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Ședință de lucru la C.C. al P.C.R

SCRISOARE DE PE ȘANTIERUL 
NAȚIONAL AL TINERETULUI 

DE LA LOTRU

TREAPTA
LA

ÎNCĂ O

în zilele de 3 și 4 septembrie 
a.c., la Comitetul Central al 
Partidului. Comunist Român a 
avut loc o ședință de lucru la 
care au participat primii secretari 
ai comitetelor județene de partid, 
conducerile ministerelor și celor
lalte instituții economice centrale, 
șefii secțiilor Comitetului Central 
și lucrători din aparatul C.C., 
conducători ai organizațiilor de 
masă și obștești, secretarii cu 
problemele economice ai comite
telor județene de partid și secre
tarii cu problemele agricole —• 
președinți ai uniunilor agricole 
județene, directorii direcțiilor 
agricole județene, precum și ca
dre de conducere din presa cen
trală.

în cadrul dezbaterilor a fost 
analizată situația îndeplinirii pla
nului de stat în industrie pe anul 
1970, precum și mersul activității 
în domeniul realizării investițiilor.

S-au discutat, de asemenea, pro
bleme legate de activitatea și re
zultatele obținute în agricultură 
în prima jumătate a anului, pre
cum și sarcinile privind pregă
tirea și desfășurarea campaniei 
agricole de toamnă. Totodată, a 
fost examinată activitatea pregă
titoare în vederea începerii în 
cele mai bune condițiuni a mun
cii pentru realizarea prevederilor 
planului de stat pe 1971 în toate 
sectoarele economiei naționale.

în încheierea ședinței, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Secretarul general al 
Partidului Comunist Român a fă
cut o amplă expunere cu privire 
la sarcinile principale care stau 
în fața economiei noastre în mo
mentul de față, subliniind în mod 
deosebit necesitatea intensificării 
eforturilor pentru realizarea o- 
biectivelor planului în toate ra-

murile și unitățile de producție, 
ridicarea calității produselor la 
nivelul cerințelor și posibilităților 
economiei noastre, creșterea efi
cienței producției, pentru perfec
ționarea conducerii și organizării 
întregii activități economice. în 
concluziile secretarului general al 
partidului, un accent deosebit a 
fost pus pe necesitatea îmbunătă
țirii continue a stilului și metode
lor de muncă a ministerelor și 
celorlalte organe economice cen
trale, a creșterii răspunderii aces
tora în executarea atribuțiilor ce 
le revin, precum și pe ridicarea 
nivelului muncii de conducere în 
cadrul centralelor și combinatelor, 
al tuturor unităților economice.

Vorbitorul a atras atenția asu
pra unei serii de probleme, de 
importanță stringentă, de soluțio
narea cărora depinde creșterea 
randamentului muncii în agricul
tură, sporirea producției agricole,

satisfacerea în măsură crescîndă 
a cerințelor de consum ale popu
lației și ale economiei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat, de asemenea, sarcinile ce 
revin comitetelor județene, orga
nelor și organizațiilor de partid 
în lupta pentru înfăptuirea pro
gramului economic al partidului, 
pentru realizarea prevederilor 
concrete ale planului de stat în 
toate ramurile economiei națio
nale.

Secretarul general al partidului 
a scos în evidență faptul că exis
tă toate condițiile și posibilită
țile pentru ca oamenii muncii din 
industrie și agricultură, comuniș
tii, întregul nostru popor să asi
gure înfăptuirea cu succes a pre
vederilor planului pe 1970, a tu
turor hotărîrilor trasate de Con
gresul al X-lea al partidului, pen
tru progresul și prosperitatea con
tinuă a României socialiste.

EDIFICIUL
LUMINII

In urmă cu 15 zile îi însoțeam 
pe cei 50 de elevi de la Grupul 
școlar U.M.M.-Cîmpulung pe 
Șantierul național al tineretului de 
la Lotru. Îmi amintesc rezerva pe 
care conducerea șantierului o ma
nifesta atunci. La închiderea ta
berei aceiași oameni aveau să ex
prime cele mai frumoase cuvinte 
de laudă la adresa lor. Era acesta 
un gest de recunoaștere a unei 
activități intense, a muncii pline 
de dăruire care situează brigada 
„Lotru“ formată din elevi arge
șeni pe un loc fruntaș în cadrul 
marelui șantier. Spre deosebire de 
celelalte brigăzi ale elevilor 
care au activat aici înaintea lor, 
viitorii constructori de mașini au 
participat în acest scurt interval 
la lucrări de execuție aducînd un 
aport substanțial. Ei au montat 
două cazane de apă pentru încăl
zire centrală, făcînd această lu
crare la nivelul muncitorilor cali
ficați. N-a fost deloc o treabă 
ușoară.

— Ne-a dat multă bătaie de 
cap, mărturisește Crinti Vasilescu. 
Elemenți grei, de 200 kg fie
care... Unii nu corespundeau din 
punct de vedere tehnic, a fost 
nevoie de retușuri. A trebuit să-i 
îndreptăm sau să-i sudăm, să 
schimbăm poziția planșeelor... La 
montarea mantalei nu coincideau 
toate orificiile de fixare.

