu. ? 
tunci cînd e afectat și strati 
„nobil“ se efectuează keratc 
plastia perforantă. Cum arat 
și numele ei, realizăm prin pei 
forare o nouă fereastră în ecr< 
nul transparent acum, astf< 
îneît lumina să poată pătrund 
din nou pe pata galbenă. V-ai 
prezentat doar o schemă foart 
generală a situației. în realital 
ea este infinit mai complicat 
întrucît aproape fiecare bolna 
are particularitățile lui. Trans 
plantul însă are rost numai s 
lunci cînd nervul optic nu est 
afectat, cînd omul mai „simte 
lumina, sesizează direcția e 
Sînt cazuri cînd orbii nu m< 
au senzația luminii, accidenti 
care le-a produs invaliditate 
dezorganizîndu-le ochiul com 
plet. Există totuși un aparat c 
care putem înregistra impulse 
rile nervoase pe traseul ochi 
creier. Dacă nervul funcționeaz 
omul își poate recăpăta vedere 
pînă la urmă.

— De ce „pînă la urmă" ?
— Fiindcă nu e vorba de opfi 

rații miracol, cu efect instan 
taneu — ai terminat și bolnavu 
strigă : „Văd44 ! Tratamente 
poate dura 6 luni ; 1 an, uneori 
sînt necesare intervenții succe 
sive, tratamente postoperator: 
delicate. Dar șansele de reușit 
sînt astăzi mereu mai numeroa 
se chiar pentru cazurile cel 
mai complicate.

— Aceste șanse sînt în fon< 
rezultatul unor investigații ști 
ințifice proprii, după cîte știm

— De cele mai multe ori. Da 
sînt și rezultatul preluării ope 
rative a unor metode modern- 
străine. De pildă, noi am fos 
a doua clinică din lume care « 
introdus metoda narcozei în cir 
cuit cu intubație traheală îr 
oftalmologie, un mijloc moderi 
de anestezie ; am fost primii îr 
țară, alături de specialiști dir 
Bacău, care am introdus meto
da poloneză de crioextracție • 
cristalinului...

Dar a încerca să enumerăm 
numai, fără alte explicații, con
tribuțiile originale ale dr. Mir
cea Olteanu și ale colaboratori
lor săi privind transplanted de 
cornee ca și alte afecțiuni oftal- 
mologice ne-ar cere un spațiu 
mai mare decît al acestui arti
col. Sînt zeci de titluri. Esențial 
este faptul că fiecare dintre ele 
constituie o soluție nouă pentru 
o boală veche, transformarea 
unui caz disperat în unul nor
mal, apariția certitudinii vinde
cării în domenii unde nici mă
car speranța nu mai sălășluia. 
Titlul de asistent al facultății 
de medicină din Lyon, dobîndit 
de dr. NI. Olteanu pentru con
tribuția sa la explicarea sindro
mului Uretz-Zavalîa, în timpul 
unui stagiu de specializare în 
Franța, cel de membru activ al 
Academiei de Științe din New 
York constituie în fond recu
noașteri internaționale ale suc
ceselor școlii românești de kera- 
toplastie. Avînd la dispoziție in
stalații de tratament cu izo
topi, un modern laser medical, 
instalații pentru operații cu a- 
jutorul frigului (criogenice), u- 
tilizînd combinații medicamen
toase în cokteiluri proprii pen
tru combaterea complicațiilor 
postoperatorii, chirurgii acestei 
clinici (dr. Moraru, dr. Boeraș, 
dr. Cupșa, dr. Horge, dr. Petre) 
au lărgit considerabil, în cîțiva 
ani, posibilitățile de vindecare 
a orbirii.

— Știm că în lume se discu* 
tă mult în prezent despre trans- 
plante de cornee de la animale.

— Se poate preleva cornee de 
la porc și maimuță. Prin con
gelare și deshidratare ea își 
pierde specificitatea de specie 
și este tolerată de om. Dar e 
utilizabilă numai la transplan
ted lamelare. Ea cele perfo- 
rante, nu.

—• Cum vedeți dv. perspecti
vele utilizării protezelor din 
plastic ?

— Deși s-a vorbit mult în pre
să despre aceste încercări, rea
litatea este că nu au dat rezul
tatele scontate. In jurul prote
zei de plastic țesutu] necrozează 
repede. Keratoprotezele dau nu
mai ameliorări temporare. în
cercări Interesante s-au făcut 
și la noi de către dr. Stănescu 
la Spitalul de ochi. Ziarul dum
neavoastră a scris despre ele. 
Totuși perspectivele lor sînt 
încă modeste. în cazul epikera- 
toplastiei, în care plasticul este 
lipit' și nu integrat corneei, s-au 
obținut rezultate interesante.

— Vă mulțumim pentru inter
viu. Dacă credeți că există încă 
un element interesant care a 
scăpat discuției noastre...

— Aș vrea să adaug ceva, le
gat nu de aspectul științific al 
problemei. Cred că nu o să fiu 
acuzat de lipsă de modestie dară 
afirm că această clinică pe care 
o conduc este dotată cum puține 

■ unități similare sînt înzestrate 
în alte țări. Avem tot ce este 
mai modern ca aparatură pe 
plan mondial, ceea ce ne oferă 
posibilitatea să atacăm cele mai 
complicate cazuri și să le vinde
căm. Mi se pare acesta un as
pect semnificativ al unei politici 
generale pe care statul nostru 
o duce în domeniul ocrotirii să
nătății. In țările occidentale, pe 
care am avut dese prilejuri să 
le vizitez, există foarte mulți 
oameni care niciodată nu vor 
putea să-și recapete vederea 
prin keratopla.stie — această o- 
perație relativ simplă, fiindcă ea 
costă acolo atît de mult îneît 
pentru cea mai mare parte a 
pacienților posibili este absolut 
inaccesibilă. La noi transplantul 
de cornee este posibil printr-o 
simplă programare într-un re* 
gistru la clinica noastră.

ANDREI BANȘ
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RUSU MARIA, județul 
Neamț : „Sînt mama a pa
tru copii, doi băieți și două 
fete, dintre care trei că
sătoriți cu bună situație. 
In 1968, fiica mea Elena, 
a purtat corespondență 
cu un băiat, el jufîndu-i 
tot felul de angajamente. 
Ea l-a așteptat din arma
tă, băiatu s-a eliberat în 
februarie 1970, și a venit 
direct la noi. La jurămin
tele lui ne-am înduplecat 
și l-am înscris flotant pen
tru trei luni, pînă scoate 
actul de căsătorie. Noi 
i-am făcut întrebări unde 
a lucrat pînă acum și unde 
e carnetul de muncă. El a

ce s-a gîndit în sinea lui, 
că joi noaptea a dispărut 
fără urmă. Asta nu ar fi 
nimic, dar ce facem că i-a 
rămas un urmaș: fiica meu 
se află gravidă. El a sus
tras actele cu care trebuia 
să se cunune la sfat, iar 
eu am rămas cu o mare 
greutate în spinare, căci 
trebuie să o păzesc pe fii
ca mea zi și noapte, că ea 
spune că decît așa mai 
bine în mormînt. Vă rog 
din suflet ajutați-mă pen
tru a-mi salva și eu copi
lul meu. Acest băiat se află 
înscris pe fișa de flotant 
așa : Ardeleanu Gligor, co
muna Sălăjan, județul Să-

feminin. Puteți oare să mă 
ajutați ?“

Dumnezeule, și femeile 
vor să joace fotbal! A- 
tunci pe noi, bărbații, cine 
o să ne mai aștepte acasă ?

VALENTINA, Făgăraș: 
Ați cunoscut în timpul u- 
nei excursii în București, 
în parcul Cișmigiu, un tip 
inteligent, simpatic, cu ochi 
căprui, glumeț, păr șaten, 
care s-a recomandat Ionel.

Nu cumva oi fi lost eu ? 
Că șaten sînt, inteligent — 
slavă domnului, ca să nu 
mai vorbim cît sînt de glu
meț.

Eu strig, te chem
și nu-mi răspunzi 

Ai putea totuși să vii din 
săptămînă în săptămînă 

Sau poate chiar
din lună în lună. 

Consideri că e prea des ?" 
Eu de criticat aș critica, 

că nu mi-e greu, dar n-am 
ce. Că asta, doamne, iar- 
tă-mă, numai poezie nu e.

MARGARETA S., Arad: 
„Sînt o tînără de 17 ani. 
Îmi permit să vă cer și eu 
un sfat: cum aș putea oa
re să scap de timiditate ?"

Nu vă înțeleg. De ce să 
scăpați de timiditate ? Ti-

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM

căsătoresc. Dacă nu m-am 
căsătorit pînă acum este 
că rudele lui și chiar el 
vrea să facem căsătorie re
ligioasă. Eu mă mir mult 
cînd văd astăzi tineri și 
tinete care dau dovadă de 
împăciuitorism cu Dum-

Și eu sînt de acord că în 
principiile.

A. P. Sibiu : Ca să vă 
împliniți idealul pe care-1 
visați trebuie să terminați 
liceul și apoi să încercați 
la institutul de teatru.

M. DIC, Sibiu: „Sînt 
un înfocat amator de mu- 
zică-ușoară. Tot timpul li
ber mi-l dedic, ei. Dar mă 
topesc și după picturi ab
stracte. Din cauza acestor 
pasiuni am neglijat pe 
prietena mea Ninuța. Ea

Acum o înțeleg și eu pe

HAS CLLEY, Sibiu: 
„Îmi permit să vă rog 
a-mi răspunde la aceste 
întrebări: Aveți o concep-

nezeu. Eu sînt hotărîtă și 
încăpățînată și nu vreau 
să calc peste principiile 
mele. Tatăl meu a fost 
un om simplu și ateu și 
eu nu vreau să calc prin
cipiile lui în picioare. Vă 
salut, Emilia".

viață trebuie să ne apărăm

s-a supărat pe mine, l-am 
scris o poezie, ca să mă 
înțeleagă:

„Sînge fixat, flori astrale, 
Surogat de cacao,

cataplasmă, 
Știulete rupt cu mîna,

Microfon decuplat, ogivă, 
Cinema fix, cremoane, 
Ruptură sudată prost, 
Mergi cu mine către 

fericire
Și asta cît mai repede”.

Ninuța. Avea dreptate, săraca.

ție definitivă despre des
tin ? Știți definițiile exacte 
ale destinului și vieții ?"

PENTRU CE 
LA LICEUL 

DUMNEAVOASTRĂ 

SE SCADE

NOTA
LA PURTARE?

de ION BĂIEȘU

zis că nici nu a auzit de 
așa ceva, iar noi am zis 
că o să-l dăm la o mese
rie. Pe 9 aprilie a fost tri
mis la forțele de muncă, 
dar cînd s-a dus acolo, 
parcă se ducea la moarte. 
Văzînd el că trebuie să 
plece la muncă, nu știu

laj, fiul lui Petru și Ana, 
născut 1948. seria de bu
letin 141581. Vă rog să 
difuzați scrisoarea, căci eu 
aș vrea să nu-mi fac co
pilul de rîs față de lume. 
Să vină și să-și recunoască 
fapta lui săvîrșită".

A. F., județul Dolj : 
„Vă rog foarte mult să-mi 
criticați și mie versurile de 
mai jos:
Roate ești prea departe

să mă auzi

miditatea, vă asigur, e o 
mare calitate, ea anunță 
delicatețe, pudoare, sensi
bilitate. De cîte ori nu-mi 
doresc să mai fiu și eu ti
mid.

Bineînțeles că aventurierul Gligor va trebui găsit și 
adus să-și recunoască fapta lui cea săvîrșită. Totuși, nu 
puteați să-1 primiți în casă după ce făcea actele de că
sătorie ? De ce atîta grabă ?

TĂCU GR1GORE, județul Dolj: Ați trimis cîteva 
subiecte de scenarii la Casa de filme București. Prima 
oară vi s-a răspuns că sînt bune. A doua oară că nu 
sînt bune.

Probabil că între timp s-a schimbat conducerea stu
dioului. Că așa pățim și noi, scenariștii de meserie.

Nu, nu am încă o concepție definitivă despre destin, 
dar sper să intru în posesia ei săptămînă viitoare. în 
ceea ce privește definiția vieții aici stau realmente foarte 
prost. Pur și simplu nu știu ce este viața. Știu însă ur
mătoarea parabolă :

„Doi prieteni se întîlnesc după 20 de ani.
— Ce-ai făcut în acești 20 de ani ?
— M-am gîndit. Am vrut să aflu ce este viața.
— Și ai aflat ce este viața ?
— Da. Viața este o fîntînă.
— Și dacă nu este o fîntînă ? t
— Da, s-ar putea să nu fie o fîntînă”.