în ciuda acestor neajunsuri, bri
gadierii Cornel Sotcan, Ilarion 
Tița, Tudorel Jugănaru, Gheor- 
ghe Buturică, Constantin Mușeto- 
iu și ceilalți au reușit să-i mul
țumească pe beneficiari.

— Asamblarea a fost perfectă, 
apreciază maistrul instalator 
Gheorglie Sofran, secretarul orga

nizației U.T.C. — Construcții. La 
probe nu a mai fost nevoie de re- 
tușări. La toate lucrările încredin
țate lor, elevii au dovedit multă 
conștiinciozitate și disciplină, 
execuția fiind făcută la nivelul 
unei superioare calificări și cu un 
randament bun.

Și dacă astăzi ei spun „Nu a 
fost nimic deosebit“, această mo
destie ascunde în spatele ei efor
turi deosebite. S-a lucrat mult, 
mai mult decît prevedea progra
mul, chiar și duminica. în cadrul 
lucrărilor definitive de alimentare 
cu apă a coloniei săpatul unui 
șanț de aproape 50 ml a încercat 
greu forțele acestor adolescenți.

V. RÄVESCU

(Continuare în pag. a Vll-a)
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Am primit, cu ceva timp în 

urmă, o scrisoare a unui citi
tor din Mangalia care m-a în
tristat într-atît incit am lăsat-o 
deoparte, gîndind să revin mai 
târziu și mai obiectiv asupra 
ei. Dar să-l lăsăm pe cititor 
să vadă despre ce este vorba. 
„Vi se va părea ciudată afir
mația mea și totuși nimic nu-i 
mai adevărat. Da, caut un 
prieten adevărat, un om care 
să mă înțeleagă fără să rîdă de 
felul meu de a fi". Presupun

REFLECȚI'
că vă intrigă și pe dv. ca un 
om de 26 de an) să, se afle în 
situația tristă a însingurării. E 
chiar atît de greu să-ți găsești 
azi un prieten ? Nu cunosc o 
vârstă mai deschisă spre prie
tenie, spre înalta temperatură 
morală a acesteia (care desțe
lenește de egoism și purifică 
sentimentele), decît vîrsta tî- 
nără. Atunci ? Cărui blestem 
un om ■ tînăr îi datorează a- 
c.eastă nemîngîiată postură de 
paria al generației sale ? Nu 
mi se pare deloc o ciudățenie 
si cu atât mai mult un păcat 
'ntolerabil că un om la vîrsta 
lui — indiferent de talent sau 
de minciuna iluziei de a-l 
avea — scrie proză și compu-

V. ALEXANDRU

(Urmare (lin pag. a Vl-a)

Primiri la tovarășul Nicolae Ceaușescu 
UN GRUP DE PARTICIPANȚI 

LA AL XVI-LEA CONGRES AMPERE
de vi-în cursul dimineții 

neri, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit la 
Palatul Consiliului de 
grup de participanți 
crările celui de-aj 
Congres internațional 
că AMPERE.

La primire au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, Ilie 
Verdeț, Manea Mănescu, pre
cum și acad. Horia Hulubei, 
președintele Comitetului de 
Fizică din Republica Socialis
tă România, prof. dr. docent 
Ion Ursu, președintele Comi
tetului de Stat pentru Energia 
Nucleară, președintele Comi
tetului internațional de or
ganizare a Congresului, Gheor- 
ghe Buzdugan, președintele 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice și Mircea Ma- 
lița, ministrul invățămîntului.

Președintele Consiliului de 
Stat și ceilalți conducători 
s-au întreținut într-o atmosfe
ră cordială cu participanții Ia 
Congresul AMPERE.

roase mulțumiri statului și gu
vernului român pentru con
dițiile optime create desfășu
rării la București a acestei re
uniuni științifice din dome
niul fizicii și aplicațiilor aces
teia, care prin problematica 
de mare actualitate luată îrț 
dezbatere, se înscrie ca una 
din manifestările deosebit de 
importante ale vieții științifi
ce internaționale. Participanții 
străini au dat o înaltă apre
ciere interesului deosebit ma
nifestat de statul român, per
sonal de președintele Consi
liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, față de acest eve
niment științific, precum și 
față de progresul cooperării 
științifice internaționale, față 
de dezvoltarea științei în ge
neral, a fizicii atomice și nu
cleare îndeosebi, subliniind a- 
portul școlii românești de fi
zică la dezvoltarea cercetării 
mondiale, contribuția ei în ca
drul diverselor organisme ști
ințifice internaționale.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a sub
liniat că astăzi, în epoca ver
tiginoasei revoluții tehnico- 
științifice, oamenilor de știință, 
intelectualității, le revine o în
datorire nobilă — aceea de a 
face ca roadele gîndirii și efor
turilor lor să servească pro
gresului mondial, făuririi unei 
vieți mai bune pentru toate 
popoarele de pe glob. Apre
ciind activitatea savanților 
de pretutindeni care mili
tează neobosit pentru fo
losirea cuceririlor științei 
în scopuri pașnice, preșe
dintele Ceaușescu și-a expri
mat convingerea că oamenii 
de știință din întreaga lume 
vor acționa solidar cu masele 
largi în spiritul progresului, 
vor dezvolta colaborarea teh- 
nico-științifică internațională, 
astfel îneît marile cuceriri ale 
cunoașterii să fie puse exclu
siv în serviciul bunăstării po
poarelor, consolidării păcii în 
lume.

Oaspeții au exprimat căldu-

Stat un 
la lu- 

XVI-lea 
de fizi-

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a 11-a)

CE CERTITUDINI OFERĂ
LICEUL ABSOLVENȚILOR SAI ?

COLEGII NOȘTRI 
DE GENERAȚIE

L

Marin fiparu, student anul I la agronomie I Vestea a căzut 
ca o bombă la fabrica de acetilenă de la Combinatul chimic 
Ișalnița-Craiova.

Cine nu-l cunoaște pe Marin Tiparu, tînăr model al price
perii profesionale (electrician instalații de comandă, sudor, lă
cătuș etc) ? Cine nu-l cunoaște ca un activist neobosit, secre
tar de mai mulți ani al comitetului U.T.C. pe fabrică (și este 
cea mai importantă subunitate a gigantului combinat). Cine 
nu-l știe pe Marin, băiatul fiagil venit de pe meleagurile co
munei Breasta în urmă cu 12 ani, astăzi unul dintre muncitorii 
de prestigiu ai acetilenei craiovene ?

L-am găsit aplecat peste o piesă „chimică“ cu fața ascunsă 
sub masca de sudor. Scânteile iuți se turteau răcinau-se în gea
mul colorat și ne așteptam ca la întîlnirea cu ochii omului să 
descoperim o fizionomie dură, înnnegrită, nu tocmai amabilă 
Zîmbetul larg, stenic și de durată a infirmat „fixul“ nostru și 
ne-a fost dat să conversăm timp de 10 minute cu cel mai opti
mist și volubil tînăr pe care l-am întâlnit

ION CUCU

(Agerpres)

MINISTRUL PENTRU TINERET, FAMILIE
Șl SĂNĂTATE DIN R. F. A GERMANIEI
Președintele Consiliului de Stat 

Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a primit 
la 4 septembrie pe ministrul fe
deral pentru tineret, familie și 
sănătate din Republica Federală 
a Germaniei, Kate Strobel.

La primire au fost de față Ion 
Iliescu, ministru pentru proble-

mele tineretului, Dan Enăchescu, 
ministrul sănătății, și Alexandru 
Sobaru, președintele Oficiului 
Național de Turism.

Au participat, de asemenea, 
Erich Stratling, ambasadorul 
R.F. a Germaniei la București 
precum și consilieri ai ministrului 
federal.

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme de interes co
mun în domeniul activității tine
retului, sănătății și turismului.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

Aparent, răspunsul la între
barea din titlul de mai sus pare 
simplu de dat: după absolvire, 
pe foștii liceeni îi reîntîlnim 
ca studenți sau ca elevi ai șco
lilor postliceale — trepte de în
vățătură obligatorii pentru do- 
bîndirea unei specializări. Ade
vărat. Dar, pentru respectarea 
proporțiilor, trebuie să amintim 
că învățămîntul superior și cel 
postliceal cuprind, anual — ca 
urmare a nevoilor economiei 
naționale — circa o treime din 
numărul absolvenților liceelor, 
și anume partea cea mai bine 
pregătită, selecționată prin con
cursurile de admitere. Nu ne 
propunem, în cazul de față, să 
discutăm strict ce se întîmplă 
cu celelalte două treimi din to
talul absolvenților de liceu ; am 
mai făcut-o și vom mai reveni 
cu un prilej viitor. întrebarea

este ce certitudini și perspecti
ve oferă în prezent liceul tu
turor tinerilor care-1 frecven
tează ? Și în ce măsură acestea 
le sînt cunoscute nu la absol
vire ci încă din momentul cînd 
candidează pentru clasa a IX-a?

Ca să abordezi problema din 
acest unghi de vedere îți tre
buie o oarecare doză de curaj ; 
curajul de a destrăma un mit — 
ca cel format în jurul liceului, 
curajul de a dezvălui limitele 
actuale ale acestui tip de școală 
— tradițional la noi în țară, din 
care cauză, cu toată existența 
unei rețele dezvoltate de școli 
profilate să dea o calificare 
imediată, continuă să exercite
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STRADA
de NICULAE BELLU

La New York, sîmbâta și duminica, o strada — strada 
8-a — și Fifth Av. sînt scoase din rețeaua de circulație 
mașinilor și redate pietonilor în toată lărgimea lor.