Deci, o definiție provizorie ar putea fi aceasta : viața

LORENTZ CORNEL, 
Sibiu : „Rămîn atît de 
surprins că lucruri pe care 
oamenii le trăiesc în fie
care moment îi impresio
nează atunci cînd le află 
sub formă de intîmplări 
de la alții. Faptul că ru
bricile „Fapt divers", „De 
la om la om", prezintă o 
atracție pentru public e 
foarte cunoscut, dar eu 
vreau să arăt de unde vine 
acest succes. După păre
rea mea ceea ce publicul 
simte la prima confrunta
re cu povestirea (relatarea)* 
este realitatea. Oamenii 
au nevoie de siguranța 
realului și o au în cazul 
celor două rubrici. Aceas

tă formă de realism punc
tat din urmă de o sigu
ranță a faptelor poate fi 
extinsă și ceea ce doresc 
eu e ca această realitate 
să se reverse și asupra 
mult discutatei arte a fil
mului. Oare ceea ce e 
scris în mod realist nu 
poate fi transpus în ima
gini cinematografice ? Se 
vorbește de cinematograful, 
pur. Ce am făcut noi în 
această direcție ? M-am 
gîndit să dau anul acesta 
examen la regie de film 
(gînd îndrăzneț). Vă în
treb : ce mi se oferă da
că voi opta pentru o crea
ție realistă

Nu vă faceți probleme degeaba. Mai întîi să reușiți 
la examen și pe urmă o să vă descurcați și cu realis
mul. Mă întrebați ce a făcut cinematografia noastră în 
ceea ce privește „filmul pur”. Eu vă întreb altceva : ce 
a făcut cinematografia noastră în ceea ce privește filmul 
bun ?

ION DELCEA, Săcele: 
Vreți să vă ofer trei nu
mere pe care să le jucați 
la Loto. în cazul în care 
veți cîștiga, îmi promiteți 
5 la sută din beneficiu.

Cam puțin, dar totuși 
vă ofer aceste trei nu
mere : 1, 2, 3. Și acum 
transcriu poezia pe care 
mi-ați dedicat-o :

„Sînteți un bun scriitor 
Și un om tare săritor. 
Harnic, bun și muncitor 
Ce serviți pentru popor

Și veniți în ajutor
Tuturor oamenilor
Și rezolvați orice cazuri 
La oamenii cu necazuri.
Pentru aceste fapte bune 
Felicitări de la mine"./
Cît îmi dați că v-am 

publicat poezia asta ?

SONIA SĂNDULESCU, 
județul Teleorman : „Ca 
orice tînăr din zilele noas
tre și eu îndrăgesc sportul. 
Dorința mea este de a in
tra la o echipă de fotbal

JUNE IOSIF, comuna 
Rapoltul Mare, județul 
Hunedoara : „Sînt bolnav, 
nu pot umbla. Sînt singur, 
doresc să-mi fac cîți mai 
mulți prieteni cu care să 
corespondez. Sînt teribil 
de singur și simt nevoia 
de a primi scrisori și ilus
trate de la. oamenii cu 
inima bună. Acestea ar fi 
singurele mele mijloace de

Am făcut chiar eu primul 
m album cu reproduceri de 
cititori vă vor scrie.

L1ȚĂ TRANDAFIR, 
Constanța: Din poeziile
dumneavoastră, am reținut 
aceste două versuri :

„Viața este ca o ață,. 
Totul e cum te descurci".

Minunată cugetare. Cum 
v-a venit ?

A. I., Pitești : „Propun 
ca în cadrul rubricii să 
se înființeze o mini-rubri-

comunicație cu lumea de 
dincolo de cortina came
rei și curții de după care 
de mai bine de un deceniu 
și jumătate n-am ieșit. 
Menționez că toți prietenii 
din copilărie mă ocolesc, 
fug de mine, am nevoie 
de prieteni care să nu fie 
așa de meschini, care să 
mă înțeleagă și să mă aju
te sufletește".

pas și v-am expediat astăzi 
picturi. Sper că și ceilalți

că în care tinerii să-și o- 
fere adresele pentru a pu
tea coresponda, pentru a 
face diferite schimburi de 
poezii și scrisori, pentru a 
se cunoaște și a vedea da
că ideile, temperamentul 
și preocupările lor se po
trivesc alcătuind un cadru 
de destindere și încredere 
în care obiectivul căutării 
perechii ideale să cunoas
că un ritm mai dorit...".

este și nu este o fîntînă.

STRA1NU CRISTIAN, 
Cîmpulung, Argeș: Scri
soarea este frumos scrisă. 
Dar poezia nu e publica
bilă. Mai trimiteți.

M. DANIEL, Ploiești: 
Adresați-vă cu încredere 
unui medic psihiatru.

ALEXANDRU C., Timi
șoara : Cred că e bine să 
așteptați hotărîrea ei defi
nitivă. în caz că se retra
ge, încercați să primiți lo
vitura cu demnitate.

E.G., Alexandria: Mi-a 
plăcut poezia „Mîini”, pe 
care o transcriu :

„Am desenat un chip
Ca să semene cu tine.
I-am pus o mînă 
Ca să mă mîngîie.
I-am adăugat-o și pe

a doua 
Ca să mă îmbrățișeze. 
Melancolic și îndrăgostit,

Am rotunjit mîinile calde 
Care îmi vor aduce 

iubirea".

BÂRBULESCU GICĂ, 
Bacău : „Fiind vara tre
cută la o stațiune din Buș
teni, am întîlnit o fată pe 
nume Cornelia, de profe
sie soră medicală. Am în
drăgit-o din prima clipă și 
ne-am jurat unul altuia 
credință. După un timp 
destul de îndelungat, în 
care am ținut o strînsă co
respondență, iată ce am 
primit în una din zile :

„Te iubesc de la distanță 
Ca pe-un cîine tras pe ață. 
Te iubesc la nebunie
Ca pe-o coadă

de scrumbie.
Te iubesc crăpa-ți-ar 

ochii
Pe pereții zugrăviți 
Iar dacă te văd cu alta 
Te fac cu cartofi 

prăjiți...”.

Fraza e puțin cam prea subtilă, dar eu am înțeles 
despre ce e vorba. Să mă mai gîndesc, să văd ce zic și 
ceilalți cititori.

Dragă Gică, nu fi îngrijorat. Cred că pe Cornelia a 
apucat-o o criză de literatură. Ai răbdare, s-ar putea 
să-și revină.

EMILIA TULIK (cu a- 
proximație) Bacău : „Sînt 
muncitoare calificată. Cu 
toate că tatăl meu a fost 
un simplu muncitor a cău
tat să-mi dea o educație 
progresistă. El a suferit 
mult în regimul burghezo-

moșieresc și mai mult în 
timpul teroarei fascisto- 
antonesciene. Deși tatăl 
meu abia știa să se iscă
lească și să citească, era 
convins că Dumnezeu nu 
există. Astăzi eu sînt în 
dragoste cu un băiat bun, 
cu care intenționez să mă

ADRIAN, București: 
Rețin acest epitaf pe care 
mi l-ați adresat :

„Pe placa dumneavoastră 
funerară

Am deslușii înscrise
cu mult zel:

„Aici ne-am sărutat 
noi prima oară".

Jos, semnătura:
„Tanța și Costel".

Mai departe spuneți că aveți de gînd să mă omo- 
rîți. Sper că nu fizicește. Omorîți-mă ca scriitor, dar 
lăsați-mă să trăiesc măcar ca om.

— Voi face, voi drege...

r- Nu pot sâ lucrez așa ceva. Nu e profilul meu I

Desene de OCTAVIAN ANDRONIC

Răsfoim stenograma volumi
noasă — cîteva sute de pagini — 
a depoziției unui martor la pro
cesul de la Nurnberg: Hans Gi- 
sevius. Statul său de serviciu îl 
punea în postura de a fi un per
sonaj senzațional, în relații per
sonale cu toți acuzații aflați în 
boxă. Dar mai mult decît atît 
el a adus la lumina zilei fapte 
total necunoscute anturajului 
cel mai apropiat al lui Hitler.

Hans Gisevius, jurist, făcea 
parte în 1933 din faimoasele 
căști de oțel — Stalhelm — și 
sub regimul nazist a aparținut 
poliției secrete. In această cali
tate el a avut acces la cele mai 
mari secrete ale stăpînilor celui 
de-al Ill-lea Reich.

Cele ce urmează se referă Ia 
perioada anului 1938.

Generalul Beck părăsise pri
mul întrunirea care avusese loc 
la Cancelarie. Aghiotantul său 
li ceruse permisiunea să-1 înso
țească, dar Beck refuză. Singur 
în limuzina care-1 conducea 
spre statul major. generalul 
cîntărea posibilitățile ce le are 
la dispoziție pentru a acționa. 
- In calitatea sa de șef al ma
relui stat major, supraviețuind 
schimbărilor drastice pe care 
Hitler le efectuase în comanda
mentul militar suprem prin în
depărtarea lui von Blomberg 
din funcția de ministru de răz
boi și a lui Fritsch din cea de 
comandant suprem. Beck tre
buia să fie consultat în legătură 
cu fiecare din acțiunile militare 
proiectate. Or, Hitler la neaștep
tata întrunire care o avusese cu 
vîrfurile Wehrmachtului anun
țase măsuri totalmente străine 
iui Beck și anume pregătirea în 
vederea invadării Cehoslova
ciei. Generalul Beck știa mai 
bine decît oricare altul că 
dacă, pe de-o parte cehii 
vor riposta, iar pe de altă 
parte Anglia și Franța vor ata
ca Germania, Reichul va fi în- 
frînt. Raportul de forțe era ne
favorabil Germaniei hitleriste. 
Și Beck își întărise convingerea 
că trebuie să nu i se permită 
lui Hitler să ducă poporul ger
man spre distrugere. Gîndurile 
sale erau destul de neclare : el 
nu își imagina prea bine dacă 
simpla înlăturare a lui Hitler ar 
soluționa lucrurile, sau dacă 
este vorba, în general, de soar
ta regimului.

Ajuns în biroul său din clădi
rea masivă a marelui stat major, 
Beck ceru să nu fie deranjat de

nimeni. Ore întregi el a stat la 
masa de lucru. Filele se um
pleau una după alta. Memoriu) 
redactat de Beck era voluminos 
și el constituia un protest îm
potriva încercărilor de a arunca 
Germania într-o aventură fără 
nici o perspectivă. Ultima frază 
suna astfel : „Din aceste motive 
îmi prezint demisia din funcția 
pe care o dețin".

Generalul Brauchitsch evitase 
din momentul cînd fusese numit 
în funcția de comandant suprem, 
să aibă relații strînse cu Beck. 
Iar cînd acesta, In timpul reu
niunii de la Cancelarie, îi ce
ruse audiență pentru a-i vorbi 
„într-o problemă importantă", 
Brauchitsch refuză. Cîteva săp- 
tărnini a evitat o întrevedere în
tre patru ochi cu Beck. Acum, 
după ce citise memoriul șefului 
de stat major, se anunță la 
Hitler.

La aproximativ trei săptămîni 
de la trimiterea memoriului său, 
Beck a fost convocat la Hitler.

mai energic decît el și că este g 
ferm hotărit să întreprindă un 
puci în cazul în care Hitler va ■ 
recurge la război. Acest om care g 
avea încrederea lui Beck și pe 
care Beck l-a pus în legătură ■ 
cu noi, era generalul Halder. De ■ 
altfel chiar generalul Halder, 
după ce și-a preluat noile func- " 
țiuni, a făcut demersuri pentru a ■ 
intra în contact cu grupul no- g 
stru*. Și astfel, la cîteva
zile după ce a fost numit, • 
Halder l-a convocat pe Os- ■ 
ter și i-a spus că, după n 
părerea sa, evenimentele ac- “ 
celerează evoluția spre război ■ 
și că va încerca o lovitură de n 
stat. El l-a întrebat pe Oster ce " 
a făcut pentru intrarea civililor g 
în complot.

Planul lui Halder era destul — 
de evaziv : el evita înlăturarea ■ 
directă a lui Hitler înaintea de- g 
clanșării războiului, urmărind 
suprimarea lui printr-un aten- ® 

*'tat, imediat după începerea răz- ■ 
boiului, urmînd să se anunțe că n

(Urmare din pag. I)

tat, chiar dacă e un su
biect atît de puțin plăcut/ 
— a fost de părere direc
torul. Articolul „Domni
șoarele au nota la purtare 
3" a făcut înconjurul șco
lilor.

„Sincer vorbind, mi-ar conve
ni să vorbesc despre nota 10 la 
purtare și deținătorii ei. Dar și 
nota 3 face parte din arsenalul 
educativ, deși noi n-am dat-o, 
pentru că n-am avut abateri ca
lif icabile cu nota 3.

Mă obligați să revăd registrul 
consiliului profesoral ? Ei, bine, 
fie! Nu mă simt dezavantajat de 
această listă cu elevi sub nota 8 
la purtare. Fiecare notă are po
vestea ei iar toate la un loc ex
primă baremul pe care ni l-am 
impus. Aș cuteza să-l numesc un 
barem care ține de personalita
tea școlii. Mai explicit ?

Vedeți, vrem să risipim o pre
judecată de care v-ați făcut vino- 
vați și do. Ați venit la liceul nos
tru tocmai pentru că e periferic, 
ultimul înființat, într-un cartier 
care abia se individualiz ză — 
Balta Albă. In București sînt li
cee cu o structură stabilă, conso
lidată pe parcurs de decenii. A- 
colo chiar și numele obdgă la 
disciplină. Ar urma să ne simțim 
handicapați. In pofida acestei 
inegalități, am vrut să creăm de 
la început un stil al liceului. 
N-am fi putut izbuti dacă n-am 
fi pornit de. la nota la purtare.