a 
a 
Sînt numai cîteva săptămîni de cînd această decizie a 
a fost semnată de primarul orașului și faptul în sine al 
acestei „eliberări" păstrează încă prospețimea unei si
tuații noi, primită cu un fel de curiozitate dar și cu o 
vădită dorință de a participa la această realitate nouă a 
străzii, prin luarea ei „în posesie" efectivă. E ca un joc. 
Un joc în același timp vesel și serios, încărcat parcă de 
o gravitate care îi împrumută semnificații suplimentare, 
dincolo de faptul altfel oarecare, al unei interdicții limi
tate pentru circulația mașinilor. E posibil ca pe Fifth Av., 
în secțiunea sa centrală mai ales, străjuită de elegante 
hoteluri și portarii lor atît de gravi în uniformele lor cu 
fireturi, lucrurile să se petreacă fără semnele unei trăiri 
spontane a evenimentului. Dar pe această stradă a 8-a, 
în plin Greenwich Village, comparabil (de departe, totuși) 
cu Cartierul Latin al Parisului, luarea în posesie a străzii 
capătă o expresie directă, cu o vădită intenție de a se 
manifesta ca un drept cîștigat. Totul se explică înainte 
de toate prin extrema înghesuială a orașului, a caselor, 
chiar a străzilor (deși largi) și a oamenilor. în orașul 
propriu-zis nu există curți, sau acolo unde există sînt ca 
niște ganguri înguste între pereții înalți. Nu întîlnești 
decît rareori o piață publică, iar în cartierele dens popu
late din Manhatan abia dacă poți afla cîte un mic parc 
cu puțină iarbă, cîteva bănci și cîțiva copaci cu frunzișul 
sărac și aproape fără umbră. Densitatea extremă a mași
nilor împinge această situație pînă la punctul limită,'în 
care ieșirea din înghesuială devine, în aceste cartiere, o 
revendicare vitală iar interdicția circulației mașinilor pe 
o stradă, fie și numai două zile pe săptămînă, capătă 
rezonanța unei victorii a bunului simț și a omului care 
redescoperă și reevaluează — pe această cale — în
semnătatea lucrurilor simple, cum ar fi liniștea, calmul, 
destinderea, tihna.

Dar luarea în posesie a străzii coincide aici, pe strada 
a 8-a, cu intrarea în arenă a celor mai variate activi
tăți, îmbinînd muzica și arta plastică cu exprimarea 
ideilor și politica. Un grup cîntă într-un ritm îndrăcit. 
Doi tineri, un negru înalt, cu o mișcare în același timp 
largă și ritmică a mîinilor și a picioarelor, al doilea 
blond cu pletele pînă la umeri, înalt și ei, repetă într-un 
duo de tenor și bas refrenul cîntecului lor. Distingem cu 
greu cuvintele, înțelesul. Ei spun, pe cît se pare : „Dear 
Mom and Dad, Your sience is killing mes“. „Dragă 
mamă și tată, tăcerea voastră mă omoară". Lumea se 
oprește, îi ascultă, trece. Douăzeci de pași mai departe, 
un ait mic grup, blonzi și negri, desenează cu cretă 
colorată asfaltul. Alți cîțiva în jurul unei chitare, și din 
nou același refren. Dar iată și un afiș. E de mărimea 
unui ziar, ca un anunț mortuar, o foaie albă într-un che
nar de doliu. La mijloc același : „Dear Mom... your silen- 
ce is killing me". Și în continuare : „In Southeart Asia, ou 
campus, in the streets“ (în Asia de sud-est, în campus-uri. 
pe străzi). Cîțiva își întind largi cuverturi pe mijlocul 
străzii, se lungesc cu cîte o carte în mînă, mănîncă, glu
mesc, rîd, ascultă muzică. Unul pare a fi ațipit. E cald 
sub aerul stătut și umed al orașului. Nu e arșiță. Soarele 
e învăluit aproape continuu de o perdea alburie, de- 
notînd acuta poluare a atmosferei. Un agent de poliție, 
cu umeri de atlet, se plimbă cu pași rari printre grupu
rile de tineri. Nu intervine, pe cît se observă, decît acolo 
unde se desenează cu cretă colorată pe asfaltul străzii. 
O scenă tăcută. în cele din urmă desenatorul își strînge 
sculele. Polițistul trece. Se vînd ziare, se face chetă în 
jurul grupelor de muzicanți. Deschid un ziar. Editorialul 
e un îndemn la viață adevărată, eliberată de tirania 
prejudecăților. Be yourself (Fii tu însuți). E ca într-un joc 
în care această stradă, scoasă pentru o clipă din articu
lația în vîrtej a orașului, este lăsată oamenilor să zburde.

Dar oamenii se grăbesc să ia jocul în serios.

Azi începe la București cea de-a V-a ediție a Concursului

și Festivalului internațional „George Enescu"

MAREA SĂRBĂTOARE
A MUZICII

EMANUEL ELENESCU
— artist emerit —

Astăzi, în Sala Mare a Pa
latului răsună primele acor
duri ale celei de a V-a ediții 
a Concursului și Festivalului 
Internațional „George Enescu“ 
— sărbătoare a muzicii româ
nești, eveniment de seamă în 
viața muzicală internațională.

Bucureștiui redevine, în- 
cepind de astăzi, pentru a 
cincea oară, o reală capitală 
a muzicii europene, centrul ar
tistic spre care se îndreaptă 
gîndurile iubitorilor de artă de 
pe întregul glob, centrul unei 
înalte confruntări artistice.

107 tineri din 24 de țări ale 
lumii, sosesc la București pen
tru a se întrece în numele ma
rilor idei ale artei enesciene.

Zeci de muzicieni de presti
giu internațional sosesc Ia 
București pentru ca în juriile 
concursurilor de pian, vioară 
sau canto, sau pe estradele de 
concert ale Festivalului să 
cinstească, prin arta lor, me
moria marelui muzician român 
a cărui operă este inspirată 
din tezaurul creației poporu
lui, a cărui operă este purtă
toare a unui nobil mesaj de 
dreptate, prietenie, pace.

încrederea exprimată de E- 
nescu, în urmă cu ani, în desti
nele creației muzicale româ
nești își găsește deplina con
firmare în viața muzicală a zi
lelor noastre.

Edițiile Festivalelor enes-

ciene vin să demonstreze 
tensitatea vieții muzicale 
mânești.

Programele acestei ediții a 
Festivalului enescian cuprind 
zeci de lucrări aparținind tu
turor generațiilor de compozi
tori români.

Alături de creații ale mare- 
(Contmuare în pag. a IV-a)

I

New York, august 1970
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PORTI LARG 
DESCHISE

dat în
Parcul 

i Com-

„•CHEIA" UNEI 
EXCURSII

Comitetul U.T.C. al Uzinei de 
produse sodice Govora a orga
nizat îh acest an numeroase ac
țiuni de muncă patriotică. Aco
lo unde, cu cîtvți timp înainte, 
întîlneai mormane de. moloz, se 
află acum parcuri, peluze, co
voare de flori. Tinerii i 
tat totodată peste 280 
metale vechi. Drept 
cei mai buni dintre ei 
ge — cu preț redus • 
excursie. Printre cei 
excursioniști se vor afla cu si
guranță și Ion Țenea, Visarion 
Dobrin, lăcătuși mecanici, Lui- 
za Florescu, proiectantă. Doina 
Stoica, ingineră, prezenți tot 
timpul pe șantierele muncii.

De cîteva zile a fost < 
folosință, la Tîrgoviște, 
Chindia, amenajat lingă 
plexul muzeistic „Curtea Dom
nească“. Acesta se bucură de un 
decor odihnitor, în perimetrul 
căruia se află malul drept al 
Ialomiței, un loc unde, cu cîțe- 
va sute de ani în urmă, a exis
tat parcul de vînătoare al ulti
mului voievod al Tării Rontâ- 

■ nești — Constantin Brînco- 
veanu.

Parcul a fost amenajat prin 
muncă patriotică, efectuîndu-se 
3

mîntul superior se vor întilni în 
cursul acestei săptămîni în ca
drul unei mese rotunde cu elevii 
din aetualele clase a XH-a. Sco
pul acestei mese rotunde e 
schimbarea unor opinii privind 
modul în care a fost susținut e- 
xamenul de bacalaureat și cel de 
admitere. Inițiativa aparține or
ganizației U.T.C. din liceu. Cu 
alte cuvinte, încă de pe acum 
tinerii acestei școli se gîndeșc la 
ceea ce îi așteaptă in anul viitor.

au colec- 
tone de 
răsplată, 

vor mer- 
— într-o 

i 38 de

milioane de ore.
MIHAIL I. VLAD

ION DANCEA

GH. ISPĂȘOIU

ZILELE TEHNICE 
ROMÂNO-FRANCEZE

CUM A FOST 
LA ADMITERE ?

La liceul din Sîntana, 
Arad, proaspeții reușiți 
menul de admitere in

județul 
la exa- 

invăță-

Ieri s-au încheiat Ia Brașov 
Zilele tehnice româno-franceze, 
organizate de către Consi
liul național al inginerilor 
și tehnicienilor din Republica 
Socialistă România și Societatea 
inginerilor civili din Franța. în
tâlnirea a prilejuit un rodnic 
schimb de experiență, la buna 
desfășurare aducîndu-și contri-

vor

SCENĂ

buția oameni .de renume : Con
stantin Dinculescu, membru co
respondent al Academiei, preșe
dinte al Consiliului național al 
inginerilor și tehnicienilor din 
țara noastră, Fernand Picard, 
președintele Societății ingineri
lor civili din Franța, fost direc
tor de studii și cercetări al Re
giei naționale Renault și vice
președinte al Asopiației' europe
ne pentru administrația cercetă
rii industriale.

Temele conferințelor : indus
tria de automobile — ieri — azi
— miine, prezentată de Fernand 
Picard și „Folosirea comenzilor 
numerice pentru desenuri și rea
lizări de suprafețe matematice“
— Pierre Bezier, profesor Ia 
Conservatorul național de arte 
și meserii, director atașat pe lin; 
gă -Direcția generală a Regiei. 
Renault, președintele Societății 
inginerilor din industria de au
tomobile. precum și „Coopera
rea tehnică și industrială in con
strucția de automobile“, prezen
tată de dl. Xavier Bonamy, ata
șat la Direcția Saviem.

în încheierea lucrărilor celei 
de a treia ediții a Zilelor tehnice 
româno-franceze. George Malle- 
ret. fost director al Fabricației 
în străinătate a Societății Ci
troen, a prezentat comunicarea: 
„Fabricarea unui automobil 
popular •— investițiile — com.- 
plimentaritatea industrială între 
țări din aceeași zonă“. Partici- 
panții la cea de a treia ediție a 
Zilelor tehnice româno-franceze 
au fost vineri la o întîlnire cu 
Senatul Institutului Politehnic 
din Brașov.

\ÿnema

PROGRAMELE I ȘI II

MONTE
Ferentari

Victoriei) : O POVESTS CU ClN-> 
TEC — ora 11.