Da, bănuiesc întrebarea urmă
toare : nu cumva vrem „să luăm 
ochii" cu uniforme corecte, tun
sori la limită și elevi cuminți, ca 
niște îngeri ? Și astfel să scă
păm mai ieftin cînd vine vorba 
de reușite la învățătură, de cli
mat intelectual, de participare 
calitativă la olimpiade ? Nu, nu 
ne furăm căciula. Avem nevoie 
de elevul impecabil cu care să 
putem lucra. Vă rog să mă cre
deți, altfel se desfășoară o zi de 
școală cînd, la 7 dimineața, ob
servi elevii intrînd ordonați la 
clasă, cînd nici o notă distonantă 
nu sparge liniștea coridoarelor, 
cînd diriginții nu trebuie să re
zolve conflicte care atrag muta
tul în bănci sau notarea în con
dică. Orele și lecțiile nu ne mai 
Sînt măcinate, valorificăm între
gul coeficient intelectual al ele
vilor, dar și al nostru. Așa e 
ideal. Dar nu am atins acest 
ideal — încă".

în timp ce tovarășul 
Pop completa procesul 
verbal al consiliului profe
soral care, timp de cîteva 
ore, a judecat fiecare notă 
la purtare — pentru că un 
asemenea act grav, ca scă
derea sub 8 a notei la 
purtare, poate fi hotărît 
numai de consiliu.— în
tr-o sală, după ore, un 
grup desprins din totalul 
celor cu notele cele mai 
mici la purtare, avea ex
temporal la disciplina... 
disciplină. Trebuia să 
știm, din punctul lor de 
vedere, ce i-a adus în plu
tonul indisciplinaților. Și 
ce au înțeles din sancțiu
ne. Din lucrări am aflat:

OCTAVIAN G, clasa a Xl-a C: 
„Drept să spun, nota mea la pur
tare trebuia scăzută, dar eu con
sider că nu în așa măsură îneît 
să o am atît de mică: 5. Am 
fost eliminat pentru un foc, în 
recreație, pe catedră, cu bani. Și 
apoi am avut nefericita inspira
ție să răspund necuviincios unui 
tovarăș profesor".

Chiar numai pentru aceasta să 
fi obținut el 5 la purtare ?

Comentează tovarășa CAR
MEN DUMITRESCU, diriginta 
clasei: „De fapt, cea mai mare 
indisciplină o dovedești la învă

țătură. Ai cinci corigențe. Nu 
mă înțelege greșit. N-ai 5 la pur
tare pentru cinci corigențe, ci 
pentru că ai ajuns la aceste 
corigențe prin repetatele tale 
acte de indisciplină. Să fie lim
pede : nota 5 a venit după fuga 
de la ore, după două eliminări, 
după ce, de atîtea ori, aproape 
fiecare profesor a notat în con
dică : Octavian G. conturbă lec
țiile, vine nepregătit la ore, Oc
tavian G. a lipsit nemotivat. Co
lectivul didactic apreciază că ești 
un elev nu indisciplinat, ci foarte 
indisciplinat”.

FLORIAN B., clasa a Xl-a B: 
Ca elev, cred că nu sînt prea 
obraznic. Am 6 la purtare. Am 
fost eliminat o zi pentru că nu 
l-am așteptat pe tov. director în 
clasă și pentru alte acte de o im
portanță mai mică".

Comentează tovarășa MARIN 
STOICA, diriginta clasei: „Flo-

VIRGIL GRIGORE POP 
directorul liceului

rin este un elev cu mari posibi
lități intelectuale și el știa asta. 
La o anchetă pe care am făcut-o 
în clasă, la întrebarea: „Ce vrei 
să faci în viață ?" mi-a răspuns : 
„Ceva ce n-a mai făcut nimeni!" 
Dorința e foarte frumoasă, dar, 
în loc să facă de pe acum, „ceea 
ce nu face nimeni", adică să stră
lucească în felul lui, e lipsit de 
originalitate înscriindu-se în tag
ma elevilor indisciplinați. Unica 
performanță: e singurul cu 6 la 
purtare în clasă. Actele, „de im
portanța mai mică", cum le nu
mește el, le calific eu mai exact: 
recalcitrant în fața oricărei ce
rințe școlare, cînd profesorul îi 
spune un lucru, replica lui e 
„nu" ; acasă este manierat, la 
școală are conflicte cu mai toți 
profesorii; cele mai multe ore 
de clasă el le torpilează, prin 
obrăznicii".

ALEXANDRU N., clasa a 
X-a E, are 6 la purtare. De ce ? 
In absența răspunsului său...

Comentează tovarășul VIOREL 
SÎRBU, dirigintele clasei: „Ciu
dat, un tînăr atît de capabil și 
talentat, e în stare de acte de 
indisciplină. Vrea cu tot dina
dinsul să fie interesant. Și atunci: 
vine la școală în ținută necores- 
punzătoare, a totalizat 23 de ab
sențe nemotivate. Indisciplina în 
evoluție o trădează cele 4 cori
gențe pe primul trimestru și alte 
5 pe al doilea. Noi nu dăm nota 
la purtare pentru un fapt, ci 
pentru întreaga comportare a e- 
levului. Dacă un elev este notat 
de 10—12 ori în condică, pen
tru ținuta în dezordine, gălăgie, 
fugă de la ore, înseamnă că, de 
pildă, în trimestrul al II-lea — 
care a fost atît de scurt — acesta 
a afectat, pînă la înjumătățire, 
prin indisciplină, 10—12 zile 
de școală în clasa sa. Aceasta mi 
se pare a fi indisciplina cea mai 
gravă".

„Să revenim — continuă direc
torul. Pentru ce scădem noi 
nota la purtare ? V-a spus tova

rășa Stoica: și pentru că după trei 
observații, elepul a continuat să 
vină cu o cravată colorată. Cra
vata în sine n-are prea mare în
semnătate : am sancționat fron
da. Sancționăm semiuniforma nu 
pentru că nu crpreciem cochetă
ria, ci pentru că, de regulă, co
chetăria devine o preocupare ca
pitală, sustrăgînd de la învățătu
ră. Se observă ușor că cei cu 
note scăzute la purtare pentru 
ținută au și situații precare la în
vățătură.

Poate șoca ceea ce spun, dar 
nu consider că abaterile discipli
nare din liceu sînt ieșite din co
mun. Atunci de ce scădem notele 
la purtare ? Răspund : din toate 
aceste fapte neieșite din comun 
se poate totaliza un climat. Iar 
noi ținem ca singurul climat pre
dominant. în școală să fie cel al 
învățăturii. Două fete dintr-a 
IX-a A au mințit școala și fami
lia pentru citeva ore de distrac
ție. Doi elevi din clasa a Xl-a B 
s-au bătut „ca-ri filme", în cla
să. Cîțiva elevi au fost prinși fu- 
mînd. Unui alt elev îi place cam 
mult strada. Sînt cazuri izolate, 
nu situații nemaiîntîlnite. Dar 
n-avem dreptul să le tratăm ca 
fapte oarecare și să deschidem 
astfel o portiță spre altele, mai 
grave, să le lăsăm să se înmul
țească și să contamineze".

Stimate tovarășe direc
tor. ne-ați convins.

Noi vă spunem ce am 
înțeles din discuția cu dv., 
cu diriginții unor cla
se, cu secretara comitetu
lui U.T.C., din răspunsu
rile primite de la cîteva 
birouri ale grupelor U.T.C. 
E un liceu nou, într-un 
cartier periferic, com
pus din oameni care 
abia prind rădăcini aici. 
Aveți elevi care vin din 
foarte multe școli, aducînd 
cu ei obișnuințe diverse. 
N-ați acceptat ca aceste 
date să domine școala — 
dimpotrivă — dar nici nu 
le ignorați. Asprimea no
tei la purtare vrea să ani
hileze influențele posibile 
ale străzii, să-i ajute pe 
elevi — cei mai mulți 
desprinși din alte colecti
vități și grupe de prie
teni — să adopte, ca con
duită, cerințele școlii, să 
se constituie ca microco- 
lective de prieteni în in
teriorul ei, și nu în exte
rior, atrași de mirajul ex- 
centricităților de compor
tare presărate prin cartier.

Constatăm existența 
unui echilibru perfect între 
concepția conducerii școlii 
și modul de a acționa al 
corpului profesoral : sever, 
dar pedagogic.

Am înțeles că pro
fesorii liceului tratează

organizația U. T. C. ca 
un aiutor. Activul, for
mat din elevi ai claselor a 
IX-a, a X-a, a Xl-a, e 
matur. Organizația a pre
luat, în fiecare clasă, pe 
seama sa, responsabilita
tea creării unei opinii de 
partea disciplinei. Nu e 
un obiectiv de atins, ci o 
acțiune în plină desfășura
re, vie. Nici măcar un caz 
de indisciplină, din cele 
care se petrec, n-a scăpat 
ochiului atent al uteciști- 
lor. Grupa U.T.C. discută, 
îl ține la curent pe diri
ginte cu ce se întîmplă în 
clasă, acționează. Au sanc
ționat și statutar uteciștii 
care nu și-au onorat obli
gația esențială a elevului. 

Intenția școlii de a-și a- 
propia mai mult și familia, 
care poate face într-ade- 
văr foarte mult pentru în
tărirea disciplinei elevilor, 
este, de asemenea, no
tabilă.

Am înțeles noi exact, to
varășe director ?

UN COMPLOT
El știa că sosise momentul con
fruntării directe. Intrînd în ca
binetul lui Hitler de la Cance
larie, Beck observă că la fe
reastră, in picioare, se afla 
Brauchitsch. Discuția a deschis-o 
Hitler.

— Vă mențineți hotărîrea de 
a demisiona ?

— Da.
— Sînteni de acord să o 

primim. dar nu o putem 
face publică în momentul 
de față. Succesorul dv. va 
fi generalul Halder. Vom ofi
cializa schimbarea peste cîteva 
luni.

Beck a acceptat, deși avea să 
regrete această atitudine. înce- 
pînd din mai 1938 afacerile cu
rente ale statului major au fost 
preluate de Halder, Beck rămî- 
nînd numai cu numele.

Dar prin numirea lui Halder, 
Hitler nu și-a adus un aliat în 
fruntea marelui stat major, ci 
dimpotrivă, un adversar la fel 
de hotărît ca Beck.

Gisevius declara la proces :
— După demisia sa, Beck ne-a 

asigurat că ne lasă un succesor

trenul special al lui Hitler a 
fost bombardat, și că în urma 
acestui fapt dictatorul nazist 
și-a găsit moartea.

Ulterior Halder și-a modificat 
planul, avînd în vedere extin
derea lui asupra tuturor vîr- 
furilor hitleriste. In 1946, Halder 
declara :

— Am hotărit să ocupăm, cu 
ajutorul armatei, Cancelaria 
Reichului, administrația și în 
special ministerele administrate 
de membri ai partidului și de 
apropiați ai lui Hițler pentru a 
putea evita orice vărsare de 
sînge și a aduce toată banda în 
fața unei judecăți a poporului 
german...

Halder era convins că va putea 
stăpîni situația și că va reuși să 
declanșeze lovitura de stat ime
diat după ce Hitler ar fi ordo-

♦) Gisevius se referă la un grup 
de oficialități care era hotărît 
să-1 răstoarne pe Hitler. Din grup 
făceau parte Gordeler. primarul 
Lelpzigului, Oster, adjunctul lui 
Canaris și alții.

EȘUAT
nat armatelor să înceapă războ
iul. Dar acesta era un cuțit cu 
dublu tăiș : oare intervalul intre 
ordinul dat de Hitler și în
ceperea propriu-zisă a ostilități
lor nu avea să fie mult prea 
scurt pentru a permite organiza
rea puciului ?

Intr-o convorbire avută cu u- 
nul din membrii conspirației. 
Halder declarase :

— Mi-am stabilit de așa natu
ră planurile de stat major îneît 
voi putea să le cunosc cu 48 de 
ore înainte.

Alți trei generali erau la cu
rent cu tratativele menite să-1 
înlăture pe Hitler, constituind 
într-un fel baza planului lui 
Halder : generalul von Witzle- 
ben care comanda garnizoana 
din Berlin și împrejurimile o- 
rașului ; generalul von Brock- 
dorff-Ahlefeld. comandantul 
garnizoanei din Potsdam și ge
neralul Hoepner, comandantul 
unei divizii blindate staționate 
în Turingia.

Oster și Gisevius au continuat 
punerea la punct a planului. 
Gisevius relatează :

— Oster s-a întîlnit cu Witz- 
leben și i-a relatat tot ce se pe
trece. Apoi Witzleben m-a con
vocat și eu i-am spus că după 
părere mea, organizarea exis
tentă a poliției îi permite în ca
litatea sa de comandant al cor
pului de armată de la Berlin 
să încerce liniștit o lovitură de 
stat.

Dar Witzleben ca și ceilalți 
generali care luau parte la pre
gătirea loviturii de stat se te
meau de un singur lucru. Și a- 
nunie că puterile occidentale să 
nu fie cele care să încurajeze 
politica expansionistă a lui 
Hitler. Deoarece dacă Parisul și 
Londra dădeau mînă liberă lui 
Hitler în Cehoslovacia, toată 
tentativa de răsturnare a lui 
Hitler ar fi fost dinainte con
damnată. Grupul din care fă
cea parte Gisevius avea stabi
lite legături cu Londra și Paris. 
Chiar și Halder a încercat să se 
asigure de atitudinea fermă a 
celor două puteri occidentale.

Complotiștii, fără a avea vreo 
confirmare, erau convinși că vor 
găsi sprijinul necesar și că poli
ticii expansioniste a lui Hitler i 
se va pune capăt. De aceea pre
gătirile militare intraseră într-o 
fază avansată.

11 cităni din nou pe Gisevius :
— Witzleben mi-a făcut rost 

de acte false și m-a pus sub 
ordinele sale în regiunea mili
tară pe care o comanda pentru

a putea — sub protecția sa — 
să pregătesc pe plan politic și 
polițienesc tot ceea ce era ne
cesar. EI I-a delegat pe genera
lul von Brokdorf cu care am in
spectat toate locurile care urmau 
să fie ocupate de către divizia 
de la~ Potsdam. Inspectam, sub 
formă de turiști, totul în deta
liu.

Cele două zile decisive erau 
”7. septembrie, Participan-
ții Ia complot evitau în general 
să se întîlnească. Aceasta era 
valabil mai ales pentru Halder 
?i Witzleben. Lui Halder nu-i 
plăcea sub nici o formă să fie 
vizitat înainte de a fi aranjat el 
o întîlnire oarecare.

Totuși evenimentele se preci
pitau. La 27 septembrie, în fața 
Cancelariei a avut loc o defilare 
a garnizoanei Berlinului. Din 
balcon Hitler saluta soldații. El 
se aștepta ca această demonstra
ție a forței militare să provoa
ce in rindul populației berlineze 
obișnuitele efuziuni patriotarde. 
Dar nimic din toate acestea nu 
s-a întîmplat. Grupurile de cetă
țeni erau răzlețe. Oamenii aveau 
figuri întunecate, nemulțumite. 
Pentru ci parada avea un sin
gur sens — războiul.

După cum a aflat ulterior 
Gisevius, pe Hitler „lipsa de In-
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TELEGRAMĂ
Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCl, secretar general al 

Partidului Comunist Komân. președintele Consiliului de 
Stat ai Republicii Socialiste România, și ION GHEORGHE 
MAL'KEK, președintele Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, au adresat tovarășilor L, I. 
BKE.5NEV, secretar general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice. N, V. POOGOKNÎI, 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
A- N, KOSIGHIN. președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., următoarea telegramă :

Stimați tovarăși.
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Rumân, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri 
alo Republicii Socialisto România al introgului popor român, 
vă transmitem dv. popoarelor Uniunii Sovietice calde feli
citări cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a victoriei 
asupra fascismului.

Izbinda de acum un sfert de veac, la care popoarele Uniu
nii Sovietice au avut o contribuție hotăritoare, reprezintă 
un eveniment remarcabil in istoria contemporană a ome
nirii. Eroismul poporului sovietic, faptele sale de vitejie vor 
rămîne veșnic vii in memoria umanității.

Alături de Uniunea Sovietică, de celelalte state ale coali
ției antihitleriste, România și-a adus contribuția de preț la 
marea cauză a victoriei asupra fascismului în Europa- Sin- 
gele vărsat in comun pe cîmpul de luptă, de ostașii români 
și sovietici a cimentat prietenia dintre popoarele noastre, 
prietenie care s-a dezvoltat continuu in anii socialismului. 
Lărgirea și intensificarea relațiilor de prietenie și colabo
rare româno-sovietice corespund ațît intereselor popoarelor 
noastre, cit și cauzei generale a socialismului și păcii.

Fie ea acest glorios jubileu al victoriei Împotriva fascis
mului să marcheze un nou pas înainte in eforturile pentru 
înfăptuirea securității pe continentul nostru și in întreaga 
lume, in lupta popoarelor pentru preîntîmpinarea unui nou 
război, pentru instaurarea unei păci trainice pe planeta 
noastră.

Urăm popoarelor Uniunii Sovicti noi și însemnate suc
cese in dezvoltarea economiei și culturii. înflorirea pațriei, 
în opera de construire a societății comuniste.

Recepție cu prilejul aniversării 
eliberării Cehoslovaciei

AGENDĂ

intîlnire 
la C. Cr

ai iP■ C. R.
Vineri dimineață, tovarășul 

Paul Nieulescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R.. s-a întîl- 
nit cu delegația Partidului So
cialist din Chile, formată din 
tovarășii Adonis Sepulveda, 
secretar general adjunct al 
P.S.C.. și Francisco Pizarro, 
membru al C.C. al partidului, 
care ne vizitează țara.

La intîlnire au participat 
tovarășii Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., și Vasile 
Potop, membru al C.C- al 
P.C.R.. secretar al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste

Convorbirea, care a prilejuit 
un schimb de informații în le
gătură cu activitatea și preo
cupările actuale ale celor 
două part'de. s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

MERIDIIAN
• Selecționata de tenis a 

României conduce cu 3—0 in 
meciul cu echipa Iranului, pe 
care-1 dispută la Teheran în 
primul tur a} Cupei Davis. 
Țiriac a cîștigat cu 6—0, 6—1, 
6—4 partida întreruptă cu Ho
ssein Akhbari, iar cuplul nos
tru. Năstase — Țiriac. a în
vins în partida de dublu cu 
6—3, 3—6, 6—3. 6—3 perechea 
alcătuită din frații Taghi și 
Hossein Akhbari.

Calificată în turul doi al 
Cupei Davis, echipa 'română 
urmează să întîlnească pe în- 
vingătoarea meciului Grecia— 
Olanda.

• Au început întrecerile tur
neului ■ internațional de fotbal 
de la Viry Chatillon la care 
participă selecționatele de ju
niori ale unor orașe europene, 
în primul joc, echipa orașului 
Paris a întrecut cu scorul de 
4—1 selecționata orașului Am
sterdam.

CLUBUL SUPORTERILOR Pregătiri... 

declarații 

pronosticuri...

MÎINE LA TIMIȘOARA

MAREA FINALĂ A 
CROSULUI TINERETULUI

Cu prilejul celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării Ceho
slovaciei. ambasadorul Repu
blicii Socialiste Cehoslovace 
la București, Miroslav Sulek, 
a oferit vineri seara o recep
ție.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Janos Faze- 
kas,, Mipon Constantinescu, 
Constantly Stătescu, secretarul 
CAnc;jiului de Stat, Vasile 
Vlad. șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Cornel Burtică și Tra
ian Ispas — miniștri, George

Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
Ion Turcu. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, membri 
ai C.C. a) P.C.R., ai Consiliului 
de Stat, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință, 
artă și culțyră generali ș| .ofi
țeri superiori, ziariști.

Au participat șefi de mișiuni 
diplomatic^ acreditați la Bu.Cu-. 
rești și a iți membri ai corpu
lui diplomatic.

Cu prilejul împlinirii a 49 
do ani do la crearea Partidu
lui Comunist Român, vineri 
dupăramiază a avut loc la 
sala Dalles din Capitală un 
simpozion intitulat „8 Mai 
1921 — Omagiu Partidului Co
munist Rom<n“.

Muzeul de istorie a Partidu
lui Comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România a organizat o expo
ziție de documente și fotogra
fii cu prilejul comemorării a 
50 de ani de la moartea lui 
Constantin Dobrpgeanu-Ghe- 
rea.

Cu prilejul celei de-a 
XXV-a aniversări» a eliberării 
Cehoslovaciei, Consiliul Națio
nal ai Frontului Unității So
cialiste. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindica
telor, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist,

Consiliul Național al Femei-' 
lor. Comitetul național pentru 
apărarea păcii ș! Comitetul 
foștilor luptători antifasciști 
din România au trimis tele
grame de felicitări organizații
lor similare din Republica 
Socialistă Cehoslovacă.

Cu prilejul Zilei Victoriei

George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, a primit pe E- 
tienne Davignon, director ge- 
neral poliție și Andre For- 
thomme. ambasador in M.A-E. 
belgian, care au efectuat o vi
zită la București, la invitația 
Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Deci, ne aflăm în fața ultimei încercări decisive : actul final 
al celei de a IlI-a ediții a Crosului tineretului, competiție inițiată 
și organizată de Uniunea Tineretului Comunist. Mîine, pe traseul 
de la Timișoara, cjteva sute de tineri crosiști — cei mai buni din 
țară, la această oră purtătoi-i, deja, ai titlurilor de campioni 
județeni și ai Municipiului București — vor ataca titlurile su
preme ale întrecerii de campioni naționali ai Crosului tinere
tului, Disputele aprinse din etapele anterioare ale competiției 
dînd cîștig de cauză acelor tineri cu calități atletice de excepție
— rezistență, viteză, orientare tactică — ne rezervă plăcerea,
curiozitatea, satisfacția unor întreceri finale pasionante, la 
toate categoriile. Organizatorii locali — Comitetul județean 
U.T.C, și Comitetul municipal, cu sprijinul celorlalți factori 
adiacenți — au depus eforturi susținute pentru a conferi marii, 
finale a Crosului tineretului, după cum sîntem informați, con
diții excelente de desfășurare. Nu ne îndoim că pe parcursul 
înverșunatelor „bătălii" de pe trasee, un public numeros ya 
încuraja cu aprindere pe pasionați) luptei cu secundele și dis
tanțele. ■

De aceea, cu atît mai mult, e necesar ca organizatorii și ofi
cialii să vegheze la păstrarea echității între concurenți, înîătu- 
rînd echivocurile, nemulțumirile, îp< creările de substituire, să 
asigure un climat sănătos și curat de întrecere iar concurenții 
să dăruiască'disputei atributele marilor finale sportive: ardoa
rea și ambiția triumfului, cheltuirea ultimei picături de energie 
pentru victorie ’

Noi le urăm ca cei buni să învingă !
Iată, acum, programul zilei de mîine, 10 mai, oră cu oră, 

minut cu minut : 9.00 : defilarea participanților prin oraș ; 9,30
— festivitatea de deschidere. 10,00- desfășurarea probei junioa
relor mici (800 m.) ; 10,15 — juniori mici (1 500 m) ; 10,30 —
junioare (1 000 m.) ; 10,45 — juniori (2 000 m.) : 11.00 — senioare 
(1 000 m.) ; 11,15 — seniori (3 000 m.) ; 11,30 — festivitatea de în
chidere și premiere.

C. V.

Curier fotbalistic
• Mini-eoncediul fotbaliști

lor din lotul reprezentativ s-a 
terminat ! După ce au petrecut 
două zile (!) în mijlocul fami
liilor lor, ei se vor reuni, azi, 
la București. După-amiază, de 
la ora 17,00, antrenorul emerit 
prof. Angelo Niculescu va ține 
„o ședință de pregătire" pe 
stadionul ,,23 August". Mîine, 
Lucescu, Dumitrache, Dan et 
comp, vor face un nou antre
nament, iar luni dimineață -- 
la ora 9,20 — se vor îmbarca- 
la aeroportul internațional 
Otppeni, într-un avion al Com
paniei Sabena, care îi va 
transporta spre Guadalajara.
• Arbitrul Gheorghe Limona 

a fost inclus în lotul „cavale
rilor fluierului" care vor ofi
cia jocurile din cadrul celei 
de-a 23-a ediții a turneului 
U.E.F.A. (Scotia 16—26 mai).

• Alemannia Aachen, echipa 
Ia care a activat timp de doi 
ani Ton Ionescu, a terminat 
campionatul vest-german pe 
ultimul loc (18 !), retiogradînd 
în divizia secundă. Contractul 
fotbalistului român expiră în 
luna iunie, după care Ion Io
nescu va pleca, probabil, în 
Belgia, ca jucător și antrenor — el a absolvit cu media 9 re
numita școală de antrenori de 
la Koln — la o echipă din 
Bruxelles.

D. V.

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 19 

(10 MAI 1970)
Flacăra-Fortul 1
Metrom-Progresul București 1
Știința Baeău-Oțelul Gl. 1
Ceahlăul-Metalul Tîrgoviște 1
Gloria Bd.-Progresul Brăila 1
Politehnica Gl.-Chimia Sv. 1
Minerul Anina-C.F.R. Timișoara x
Gaz Metan-Vagonul 1C-S.M. Sibiu-M'inerul B.M. 1
Chimia Rm. V.-Metalul Tr. Sev. 1
C.F.R. Arad-Olirnpia Oradea 1
Metalurg. Cugir-C.S.M. Reșița 1
Politehnica Tim.-Olimpia S.M. 1

„EL MUNDIAL 70“
• CIUDAD DE MEXICO :

COMITETUL DE ORGANI
ZARE a pus la dispoziția 
celor 16 echipe partici

pante cîte un autobuz care va 
transporta pe jucători de la ho
telurile unde sint cazați la sta
dion sau in diverse excursii. De 
asemenea, un număr de 85 mi; 
crobuze și autoturisme vor îi 
folosite pentru, transportul ofi
cialilor’- și ziariștilor.

POLITIA MEXICANA este 
serios preocupată de posi
bilitatea ca orașele unde 

se vor desfășura meciurile tur
neului final să devină un „cen
tru de activitate44 pentru spărgă
tori. escroci sau hoți de buzuna
re. în acest scop, toate consu
latele Mexicului din străinătate 
au primit o listă cuprinzînd nu
mele a 500 de cunoscuți membri 
ai „lumii interlope" cărora nu 
trebuie să li se acorde vize de 
intrare pe teritoriul mexican.