HOTĂRlTOARE : rulează
Drumul Sării (ora 15,30),

~ PRERIEI

• JOCUL TRACTORUL.
Iată numai două rezultate ale ne- 
respectării unor reguli de circu
lație : Gh. Mitu, tractorist la I.A.S. 
Cernavodă a lăsat tractorul in in
cinta unității cu cheia în contact. 
Un zilier, Ion Duță, (28 de ani), a 
profitat de ocazie și, probabil ca 
să se distreze, a pornit mașina. 
Neștiind cum s-o stapinească a o- 
morît o femeie care lucra în curte 
și a rănit grav alta. Adrian Vllsan, 
(22 de am), tractorist la Ocnele 
Mari — Vîlcea, remorca o cisternă 
cu apă sărată ducind în același 
timp — neregulamentar — doi pa; 
sageri pe aripi. La coborirea unei 
pante mari remorca, nefiind asi
gurată cu sistem de frinarc, a răs
turnat tractorul în șanț : A. Vîlsan 
și Cil unul din pasageri au murit, 
iar Gh. D. a fost grav rănit.

• NU TRECEȚI PE SUB VA
GOANE 1 Unora li se pare că de- 
plasindu-se pe sub vagoanele 
C.F.K. pot traversa gara mai re
pede. O mamă cu fetița ei de 3 
ani și jumătate, intr-o asemenea 
împrejurare a fost surprinsă de 
trenul care tocmai pornea : feti
ței i-au fost tăiată picioarele și a 
murit. La Brașov, V.B., tată a tței 
copii, a trecut pe sub vagoane șl 
a fost surprins de pornirea garni
turii : ambele picioare tăiate.

seriozitatea1 compozițională, tot 
mai accentuată și totuși destul 
de liberă, ingenios cezanistă ca 
substrat de articulare și oare
cum ca 6tenică substanță sufle
tească“.
• Galeriile de artă „Simeca 

(B-dul Magheru 20) găzduiesc 
expoziția de pictură a lui Geor
ge Ștefănescu.

• Asociația Artiștilor Foto
grafi ne invită la vernisajul unei 
expoziții de Artă fotografică 
din Austria, în holul Institutului

re
Emil
Ma

La Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ a intrat in repetiții o 
piesă de un mare succes inter
național : „Cine se teme de Vir
ginia Woolf““ de Albee, în regia 
lui Michel Făgădău. In rolurile 
principale Marcela Rusu și Radu 
Beligan. interpreți ai cuplului 
tînăr fiind : Valeria Seciu și 
Castel Constantin.

• O viitoare premieră la Tea
trul Nottara : ,„Fratele meu cu 
solzii de aur“. Autor și regizor 
Ion Omescu, care se află la a 
doua încercare regizorală, după 
..Othello“, montat la Bacău. Un 
valoros colectiv actoricesc 
petă in această piesă : 
Hosu. Dan Nicolae, Ioana
nolescu, Metania Cîrje, C. Bre- 
zeanu, Cristina Tacoi și Aimée 
Iacobescu. Scenografia — Paul 
și Maria Bortnovski.

• Pe micul ecran — doi actori 
ai teatrului Bulandra se prezintă 
în ipostaza de regizori : Adrian 
Georgescu și Dan Damian. Parti
tura dramatică — piesa lui Leo- 
nid Andreev : „Răpirea prea 
frumoaselor sabine“. Avem o- 
cazia să ne reîntîlnim cu o re
putată actriță Gina Patrichi.

• Revenim asupra Festivalu
lui internațional de teatru ex
perimental BITEF care se des
chide duminică 6 septembrie la 
Belgrad. în această primă săp- 
tămină intră in competiție ur
mătoarele trupe : London Con- 
temporary Dance Théâtre din 
Londra, cu baletul „Zodiac“ ; 
„La Mama theatre troup“ din 
New York — cu „Arden din Fe- 
versham“. regizor — Andrei 
Șerban ; Theatre de TEpée de 
Bois din Paris cu „Copi“ de ' 
Eva Peron, regizor Alfredo Ro- 
drigurz Arias.

în zilele de 11 și 12 septembrie 
au loc spectacolele Teatrului 
Bulandra.

Expoziția Costin Ioanid.

dm cuprinsul țarii care nu 
avea posibilitatea decit să urmă
rească transmisiile posturilor de 
radio și televiziune.

— Concertul de luni seara 
din Sala mare a Palatului, în 
care Henryk Szeryng va inter
preta două lucrări concertante 
de Mozart-și Beethovgn,

— Spectacolul de balet tele
vizat de luni seara, dedicat u- 
nor lucrări semnate de Ion Du
mitrescu, Mihail Jora si Zeno 
Vancea.

Excelentul program de lu
crări corale vechi și contem
porane pe care-1 va susține co
rul Madrigal ,—„ miercuri după- 
amiază la Ateneul Român 
conducerea dirijorului 
Constantin ;

— Concertul Orchestrei 
fonice a Radioteleviziunii 
seara, dirijat de Paul Klecki, in 
care Ion Voicu va interpreta 
Concertul de Brahms.

— Concertul de vineri 
al Filarmonicii din 
care Emil Simon a 
impunătorul oratoriu 
gismund Toduță — 
Solistul concertului de Mendel- 
sohn-Bartholdy, integrat in a- 
celași Simfonic Va fi Wolfgang 
Schneiderhan.

A. VELEA

CU BICICLETA 
PRIN JUDEȚ

i sub 
Marin

Sim- 
de joi

seara 
Cluj. in 
programat 
al lui Si- 
,,Miorița“.

între 11 și 13 septembrie, va 
avea loc din inițiativa Comite
tului județean U.T.C. Arad, in 
colaborare cu CJEFS și Consi
liul județean al sindicatelor, tu
rul ciclist al județului pe tra
seul Arad, Lipova, Săvirșin. Pe- 
triș, Vata, Sebiș, Ineu. Arad. 
Distanța pe care concurenții ur
mează să o parcurgă eu bicicle
te de oraș e de 300 km, fiind 
impăr,*ită in trei etape.

Concursul, aflat la cea de a 
doua ediție, e individual. Parti
cipă un număr de 40 de tineri 
de toate categoriile.

• A FĂCUT UN CONTROL. 
Grigore Compan (26 de ani) din 
Lunca Bradului — Mureș, contro
lor tehnic de calitate la U.E.I.L. 
din localitate, căsătorit, cu un co
pil, a spart geamul din spate al 
cantinei muncitorești din Lunca 
Bradului șl a scotocit sertarul ges
tionarului sperîud să găsească 
bani. Cum sertarul era gol, G.C. a 
deschis un alt geam și a ieșit pe 
el. A fost imediat prins de mili
ție. Este uimitor cutn oameni cu 
meserii bune, ciștigind bine, avind 
adesea și familie se lansează în a- 
semenea aventuri penale. Traian 
Cuc (20 de ani), Tonta Ursu (19 ani), 
ambii muncitori, șl un amic de-ai 
lor Vasile Moldovan (18 ani, fără 
ocupație) au atacat un cetățean 
aflat în stare de ebrietate, Jefuin- 
du-1 de 50 de lei și alimentele pe 
care Ie avea în geantă ! Cei trei 
sini reținuți de miliția din Turda. 
La Galați, Traian Bobic (25 de ani), 
lăcătuș la Uzina de tablă, căsă
torit, cu un copil, obișnuia să iasă 
seara pe străzi și să jefuiască fe
meile singure, smulgîndu-le gen
tile. In timpul unui asemenea a- 
tac a fost prins și arestat.

SUNETUL MUZICII ! rulează 
la Patria (orele 9; 12,45; 16,30:
20,15).

INTlLNIREA : rulează la Repu
blica (orele 8; 10,30; 13,15; 16; 18,45;
21.30) .
CpREEANĂ), stadionul Dinamo 
(ora 20), Parcul Herăstrău (ora 20).

MAYERLING (ambele serii) : 
ruleae- Ia Luceafărul (orele 9; 
rC,30; 16; 19.45) Melodia (orele 
9; 12,30; 16: 19,30). Modern (orele 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20.30), Gră
dina Dolua (ora 20,30), Arenele Ro
mane (ora 20).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
București (orele 9: 11; 13; 15; 17; 
19; 21).

LINIȘTE ȘI STRIGĂT : rulează 
la Capitol (ora 9,45) ; SĂRMANII 
FLĂCĂI (orele 12; 14) ;AȘA AM 
VENIT (orele 16,15; 20,15).

AMBUSCADA : rulează la Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) .

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Festival 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30: 21), 
Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18;
20.30) . Feroviar (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18.13; 20,30). Excelslor (orele 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), Grădina 
Festival (ora 20). Flamura (orele 
11; 16; 18,15: 20.30).

MONȘTRII : rulează la Central 
(orele 8,30 : 10 45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18,15 ; 20,45) Floreasca (orele 15,30 ; 
18 : 20.30).

FUMUL : rulează la Lumina (o- 
rele 18.30: 20,45).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL : rulează la Lumina (orele 
9,30—16,30 în continuare) ; Cotro- 
ceni (orele 15,30; 17.45; 20), Grădina 
Moșilor (ora 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16: 18.15; 20,30), Miorița (orele 11; 
15: 17,30: 20).

HATARI ; rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

PROFESORUL INFERNULUI S 
rulează la Grivița (orele 16; 18.13;
20.30) , Popular (orele 15,30; 18).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20), 
Volga (orele 16.30; 18,30; 20,30),
Popular (ora 20,15).

ASUL DE PICĂ : rulează la 
Buzeștl (orele 15,30; 18).

PAN WOLODYJOWSKI (ambele 
serii) : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuare).

TIFFANY MEMORANDUM : 
rulează la Bucegi (orele 10; 15.30:
17.45) , Aurora (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15), Grădina Bucegi (ora 20), 
Grădina Aurora (ora 20.15).

IUBIRI TĂCUTE î rulează la 
Unirea (ora 15.30) ; AȘTEAPTĂ

PINA SE ÎNTUNECĂ (ora 
Grădina Unirea (ora 20.15).

FRAȚII SAROYAN . rulează la 
Lira (ora 15.30), COMISARUL X 
ȘI PANTERELE ALBASTRE (ora 
18). Grădina Lira (ora 20).

ORA ------------------------
la Drumul Sării 
FREDDY ȘI CINTECUL 
(orele 17,45; 20).

SUB SEMNUL LUI 
CRISTO : rulează la 
(orele 15.30: 18; 20.15).

PETRECEREA : rulează la Glu- 
leștl (orele 15.30, 18 , 20.30). Arta 
(orele 15 30. 18), Rahova (orele
15.30; 18) Grădina Arta (ora 20.15), 
Grădina Rahova (ora 20,15).