• RABAT:

Reprezentativa maro
cană de fotbal are un 
morai destul de scăzut mai 

ales după înfrîngerea cu 1—5 
suferită în fața rezervelor clu- 

- bului francez St. Etienne. An
trenorul iugoslav, Blagojev Vi- 
dinici, care se ocupă de pregăti
rile echipei, s-a plîns recent de 
lipsa de încredere în forțele pro
prii ale jucătorilor săi ca și de 
greutățile întîmpinate la antre
namente clin cauza întîrzierilor 
repetate ale selecționaților. Re
gele Marocului, Hassan al II-lea, 
care urmărește cu interes pre
gătirile echipei, a declarat în- 
tr-un interviu acordat unui ziar 
din Rabat : „Jucătorii noștri
trebuie să înțeleagă că drapelul

Marocului este roșu și verde — 
și nu alb“.

• RIO DE JANEIRO :

FOTBALIȘTII BRAZILI
ENI au plecat la Ciudad 
de Mexico însoțiți de ecou

rile critice ale presei după ul
timele meciuri de verificare. 
„Groaznic, este într-adevăr 
groaznic4*, a declarat fostul an
ti enor al reprezentativei, ,Jo.<ol 
Saldanha, după rezultatul 
de 0—0 înregistrat în com
pania echipei Bulgariei. Chiar, 
și după victoria cu 1—0 
asupra Austriei, presa brazilia
nă continuă să sublinieze ca e- 
chipa națională are multe vedete 
dar îi lipsește coeziunea și, m^i 
ales, o clară concepție tactică, 
în ziare apar tot nai numeroa
se cereri ca Tostao și Pele să 
joace împreună, deși antrenorul 
Zagalo consideră că „două ase
menea genii fotbalistice nu se 
pot înțelege pe teren".

• LIMA :

v». ■

0 DECLARAȚIE A ANTRE. 
NORULUI reprezentativei 
peruviene, brazilianul Didi;

„Situația în fotbalul mondial / 
s-a schimbat complet față de 
anii 1958 și 1962. Sistemul 4—2—4 .1 
care era ultimul strigăt în ur- *1 
mă cu 12 ani a devenit acum 
învechit. Chiar și sistemul 
4—3—3 s-a perimat în mare mă
sură. Astăzi se pune, în primul 
rînd, problema construirii unei 
linii puternice de mijloc unde 
doi sau trei controlori ai aces- -.‘= 
tei zone nevralgice par prea 
puțini. De aceea, intenționez să 
întăresc în Special linia mijlo- 
cașilor, întrucît aici vor fi de- 
strămate atacurile adversarilor -y» 
și vor fi inițiate atacurile 
noastre".

I. R.

ASIMILAREA DISCIPLINEI

asupra fascismului
Depuneri de coroane

Cu prilejul aniversării Zilei 
Victoriei asupra fascismului, 
vineri dimjneața la Monumen
tul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și' a patriei, 
pentru socialism, și la Monu
mentul eroilor sovietici, au 
dejȚis coroane de flori amba
sadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Miroslav7 Sulek, 
și ambasadorul Republicii De
mocrate Germane, Ewald 
Moldt. și membrii celor două 
ambasade.

In dimineața aceleiași zile, 
la Monumentul eroilor sovie
tici. au depus coroane de flori 
ambăsadorul Uniunii Sovie
tice, A. V. Rasov, ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria, 
Spas Gospodov. ambasadorul 
Republicii Populare. Polone, 
Jaromir Oclieduszko, și mem
brii acestor ambasade.

în aceeași zi. au fost depuse 
coroane do flori, din partea 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București, la Monumentul 
eroilor sovietici din Dealul 
Copoului din Iași și la cimi-

tirul eroilor sovietici din Tg. 
MurOș.

în cursul zile! de vineri, de
legații ale organelor locale de 
partid și de stat din' unele ju
dețe ale țării au plecat în U- 
niunea Sovietică pentru a 
participă Ta manifestările pri
lejuite de cea de-a 25-a ani
versare a Zilei victoriei împo
triva fascismului german,

La Timișoara a început vineri 
colocviul național de folclor, ma
nifestare științifică organizată de 
universitatea timișoreană, la care 
participă folcloriști. etnografi, fi-' 
lologi și alți specialiști din țară,' 
precum si invitați dhi R.S.F. 
Iugoslavia și din R.P. Ungară.

Vineri dimineața s-au deschis 
lucrările celei de-a 14-a sesiuni 
a cercurilor științifice studențești 
din cadrul Academiei de studii 
economice. în cadrul ei vor fi 
prezentate 220 de comunicări re
zultate din activitatea de cerce
tare întreprinsă în acest an de 
studenții Academiei.

A început să se difuzeze „ÎNDRUMĂTORUL 
PENTRU ADMITEREA IN LICEELE DE 

SPECIALITATE, 1970—1971'

în EDITURA POLITICĂ'
a aparul :

I. S. KONEV
Mareșal al Uniunii Sovietice

ANUL’45

Vineri dimineața, Ministe
rul învățâmmtului a început 
să difuzeze școlilor generale 
din întreaga țară „îndrumă
torul pentru admiterea in lj- 
cecic dv specialitate, *979— 
ISl?’. El prezintă condițiile 
dp admitere in aceste unități 
din învățămîht. rețeaua și 
profilul liceelor de specialita
te. meseriile și funcțiile din 
care sînt recrutați candid ații 
pentru secțiile seralp și fără 
'frecvența ele. îndrumătorul 
precizează, de asemenea, că 
absolvenții liceelor de specia- 
lilaie parc iau bacalaureatul 
la terminarea anilor de șco
laritate. ap dreptul să fie în
cadrați în muncă, îp specia
litatea urmată, sau își pot con
tinua studiile in învățăniinlul 
superior. Celor ce nu au pro
movat acest examen, in pri

ma sesiune, li se eliberează 
certificai de absolvire a ulti
mei clase, pe baza căruia pot 
fi încadrați in muncă. Ei pot 
repeta bacalaureatul in sesiu
nile următoare, în condițiile 
stabilite de Ministerul Invă’- 
țăxnintului.

Elaborat pentru orientarea 
absolvenților școlilor gene
rale către liceele de specia
litate — invățăpiînt de zi — 
precum și a oamenilor muncii 
care au ca studii școala ge
nerală, sau alie studii echi
valențe. către învățămîntu! 
seral și fără frecvență noul 
îndrumător constituie un pre
țios sprijin pentru profesori 
în îndrumarea absolvenților 
către meseriile pentru care 
au aptitudini.

(Agerpres)
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țelegere** din partea obișnuitei 
sale clientele l-a înfuriat. EI 
s-a retras de la balcon și ii ur
lat în prezența aghiotanțilpr •

— Cum pot face cu ăștia răz
boi ?

Witzleben era de părere că 
momentul parăzii ar fi fost foar
te propice, pentru a întoarce tu
nurile împotriva Cancelariei și 
a declanșa lovitura de stat.

La 28 septembrie, Gisevius este 
chemat de urgență Ia Witzleben, 
care, foarte agitat, i se adresea
ză cu următoarele cuvinte ;

— A sosit momentul.
Complotiștii știau în acest 

moment că Anglia și Franța au 
respins ultimatumul lui Hitler. 
Răspunsul lui Hitler ajunsese in 
copie în mîinile lui Witzleben. 
Halder, consultat de urgență, 
avea aceeași părere.

Halder și Witzleben se hotă
răsc să-i facă o vizită comandan
tului suprem, von Brauchitsch 
Witzleben rămîne în anticameră 
iar Halder are o convorbire în
tre patru ochi cu șeful său 
direct,. în cursul căreia, după 
propriile sale mărturisiri, îi de
rivă că singura soluție este o 
acțiune imediată împotriva lui 
l’i -'or.

Inițial Brauchitsch are un 
moment de ezitare. Insă in cele

din urmă se hotărăște să-i ur
meze pe cei doi, punîndu-le ur- 
niăloiirea condiție :

— Mă voi duce la Cancelarie 
ca să mă conving personal de 
ceea ce se petrece.

Witzleben, in cabinetul său, 
aștepta cu nervozitate telefonul 
din partea lui von Brauchitsch. 
Spre ora prînzului, acesta îi co
munică de la Cancelarie sa fie 
pregătit pentru orice moment. In 
acea după-anuază de 28 septem
brie urma să înceapă lovitura 
de sțat împotriva lui ȚȚîtler.

Dar tot în acea după-amiază 
de 28 septembrie generalii au 
fost nevoiți să dea înapoi. S-a 
anunțat conferința de la Miin- 
chen. Hitler cîștigase partida 
prin simplu! fapt că reușise din 
nou să-i determine pe occideiv 
tali să examineze măcar pla
nurile sale cotropitoare.

Halder îi declară Iui Gisevius :
— In asemenea condiții nu 

avem ce face. Nimeni nu ne-ar 
urma.

Complotul eșuase. Cu toate 
limitele sale, era vorba de o în
cercare de a răsturna pe dicta
torul nazist. Dar eșecul a venit 
ntai ales din cauza acelei fai
moase politici „muncheneze**, 
care a dat cîștig de cauză lui 
Hitler. Sau, mai precis, Cham-

bcrlain a prelungit zilele lui 
Hitler.

Gisevius declara :
— Halder arăta că puterile 

occidentale i-au deschis lui 
Hitler drumul spre Praga... 
Ceea ce s-a și înfiniplat.

După Cehoslovacia, grupul 
german continua să trimită sem
nale spre Londra și Paris, In 
dosarele personale ale lui Da- 
ladier, fost prim-ministru al 
Franței în perioada Miinchenu- 
lui, s-au descoperit rapoarte 
prin care era ținut la curent, în 
amănunțime, cu toate planurile 
secrete ale lui Hitler. Dajadier 
știa că în toamnă va veni rîn- 
dul Poloniei. Și totuși, nici Lon
dra, nici Parisul n-au reacțio
nat.

La 25 august, în momentul 
cînd fusese dat ordinul pentru 
invadarea Poloniei la 1 septem
brie, Gisevius, împreună cu alți 
membri ai grupului, s-au întîl- 
nit cu șeful Abwehrului, Cana
ris, pentru a încerca o mișcare 
de ultim moment. Era însă prea 
tîrziu. Canaris i-a încunoștiin 
țaț că ordinul de invazie fusese 
dat și a încheiat cu următoarele 
cuvinte :

— Acesta este sfîrșitul...
SERGIU VERONA

(va urma)

„CURSA MUNȚILOR"
UN FRUMOS SUCCES

AL TRICOLORILOR NOȘTRI
.\ Xl-a ediție a ,<Cursei Mun

ților", organizată de. Clubul 
sportiv Dinamo, în colaborare 
cu A.S. Loto-Pronosport, s-a în
cheiat ieri pe velodromul Di
namo printr-o frumoasă victorie 
de etapă a unuia dintre trico
lorii noștri, Constantin Grigore, 
din echipă Dinamo I. Locul întîi 
pe echipe. în clasamentul gene
ral. a revenjt formației Dinamo
l, alcătuită din cinci componenți 
ăi lotului național, O dublă vic
torie meritată la capătul unor 
acțilmi reușit închegate, inițiale 
e.u toată hotărîrea ele către di- 
naipoviști în frunte cu .acest 
inare animator care se numește 
Vasile Teodor. Faza decisivă s-a 
produs lâ ieșirea din Ploiești 
cînd doi dintre tricolori, dina- 
moviștii V. Teodor și C. Grigo- 
re. reușesc să se rupă de pluto
nul fruntaș împreună cu alți 
7—8 cicliști, printre care se afla 
doar un singur cehoslovac : Svo
boda,purtătorul tricoului gal
ben (acesta, de altfel, atent, răs
pundea prompt oricărei acțiuni). 
Fugarii iau avans 100 metri, 200
m, 300 m apoi 1000 metri,

Așadar, cele 32 de secunde pe 
care le avea avans formația

Ruda Hvezda — Pilzen — lideră 
în clasamentul pe echipe — fu
seseră recuperate cu prisosință. 
Mai trebuia, pentru consolida
rea prestigiului tricolorilor noș
tri, și o victorie de etapă. Și 
acest frumos lucru a fost rea
lizat de C Grigore care-a în
trecut. la sprintul final pe berii- 
ncztil Sommer.latte, urmat de 
sovieticul Ulm. Ciumeți, ceho
slovacul Svoboda. Burlacu 
(Steaua), Rusen „Metalul PIo- 
ponh4 și Mîculan. Voința — Plo
iești.

Clasamente finale: Individual: 
Svoboda (Ruda Hvezda — Pil
zen), N. Ciumeti (Din. Buc. I), 
C. Grigore (Din. Buc. I), V. Bur
lacu (Steaua I), Ulm (Dinamo 
Moscova), V.X Teodor (Din Buc. 
I). Pe echipe : Dinamo Bucu
rești I, Ruda Hvezda — Pilzen, 
Dinamo Berlin, Dinamo Mosco
va, Dinamo București II. Căță
rători : V. Teodor. Savin (Dina
mo Moscova), Svoboda, St Cer
nea (Steaua), Altman (Dinamo 
Berlin).

A.S. Loto-Pronosport a oferit 
cicliștilor din fruntea clasamen
tului numeroase premii,

EMIL IENCEC

(Urmare din pag. I)

ganizafe cursuri de calificare la 
locul de munca. Cîteva sute de 
oameni sînt cuprinși acum în 
aceasta forma de școlarizare, 
viitori filatori și țesători pro
gramați sâ absolve cursurile 
sincronizat cu intrările în func
țiune planificate.

Este însâ și îndeajuns sq asi
guri scriptic numărul de salari* 
ați înscriși în schema fabricii, 
fie și admițînd că acest lucru 
se înfăptuiește în cadrul unui 
barem acceptabil de pregătire 
profesională ?

Intr-unui xlin birourile con
ducerii Combinatului tex
til, discuția se poartă în 

jurul comportării la locul de 
muncă a celor mai tineri anga
jați — de o lună, de cîteva luni, 
mai vechi chiar. Cineva intră 
pe ușă și comunică tu un aer 
preocupat ;

— Iar au fost prinse cîteva 
fete avînd asupra lor lucruri 
care nu le aparțineau !

Cele cîteva cuvinte stîrnesc 
imediat întrebări, provoacă 
schimburi de păreri.

—. Este un aspect nedorit cu 
care ne întîlriim din păcate nu 
pentru prima dată,. ne spune 
ing. Dacia Constantinescu, se
cretara comitetului de partid 
al fabricii. Abaterile de la com
portarea civilizată în fabrică, 
în afara ei, îmbracă diferite 
aspecte merqînd pînă la sus
tragerea reciprocă de lucruri, 
scule, obiecte personale. Un in
diciu că munca cu noii salari- 
ați nu trebuie încheiată o dată 
cu terminarea școlarizării, Se 
iau și măsuri administrative, așa 
cum este normal de altfel. Dar 
se cere dusă o susținută acti
vitate educativă.

Că așa este o dovedesc și ca
zurile limită — nu prea multe 
la număr *— de desfacere a 
contractului de muncă. într-un 
fel anticipează aceste situații 
însăși comportarea din timpul 
școlarizării.

La aproape o treime din 
ei, își exprimă opinia ing. Va
leria Miron, se manifestă un 
redus grad de înțelegere a ne
cesității de a se pregăti con
știincios. Nu e6te de mirare că 
dintre cei ce invocă diverse și 
repetate motive pentru a lipsi 
de la cursuri se recrutează și 
certații cu disciplina industrială, 
cu regulile generale de conduită 
în întreprindere.

De regulă, întîrzierile în în
sușirea riguroasă a disciplinei 
muncitorești, se referă în mai 
toate unitățile economice, la 
tineri. în cazul unității integra
te „Argeșqna" lucrurile nu fac 
excepție. Dimpotrivă, am zice, 
de vreme ce vîrsta medie a co
lectivului este de optsprezece 
ani și jumătate, iar organiza
ția U.T.C. a fabricii numără do
uă treimi din salariați.

Odată acceptat acest ade
văr, cum își integrează 
organizația U.T.C. pro

priile-) posibilități în gama glo
bală de intervenții destinate să 
aducă conștiința proaspeților 
angajați la nivelul impus de 
pretențiile producției moderne ? 
Aici nu este vorba, evident, 
doar de a convinge pe cineva 
să nu bage mina în vestiarul 
vecinului (|ustificînd inocent „și 
mie mi s-a luat ieri*), ci și de 
lucruri cu rezonanțe mult mai 
ample și mai directe în rezul
tatele obținute la locul de 
muncă.

Răspunsul este mai complex 
și el exprimă, după opinia

noastră, tocmai înțelegerea con
jugării preocupărilor organiza
ției U.T.C. cu ale altor factori.

ț- Aș menționa faptul că nu 
există organizație U.T.C. care 
să nu fi perfectat întîlniri cu 
conducători ai locurilor de 
muncă, cu directorii combina
tului, cu cadre din apartul de 
partid, ne spune tovarășa ing. 
Dacia Constantinescu. Fiecare 
cifră din pianul oe producție 
a fost explicată, comentată. Re
zultatele acestor dialoguri, in-? 
teresante, vii, se pot deja înre
gistra. Filatura, secția noastră 
mai „vîrstnică", face dovada că 
este și cel mai matur colectiv.

împreună cu noi se află și> to
varășul George Apostol, secre
tar al Comitetului municipal Pi
tești al U.T.C.

— S-au încetățenit aici, din 
considerentele de care ați luat 
cunoștință, simpozioanele în ca
drul cărora invitații, specialiști, 
din diferite domenii explică pe 
larg tinerilor conținutul legisla
ției statului nostru, consecin
țele nerespectării sale, răspund 
îa întrebările ce li se adresea
ză. Aceste întîlniri completează 
în mod necesar discuțiile indi
viduale, dezbaterea în cadrul 
adunărilor generale a oricărei 
abateri de la disciplină, de la 
comportarea civilizată la locul 
de muncă, în familie și soci
etate.

Dacă nu mai insistăm asupra 
altor aspecte reținute în cursul 
documentării, dacă ne abținem 
să completăm cele spuse și cu 
aite elemente pe ideea enun
țată anterior, explicația nu este 
aecît una singură : deși aflată 
ea însăși la vîrsta de început, 
organizația U.T.C. din fabrică 
manifestă o lăudabilă adeziu
ne la tonul major al proble
melor care izvorăsc din speci
ficul activității în această eta
pă, consolidarea disciplinei si- 
tuîndu-se în prima urgență.

REȚEAUA Șl KROF tLU L‘ 
ȘCOLILOR PROFESIONALE

r învAțămIntul de ZÎJ

Județul Hunedoara
ȘCOALA PROFESIONALA, DEVA, str. Minerului, nr. 24. Te

lefon 1 28 13. (Pe Ungă I.E-C. — Deva a Ministerului Energiei E- 
lectrice).

— Electrician pentru centrale, stații și rețele electrice ; electri
cian pentru protecție prin relee, automatizare și măsurători elec
trice.

ȘCOALA PROFESIONALA, HUNEDOARA, str. 2.3 August, nr. 
17. Telefon 16 83 și 20 54. (Pe lingă Combinatul siderurgic — Hu
nedoara al Ministerului Industriei Metalurgice).

— Laminator profile și tablă ; oțelar ; lăcătuș mecanic industr'a 
siderurgică ; strungar ; electrician centrale, stații și rețele elec
trice ; frezor-rabotor-mortezor ; lăcătuș mecanic cazane și tur
bine cu abur ; electrician de întreținere și reparații ; electrome
canic de aparate de măsură și automatizare.

ȘCOALA PROFESIONALA SANITARA, HUNEDOARA, str. 
N. Bălcescu, nr. 1. Telefon 19.43. Ministerul Sănătății.

— Soră medicală ; soră pediatră.
ȘCOALA PROFESIONALA BARZA, comuna Criscior, Telefon 

592. (Pe lîngâ întreprinderea minieră — Barza, Centrala mine
reurilor neferoase Deva).

— Miner ; lăcătuș mecanic în industria construcțiilor de ma
șini • strungar ; electrician întreținere și reparații : lăcătuș de 
mină ; electrician de mină ; preparator de minereuri.

ȘCOALA PROFESIONALA. CÂLAN. str. Crișana, nr. 1. Tele
fon 443. (Pe lingă Uzinele „Victoria44 — Călan ale Ministerului 
Industriei Metalurgice).

— Modeller (pentru turnătorie) ; electrician de întreținere și 
reparații ; turnător-formator ; strungar ; lăcătuș mecanic indus
tria siderurgică.

ȘCOALA PROFESIONALA. LUPENI. str. Viitorului, nr. 27. 
Telefon 210. (Pe lingă Centrala cărbunelui Petroșani).

— Miner.
ȘCOALA PROFESIONALA. PETROȘANI, str. Republicii, nr. 

7. Telefon 15.75. (Pe lingă Centrala cărbunelui Petroșani).
— Miner.
ȘCOALA PROFESIONALA. PETROȘANI, str. 23 August, nr. 

6. Telefon 17.16 și 17.17. Ministerul Comerțului Interior.
— Vînzător produse alimentare ; vînzător produse textile și în

călțăminte ; vînzător produse metalochimice.
^COALA PROFESIONALA, SIMBRIA, str. 23 August, nr. 28. 

Telefon C.F.R. 21. (Pe lingă Uzina mecanică de reparat material 
rulant — Simeria a Ministerului Transporturilor),

— Lăcătuș mecanic locomotive ; lăcătuș mecanic vagoane ; 
cazangiu.

ȘCOALA PROFESIONALA. DEVA. str. Alexandru Sahia, nr. 
3. Telefon 27.34. Consiliul popular județean.

— Zidar construcții ; dulgher ; instalator de încălziri cen
trală ; mașinist pentru utilaje de construcții și lerasamente ; ins
talator de instalații tehnico-sanitare și de gaze.

Dar nu și singura. Este sufi
cient să treci pragul ha
lelor de producție, să pri

vești alături utilajele cu înaltul 
lor grad de tehnicitate și pe ti
nerele filatoare, țesătoare sau 
finisoare pentru a te convinge 
că oricînd perfecționarea pro
fesională se impune a fi menți
nută în actualitate,

— Pentru început noi am de
clanșat „olimpiada filatoarelor", 
ne informează Elena Volcu, 
locțiitor al secretarului U.T.C. 
pe fabrică. Se va desfășura în
tre 1 aprilie și 1 septembrie, 
dorința noastră fiind aceea de 
a cuprinde marea majoritate 
a tinerelor filatoare. Criteriile 
după care va fi apreciată com
portarea concurentelor sînt le
gate de îndeplinirea planului, 
respectarea disciplinei, înscri
erea produselor în prescripții 
cît mai înalte de calitate.

Este un pas. De bun augur, 
din cîte ne dăm seama și ale 
cărui promisiuni sînt așteptare 
să rodească în efortul tînărului 
colectiv argeșan de a înscrie 
producția întreprinderii prin 
rezultatele de fiecare zi în curba 
parametrilor proiectați.



Evoluția situației ADUNAREA Manifestări consacrate C. Mănescu

din Asia de sud-est
GENERALA aniversării victoriei la Kinshasa

• NOI FORȚE INTERVENTIONISTS TRIMISE jN CAMBODGIA
• ACȚIUNI ALE REZISTENȚEI POPULARE CAMBODGIENE

Intervenție 
românească asupra fascismului

La 7 mai, alte șase batalioane ale trupelor americane 
au pătruns în Cambodgia, anunță corespondentul din Sai
gon al agenției U.P.L Forțele militare americano-saigoneze, 
informează agențiile de presă, avansează în adîncul terito
riului Cambodgiei din șase direcții pe un front cu o lungime 
de aproximativ 400 km.

Vineri, ministrul de război 
al regimului saigonez a ordo
nat unei flotile de canonierâ a 
marinei fluviale sud-vietna
meze să avanseze pe Mekong 
în direcția Pnom Penh, pentru 
a susține trupele terestre an
gajate in operațiunile militare 
în Cambodgia.

La Saigon, generalul Cao 
Ky a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că nu exis
tă limită de timp in ce pri
vește acțiunea în Cambodgia 
a trupelor sud-vietnameze și 
rămînerii lor acolo.

In zonele operațiunilor, for-

țele rezistenței populare con
tinuă atacurile împotriva tru
pelor regimului Lon Noi și a 
efectivelor americano-saigo- 
neze care au intervenit în evo
luția evenimentelor din aceas
tă țară. Agenția Reuter trans
mite că luptele care s-au des
fășurat joi în partea de nord 
a capitalei administrative a 
provinciei Svay Rieng au pro
vocat unei coloane blindate de 
trupe sud-vietnameze 250 de 
morți și răniți — cel mai mare 
număr de militari pierduți în. 
cursul unei lupte.

ale opiniei

londra. — Biroul inter
naționalei Socialiste, reunit în 
capitala Marii Britanii, a a- 
doptat o rezoluție în care de- 
plinge hotărîrea președintelui 
S.U.A., Richard Nixon, de a 
extinde războiul asupra Cam- 
bodgiei și de a relua bombar
damentele asupra teritoriului 
R. D. Vietnam. Această hotă- 
rîre, se spune în rezoluție, 
compromite speranțele de re
stabilire a păcii în Asia de 
sud-est. în încheiere se pre
cizează că este necesar să se 
întreprindă noi eforturi în ve-

derea ajungerii >la o soluțio
nare politică a situației din a- 
ceastă regiune a lumii.

MIȘCAREA PROTESTATARĂ 
A STUDENȚILOR DINS.U.A.

A 

îngrijorare 
in cercurile

într-un apel adresat opiniei 
publice, 20 de cunoscuți scrii
tori și artiști din Franța con
damnă agresiunea americană 
în Indochina. „Negocierile sînt 
începute, se spune printre al
tele în apel, dar războiul con
tinuă și se extinde. Nu este 
decît o singură ieșire : să se 
recunoască poporului vietna
mez dreptul de a dispune de 
el însuși, iar trupele ameri
cane să se retragă. De aceea, 
noi reînnoim apelul contra 
războiului și crimelor sale, 
pentru ca Vietnamul să apar
țină curajoșilor vietnamezi'*. 
Apelul este semnat, printre al
ții, de Aragon, Beauvoir, Be- 
jart, Calder, Kastler, Picasso, 
M.auriac, Sartre, Bisa Triolet, 
Vercors, Jean Vilar.

oficiale
Directorul Biroului prezi

dențial al S.U.A. pentru pro
blemele tineretului, Anthony 
Moffett, și-a prezentat 
miercuri demisia, acuzînd 
Administrația că a aprobat 
măsurile represive împotriva 
studenților care participă la 
manifestațiile antirăzboinice 
și că refuză să le asculte ce
rerile. Expunînd, la o confe
rință de presă, cauzele demi
siei sale. Moffett a afirmat 
că președintele „a demons
trat că nu înțelege tineretul 
american și că nu dorește să 
comunice cu el. Sprijin miș
carea pașnică de protest și nu 
pot continua să rămîn mai 
departe într-o Administrație 
care caută s-o discrediteze", 
a precizat Moffett.

Purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe. Ronald Ziegler, a 
confirmat știrile apărute în 
presa americană privind fap
tul că ministrul de interne al 
S.U.A., Walter Hickel, a a- 
dresat președintelui Nixon o 
scrisoare particulară prin ca
re îl avertizează că Adminis
trația este în pericol de a în
depărta întreaga generație li- 
nără din Statele Unite atît 
de guvern cît și de Partidul 
republican. Hickel a solicitat 
președintelui să ia în consi
derare cererile și problemele 
tineretului american.

Pe de altă parte, se anunță 
că președintele Nixon i-a 
convocat luni la Casa Albă pe 
cei 50 de guvernatori ai sta
telor americane pentru a exa
mina împreună actualul val 
de tulburări generate, în spe
ria! în universități, de inter
venția militară în Cambod
gia. Incidentele care au cul
minat cu ciocnirile de la U- 
niversitatea Kent, soldate cu 
moartea a patru studențî, 
l-au determinat pe președin
te să se întilnească, în cursul 
zilei de joi, cu președinții a 
opt dintre universitățile ame
ricane.

Cercurile oficiale de la 
Washington nu-și ascund în
grijorarea față de pregătirile 
ce se fac în vederea marșului 
spre Casa Albă care urmează 
să aibă loc sîmbătă cu parti
ciparea delegațiilor studen
țești venite din întreaga A- 
merieă. Președintele universi
tății Yale, Kingman Brews
ter, a declarat că sprijină a- 
ceste manifestații și a propus 
exercitarea pe scară națională 
a unor presiuni asupra admi
nistrației în vederea „retra
gerii trupelor americane din 
Vietnam și încetării atacu
rilor poliției asupra studen
ților".

Guvernul algerian a hotărit 
recunoașterea Guvernului Re
gal de Unitate Națională de 
sub egida Frontului Național 
Unit al Cambodgiei, se anunță 
în comunicatul dat publicității 
joi seara, la încheierea ședin
ței Consiliului de Miniștri pre
zidată de șeful statului Houari 
Boumediene. Comunicatul sub
liniază că noul Guvern de Uni
tate Națională al Cambodgiei 
„duce, cu sprijinul 
populare, o luptă 
pentru libertatea, 
dența și neutralitatea 1 
sale, împotriva agresiunii 
care
S.U.A.“. Guvernul algerian re
levă Comunicatul, „apreciază 
că extinderea agresiunii Sta
telor Unite în Cambodgia și 
reluarea bombardamentelor a- 
supra R.D. Vietnam reprezintă 
un atentat grav la libertatea 
și independența popoarelor și 
o amenințare serioasă la a- 
dresa securității internațio
nale".

maselor 
curajoasă 
indepen- 

țării 
i la 

s-au dedat trupele

în ședința Comisiei de verifi
care a deplinelor puteri a celei 
de-a 23-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.M.S., delegatul român, 
dr. N. Racoveanu, a susținut ne
cesitatea restabilirii drepturilor 
legitime ale Republicii Populare 
Chineze în cadrul Organizației 
Mondiale a Sănătății. El și-a ex
primat dezacordul cu faptul că 
adevărații reprezentanți ai po
porului chinez sînt împiedicați să 
participe la activitatea organiza
ției și să-și aducă contribuția 
pozitivă la opera întreprinsă de 
O.M.S. Vorbitorul a atras, de ase
menea, atenția asupra absenței 
din cadrul Organizației Mondiale 
a Sănătății a Republicii Demo
crate Germane, a R. D. Vietnam 
și a R.P.D. Coreene, state ale că
ror realizări în domeniul social 
și al protecției sănătății pot și 
trebuie să fie cunoscute și fruc
tificate de către O.M.S.

MOSCOVA — în Palatul Con
greselor din Kremlin a avut loc 
vineri ședința festivă consacrată 
celei de-a 25-a aniversări a vic
toriei asupra fascismului. în 
prezidiu au luat loc Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Ni
kolai Podgornîi și alți conducă
tori ai P.C.U.S. și statului sovie
tic, șefi ai delegațiilor militare 
din unele țări socialiste, veter 
rani de război din Franța, Ita
lia și alte state. Din Republica 
Socialistă România, a fost pre
zentă delegația militară condu
să de general-colonel Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate.

Despre semnificația victoriei 
asupra Germaniei hitleriste a 
vorbit ministrul apărării al 
U.R.S.S., mareșalul Andrei Gre
ciko.

Ministrul apărării al U.R.S.S., 
mareșalul Uniunii Sovietice, 
Andrei Greciko, a primit vineri 
delegația militară română con
dusă de generalul-colonel Ion

R. P. UNGARĂ. — Vedere a 
noului Hotel Duna Intercon

tinental din Budapesta

Scrisoarea 
lui A. Gromîko

intilnire lon Pățan
Vaclav Hula

• •••••

adresată 
lui (J Thant

Agenția TASS anunță că An
drei Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al Uniunii Sovietice, 
a adresat secretarului general'al 
O.N.U., U Thant, o scrisoare în 
care propune ca cea de-a 25-a 
sesiune a Organizației Națiuni
lor Unite să adopte o hotărîre 
cu pirivire la întărirea securită
ții internaționale. .Această ho
tărîre ar trebui să stipuleze res
pectarea de către state a prin
cipiului coexistenței pașnice, re
tragerea trupelor de pe terito
riile străine ocupate, necesitatea 
dezarmării generale și totale, 
crearea de sisteme regionale de 
securitate colectivă și altele.

„întărirea securității este în 
prezent deosebit de actuală, în- 
trucît situația internațională 
continuă să rămînă încordată, 
iar în diferite regiuni ale lumii 
apar în permanență conflicte și 
surse de încordare", subliniază 
scrisoarea guvernului sovietic.

Tovarășul Ion Pățan, mem
bru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, care se află la Praga 
în fruntea delegației de partid 
și guvernamentale române ce a 
participat la festivitățile prile
juite de cea de-a 25-a aniver
sare a eliberării Cehoslovaciei, 
a avut vineri o întîlnire cu Va
clav Hula, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ce- 
hosldvacia, vicepreședinte al gu
vernului cehoslovac.

In aceeași zi, tovarășul Ion 
Pățan s-a întîlnit cu Andrej 
Barcak, ministrul comerțului ex
terior al R.S. Cehoslovace.

In cadrul ambelor întîlniri, la 
care a participat și Ion Obra- 
dov'ici, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Praga, atl 
fost discutate probleme pri
vind relațiile economice și co
merciale româno-cehoslovace.

ÎNTR-O notă de protest adre
sată Organizației Statelor Ame
ricane, guvernul Republicii Sal
vador acuză 
provocat un 
la frontiera 
țări. Nota
honduriene au deschis focul, o-

Hondurasul de a fi 
nou incident armat 
dintre cele două 
afirmă că trupele

• •

Una din primele acțiuni spectaculare ale 
premierului portughez Caetano, atunci cînd 
i-a succedat lui Salazar, a fost să anunțe 
constituirea unei comisii care să analizeze 
„situația universității, perspectivele și ne
cesitățile ei". La un an și jumătate de la 
constituire, comisia — formată din trei 
rectori de universități — a făcut cunoscu
te concluziile sale sub forma unui studiu- 
memoriu înaintat forurilor guvernamentale 
de resort și reprodus, parțial, în unele zia
re portugheze. In acest document se arată 
că „situația materiala a universității este 
precară" și „singurele instituții de învăță- 
mînt superior care oferă condiții moderne 
de instruire sînt cele particulare". Sub ra- 
portul laboratoarelor — remarcă cei trei 
rectori — universitățile portugheze sînt la 
nivelul anilor 1940. în ceea ce privește 
cadrele didactice, aproximativ jumătate 
din acestea nu au pregătirea și titlurile 
corespunzătoare funcției lor. în altă ordi
ne de idei, studiul-memoriu relevă că 
actualmente taxele universitare sînt în Por
tugalia cele mai ridicate de pe continen
tul european. Ca o ilustrare a greutăților 
pe care le implică povara taxelor este ci
tat faptul că cel puțin 40 la sută din stu
denții înscriși în universitățile portugheze 
prestează munci extra-universitare din mo
tive materiale. în sfîrșit, studiul amintit no
tează ca „un aspect generator de apăsă
toare îngrijorare" faptul că șomajul intelec-

tual este în creștere permanenta. „Din son
dajele noastre — relevă cei trei rectori — 
reiese că fiecare al treilea absolvent din 
ultimele două promoții universitare nu a 
găsit de lucru".

Concluzia studiului-memoriu este ne
tă : „Se impune o acțiune energică și ime
diată pentru oprirea unui proces de de-

din viața tineretului lumii

Concluziile
„celor trei"

gradare a universității portugheze. înainte 
de orice, sînt necesare alocații bugetare de 
cel puțin zece ori mai mari decît cele 
actuale". E semnificativ, că, deși din anali
za efectuată de cei trei rectori reiese că 
n.u s-a urmărit o incursiune și în sferele de 
structură, în concluziile lor autorii afir
mă categoric că ,;obiectivul cel mai im
portant rămîne modernizarea universității, 
restructurarea ei, eliberarea ei de formu
le și închistări arhaice, adaptarea ei ra-

Ioniță, ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, precum și celelalte delega
ții militare străine aflate la 
Moscova pentru a participa la 
manifestările prilejuite de cea 
de-a 25-a aniversare a victoriei 
împotriva fascismului.

Cu acest prilej, ministrul apă
rării al U.R.S.S., Andrei Gre
ciko, a înmînat membrilor dele
gațiilor militare străine insigna 
jubiliară „A XXV-a aniversare 
a victoriei în Marele Război 
pentru Apărarea Patriei".

Primirea a decurs într-o at
mosferă calda, tovărășească.

BERLIN 8 — Vineri seara, a 
avut loc la Berlin o adunare 
festivă cu ocazia aniversării 
unui sfert de veac de la elibe
rarea poporului german de sub 
fascism, la care au fost prezenți 
Walter Ulbricht și alți conducă
tori de partid și de stat ai Re
publicii Democrate Germane. 
Willi Stoph, președintele Con
siliului de Miniștri, a prezentat 
o expunere în care a evocat e- 
venimentele din mai 1945 și a 
subliniat importanța lor istorică.

PARIS — în cadrul ceremonii
lor consacrate celei de-a 25-a 
aniversări a victoriei asupra fas
cismului, președintele Georges 
Pompidou a aprins vineri seara 
flacăra de la mormîntul solda
tului necunoscut de sub Arcul 
de triumf. A avut loc apoi defi
larea foștilor combatanți. L.________________  , . în 
aceeași zi, au avut loc și alte 
manifestări memoriale la Pa
ris și în numeroase orașe din 
Franța.

La ceremonia de la Cherbourg 
au fost prezenți — spre a aduce 
împreună un omagiu celor care 
și-au jertfit viața pentru victo
rie — reprezentanți ai țărilor 
aliate — U.R.S.S., Franța, S.U.A., 
Anglia.

BONN — Luînd cuvîntul vi
neri în _ Bundestag, . cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la capi
tularea Germaniei hitleriste, 
Willy Brandt, concelarul R.F. a 
Germaniei, a relevat însemnă
tatea istorică a acestui eveni
ment și semnificația lui pentru 
evoluția postbelică din Europa.

Este pentru prima oară după 
război cînd un cancelar vest- 
german marchează printr-o cu- 
vîntare aniversarea victoriei a- 
supra fascismului.

bligînd unitățile salvadoriene să 
riposteze.

După cum se știe, începînd de 
la mijlocul anului trecut, între 
Honduras și Salvador s-au pro
dus mai multe incidente de fron
tieră care au culminat cu un răz
boi nedeclarat ce a durat o săp- 
tămînă.

• VOTUL favorabil obținut in 
Dail (parlamentul irlandez), în 
urmă cu două zile, de către pre
mierul Jack Lynch, reprezintă în 
actuala situație din țară doar un 
cîștig pe jumătate pentru acesta; 
a fost afirmată politica de non- 
violență a guvernului față de 
Ulster, dar nu se poate spune că 
s-a realizat și dorința lui Lynch 
de a păstra unite rînd’»rile parti
dului de guvernământ ..Fianna 
Fail" — subliniază observatorii 
din capitala Republicii Irlanda.

Orientul Apropiat
COMANDAMENTUL unificat 

al rezistenței palestiniene și Co
mandamentul de luptă armată 
palestiniană au dat publicității 
un comunicat în care fac cunos
cută intenția tuturor organizații
lor palestiniene din rezistență 
de a se unifica. Se preconizează 
crearea într-un viitor apropiat 
al unui Comitet Central în care 
vor fi reprezentate toate orga
nizațiile palestiniene, ce va coor
dona activitatea acestora. Reu-

rolul pe care trebuie sâ-l joacepidă la 
într-o societate modernă".

Dacă concluziile „celor trei", chiar par
tial oficializate, apar semnificative, este 
însă cert că cercurile universitare portu
gheze nu-și pun prea multe speranțe în ini
țiativa premierului Caetano. „Se remarcă 
— scrie NEUE ZURCHER ZEITUNG într-o 
informație din capitala lusitană — că ab
solut tot ceea ce oficializează studiul celor 
trei rectori a fost spus de-a lungul multor 
ani de lideri ai studenților și de eminenți 
universitari. Principalul ar fi să se acțio
neze. Dar la Lisabona se amintește ime
diat că primul ministru a fost și el univer
sitar și rector și niciodată nu s-a plasa* 
printre cei care cereau o universitate mo
dernă".

E foarte probabil că instituirea „comi
siei rectorilor" a fost concepută ca o ac
țiune urmărind să calmeze agitația în u- 
niversități, oferind iluzia unor viitoare 
transformări. La Lisabona cercurile avi
zate atrag, de altfel, atenția că în. timpul 
guvernării sale și Salazar a promis de cî
teva ori o reformă radicală a universității. 
Oricum, însă, rezultatele analizei efectuare 
de cei trei rectori — chiar numai cele care 
au devenit cunoscute public — ne oferă un 
tablou al realităților deplorabile din uni
versitățile portugheze.

EM. RUCĂR

Continuîndu-și vizita oficială 
în Republica Democrată Congo, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a vizitat cu
noscuta Universitate Lovanium, 
unde predau și cadre universi
tare din România.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej de ministrul de externe 
român și de rectorul universității 
Lovanium a fost exprimată do
rința unei mai bune cunoașteri 
reciproce a patrimoniilor cul
turale și științifice ale Româ
niei și Republicii Democrate 
Congo.

Delegația guvernamentală ro
mână a continuat convorbirile 
pentru realizarea unor acorduri 
de cooperare în domeniile mini
er, forestier și în cel al con
strucțiilor. Surse apropiate ce
lor două delegații au subliniat 
realizarea unui consens privind 
posibilitatea creării unor socie
tăți mixte româno-congoleze în 
diverse domenii.

O ridicătură de pămînt pe 
lingă care, ncavizat, poți tre
ce indiferent. Cîțiva copaci 
firavi, o împletitură de sîrmă 
și o movilă înverzită peste 
care plutesc tăceri stranii. 
Nici o inscripție. în apropiere 
se află Unter den Linden în
tinerit și Poarta Brandemburg 
— mereu aceeași în gravita
tea ei. Movila învăluită de 
anonimat sugerează o rană 
cicatrizată. Dar au rămas a- 
ducerile aminte. Pe locul ace
la din inima Berlinului fuse
se bunkerul Iui Hitler. Acolo, 
într-o imensitate de ruine, s-a 
consumat sfîrșitul demenția
lei aventuri a „fuhrerului‘, 
aventură care a costat 
50 000 000 de vieți omenești.

25 de ani au trecut de la 
înfrîngerea mașinii de război 
naziste, de la eliberarea po
porului german de sub jugul 
fascist. Momentul acesta se 
păstrează viu în conștiința 
umanității. în ceasurile de ne
mărginită bucurie, cînd dea
supra Berlinului flutura dra
pelul victoriei, popoarele re
memorau drumul de luptă

Alee î kilometri de construc
ții recente care dau dimen
siuni contemporane metropo
lei de pe Spree. De la 207 
metri înălțime nu sînt, desi
gur, descifrabile toate amă
nuntele peisajului urban. Ta
bloul berlinez este, însă, im
presionant. Berlinul a avut în 
prima zi de pace 9 000 000 
m.p. de ruine. Existau destui 
sceptici : ei vorbeau despre 
Berlin ca la catafalcul unui 
dispărut. Berlinul a renăscut, 
totuși, cu prețul unor sacri
ficii incalculabile. Iar astăzi 
se oferă privirilor cu o uimi
toare prospețime. Din tumul 
televiziunii, ai sentimentul că 
privești un șantier de propor
ții uriașe. Se construiește 
mult, împletind eleganța cu 
utilul, ritmul rapid cu exigen
țele economice. De altfel, 
nu-i vorba doar de Berlin. 
Lingă Rostock, pe malul Bal
ticii, s-au înălțat trei orașe- 
satelit. Fraza lapidară poate 
cu greu să schițeze propor
țiile faptului. Numai Sudstadt 
are 15 000 apartamente. Lut- 
ten-Klein numără 30 000 de

NOTEI

Descoperirea 
unui complot

în Bolivia
Agențiile de presă in

formează că în Bolivia a 
fost 
plot

descoperit un com- 
antiguvernamental.

afacerilor interne alMinistrul
Boliviei, Juan Ayoroa, a informat 
la o conferință de presă că mai 
multe persoane care au participat 
la organizarea complotului au 
fost arestate. Printre cei reținuți 
se află un fost ministru si doi 
depuțați. Potrivit declarațiilor lui 
Ayoroa, ei ar fi avut legături cu 
fostul președinte bolivian, Victor 
Paz Estensoro, care trăiește în 
prezent în exil.

In urmă cu doua săptămîni, 
guvernul bolivian anunțase des
coperirea altui complot ai cărui 
autori au fost arestați și urmează 
să fie deferiți justiției.

niunea, în cadrul căreia urmează 
a fi ales Comitetul Central, este 
prevăzută să-și înceapă lucrările 
la sfîrșitul lunii mai sau începu
tul lunii iunie, la Cairo — a pre
cizat un purtător de cuvînt al 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei.

• La Washington a fost sem
nat un acord americano-israelian 
în baza căruia Statele Unite vor 
furniza Israelului, pînă la sfîrșitul 
anului, produse agricole în va
loare de peste 43 milioane dolari. 
Acordul a fost încheiat în cadrul 
programului de ajutor economic 
de 100 milioane dolari promis 
Israelului de președintele Richard 
Nixon la sfîrșitul lunii martie a.c.

• LA ATENA s-a deschis joi 
cel de-al doilea Congres inter
național de studii sud-est euro
pene, la care participă aproape 
500 oameni de știință din 22 de 
țări. Din România, la lucrări ia 
parte o delegație a Comitetului 
național de studii sud-est euro
pene. La Congres vor fi prezen
tate rapoarte și vor avea loc 
discuții în probleme de istorie, 
literatură și artă, etnografie, 
folclor, lingvistică și arheologie 
ale popoarelor din sud-estul Eu
ropei.

în ședința de deschidere, Con
gresul a fost salutat de persona
lități proeminente ale vieții 
științifice internaționale. Repre
zentantul directorului general al 
U.N.E.S.C.O., Niketes Sioris, mi
nistrul educației naționale al 
Greciei, a salutat Congresul în 
numele guvernului grec.

Reuniune a 
Consiliului de 

Securitate
• CONSILIUL de Securitate 

al O.N.U. se va reuni luni la ce
rerea Iranului și Marii Britanii 
pentru a discuta viitorul statut 
al teritoriului Bahrein, aflat sub 
protectorat britanic. O comisie 
a O.N.U., care s-a deplasat în 
acest teritoriu pentru a sonda 
opțiunile populației, a recoman
dat acordarea independenței, 
după retragerea în 1971 a trupe
lor britanice staționate în emi
ratul Bahrein.

Luînd cuvîntul în 
Comisia senatorială 
pentru afacerile ex
terne, ministrul fi
nanțelor al State
lor Unite, David 
Kennedy, a recunos
cut că economia ță
rii prezintă „o i- 
magine destul de 
tristă". în cursul 
audierilor din acest

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î București. Piața „Sclntell*. Tel. 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi și instituții.

Imagini 
de șantier

parcurs. A fost un drum lung, 
presărat cu multe jertfe. For
țe uriașe s-au ridicat împo
triva fascismului, în lumea 
întreagă. Greul acestui război 
l-a purtat însă Uniunea So
vietică, forța principală a coa
liției antihitleriste. Alături de 
armatele sovietice, au luptat 
și vitejii ostași români. Arma
ta noastră a înscris în cronica 
victoriei asupra fascismului o 
contribuție de seamă. 170 000 
de soldați și ofițeri au căzut 
pe cîmpul de luptă. Pe pă- 
mîntul patriei iar mai apoi pe 
străzile Budapestei ca și în 
Tatra, înaintînd sute și sute 
de kilometri prin lupte deose
bit de grele, ostașii români, 
însuflețiți de justețea cauzei 
pentru care luptau, au scris 
pagini de glorie nepieritoare.

Lecțiile trecutului nu pot 
fi uitate. Sfîrșitul de neinvi
diat al dictatorului nazist, 
prăbușirea „noii ordini“ pe 
care el o prorocea drept mi
lenară, demonstrează că nu 
există forță în lume — chiar 
atunci cînd se bazează pe o 
gigantică mașină de război — 
care să înfrîngă voința de li
bertate a popoarelor, năzuin
ța acestora de a-și decide sin
gure soarta.

Cei 25 de ani care s-au 
scurs din gloriosul mai al lui 
1945 au adus prefaceri adînci 
în viața continentului. A luat 
naștere Republica Democrată 
Germană — primul stat al 
muncitorilor și țăranilor pe 
păinîntul german. în acest act 
și-au găsit împlinirea aspira
țiile forțelor înaintate ale po
porului german, dornice sa 
clădească un viitor pașnic, de 
muncă dedicată progresului 
uman.

La Dresda, tezaur de fru
museți, s-au păstrat cîteva 
ziduri mutilate de bombe. 
Am mai întîlnit și în alte așe
zări urme ale războiului, con
servate ca niște piese de mu
zeu. Desigur, ele s-au păstrat 
ca un simbol a ceea ce nu 
trebuie să se mai repete. Prin
tre construcțiile noi, ca o față 
surîzătoare mîngîiată de soa
re, zidurile înnegrite, schilodi
te, au virtuțile unei chemări 
adresate memoriei.

Din noul turn de televiziu
ne am contemplat panorama 
Berlinului. Unter den Linden, 
Alexander-Platz, Karl-Marx-

Noi construcții la Dresda 

locuitori iar în puțini ani 
populația sa va fi de 100 000 
oameni. în apropiere de Halle 
există o așezare pe care hăr
țile mai vechi nu o consem
nează : Halle Neuestadt. în 
1964, în februarie, buldozerele 
răscoleau pămîntul unui sat 
oarecare. în ianuarie 19ĂV, 
primele blocuri își desenau 
contururile. în august 1965 — 
primele familii se mutau în
tr-un oraș fără trecut. în pa
tru ani acest oraș a atins o 
populație de 30 000 locuitori. 
Proiectele de viitor sînt am
bițioase. Muchau Karl, repre
zentant al municipalității, ne 
spunea că în 1973, Halle 
Neuestadt va avea... 120 000 
locuitori.

Zidurile proaspete, brațele 
macaralelor care se mișcă în 
înălțimi, constructorii de pe 
schele furnizează imagini op
timiste acolo unde războiul 
lăsăse în urma sa atîtea dis
trugeri. Șantiereie acestea 
certifică un amplu efort con
structiv. Privindu-le evaluezi 
mai exact drumul parcurs din 
acel mai 1945 cînd Berlinul 
trăia prima sa zi liberă.

M. RAMURĂ

Alegerile municipale din Anglia 
și Țara Galilor

Succes laburist
Alegerile municipale 

din Anglia și Țara Ga
lilor care s-au desfășu
rat Ia 7 mai. au luat 
sfîrșit printr-un succes 
ai Partidului laburist.

Acesta a reușit să recupereze 
din terenul pierdut în alegerile 
municipale din 1967, recîștigînd 
443 de locuri, în timp ce conser
vatorii au pierdut peste 327 de 
locuri, iar liberalii 25. în mai 
multe orașe importante din pro
vincie, laburiștii au preluat con
trolul consiliilor municipale, ca

organism 
greșului ___
s-a dezvăluit 
guvernul SU.A. 
exclude 
tea ca 
nanciar 
dide în

.4—5 miliarde dolari. 
Senatorul Jacob 
.Javits a declarat 
că încercările unor 
oficialități guverna-

al Con- 
american 

că 
nu 

nosibilita- 
deficitul fi
să se ri- 

1970 la

mentale de 
zenta : 
nomiei 
drept 
toare“ 
fondate 
țiile în

a pre- 
situația eco- 

americane 
„îmbucurăm 

rămîn
i în i

care
țurile cresc
nuu, iar 
șomajului se 
permanent.

i ne- 
condi- 

pre- 
conti- 

nivelul 
ridică

rezultat general al unei deplasări 
de voturi de 10 la sută. în medie, 
în favoarea lor.

O dată cu înregistrarea unei 
clare tendințe de revenire a su
porterilor laburiști în fața urne
lor, cercurile politice britanice 
își pun acum întrebarea dacă a- 
ceastă redresare a pozițiilor elec
torale laburiste nu va determina în 
cele din urmă pe primul ministru 
să ia în mod serios în conside
rare fixarea unor alegeri genera
le parlamentare spre sfîrșitul lu
nii iunie sau începutul lunii iu
lie. Potrivit altor păreri, această 
redresare nu ar fi totuși suficient 
de convingătoare pentru a risca 
șansele unor alegeri premature. 
Unii observatori politici înclină 
să creadă că ar fi mai probabila 
așteptarea unei accentuări a re
dresării pozițiilor laburiste în 
cursul acestei veri, astfel îneît 
alegerile generale să fie ținute cu 
mai multe șanse de succes pen
tru laburiști în toamnă. Se afirmă 
că, în orice caz, următoarele 10 
zile sînt decisive pentru adopta
rea unei hotărîri finale.
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