DRAGOSTE SI VITEZA : rulează 
la Gloria (orele 9, 11.15; 13,30; 16;
18.15; 20,30), Torni» (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18). Grădina ~
(ora 20).

tNTILNIRE LA VECHEA 
CHF.E : rulează la Munca 
16; 18; 20).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Flacăra (orele 16; 18: 20).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Vitan (orele 15,30: 18). 
Grădina Vitan (ora 20.30), Crîngaș! 
(orele 15,30: 18: 20.15).

FERESTRELE TIMPULUI S ru
lează la Progresul (ora 18).

MARILE VACANȚE : rulează Ia 
Pacea (orele 15,45; 18; 20).

DRAGOSTEA LUI SERAFIM 
FROLOV : rulează ta viitorul 
(ora 20,30) ; VALEA PĂPUȘILOR 
(ora 15,30,: 18).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
Ia Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : rulează la Grădina Capitol 
(orele 19.30: 21,30).

STREINII : rulează la Grădina 
Buzești' (ora 20,15).

STAPIN PE SITUAȚIE i rulea
ză la Progresul (orele 15.30). Pro- 
gvesul-Parc (ora 20).

CAVALERUL PARDAILLAN șl 
ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN t 
rulează Ia Cinemateca — Union 

' (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

SIMBĂTĂ 5 SEPTEMBRIE

Tomis

MOS- 
(orele

SIMBÄTÄ, 5 SEPTEMBRIE 1970

Teatrul Evreiesc de Stat : 
MAZEL-TOV — ora 19,30 ; Teatrul 
,,C. Tănase“ (La grădina Boema) : 
SONATUL LUNII — ora 20.

DUMINICĂ, 6 SEPTEMBRIE 1970

Teatrul Evreiesc de Stat : 
I.UMPACIUS VAGABONDUS SAU 
TRIFOIUL VESEL (premieră) — 
ora 19,30 ; Teatrul Țăndărică (Cal.

PLASTICĂ

de arhitectură „Ion Mincu".
• Tot astăzi, la orele 18.00, un 

alt vernisaj : expune pictorul 
Ervant Nicogosian la Galeriile 
„Orizont“ (B-dul Bălcescu 23).

• „Pictură și muzică“ — se nu
mește expoziția plasticianului 
Vjrgil Popa, al cărui vernisaj

■ are loc duminică 6 septembrie 
. la „Amfora“.

• La sala ..Kalinderu“ Costin 
Ioanid deschide astăzi la orele 
19 o expoziție. în cuprinsul că
reia vom vedea lucrări în ulei, 
lemn, metal, ceramică, mozaic 
și diverse mortare.

I. DANCEA • DOI COPII S-AU CERTAT. 
Aurelian Tăiiăsolu șl Ion Fieraru, 
băieți de 15 ani din comuna Col- 
ceag — Prahova, se jucau pe 
islaz. Certlndu-se, s-au luat la bă
taie după care A. T. a luat-o la 
fugă. Fieraru s-a luat după el și 
ajungîndu-l i-a aplicat o lovitură 
de cuțit in piept. A.T. a murit in 
drum spre spital.

AL TREISPREZECELEA 
ZIMBRU

Pentru iubitorii artei plastice 
— sâptămîna viitoare anunță un 
program bogat în expoziții.

• Pictorița Elena Uță-Che- 
laru a deschis o interesantă ex
poziție de pictură în sala Mu
zeului de Istorie al P.C.R. (șos. 
Kisellef nr. 3). Prezentînd-o pe 
această tînără plasticiană, ala 
cărei lucrări s-au bucurat la 
Paris de aprecieri. N. Argintes- 
cu-Amza semnalează „o îm
bogățire matură a evoluției...,

PORTATIV

Am intrat în prima săotâmînă 
celei de a V-a ediții a Festiva-a

lului Internațional „George E- 
nescu“. Ce vă putem recomanda 
din seria celor 13 concerte și 
SDectacole lirice ce vor avea loc 
pînă cind vom însera în coloa
nele ziarului nostru viitoarea „a- 
vanpremieră săptămînală“ ?

Propunem în special tinerilor

Televiziunea, ocupată cu trans
misiile concursului și Festivalu
lui „George Enescu“, nu ne per
mite să apreciem ca bogat pro
gramul săptâ-minii viitoare.

Spictiîrh tottfși cele 2 filme ale 
-micului iectăti. „Arsenic și dan
tela veche'“, în. re'gia unui cu
noscut regizor de comedii — 
Frank Cppra .(cu Cșry Grant) și 
„Alibi“, în care-1 vom reîntîlni 
pe Erich von Stroheim (realiza
tor al filmelor „Rapacitate“ și 
„Femei nebune“), alături de 
Louis Jouvet și actrița de ori
gine română Jany Hoit (care 
ne-a vizitat țara de curind).

„Steaua fără nume“ primește 
invitați : Doina Spătaru și Mar
cel Roșea, soliști lansați de pe 
rampa acestei emisiuni.

Rubrică redactată de 
LILIANA MOLDOVAN 
și I. SAVA

Un timp, zimbrul muzeului din 
Sf. Gheorghe era o prezență sin- . 
gulară la noi în țară. De c-îțiva 
ani, zimbrii au apărut din nou 
într-o poiană din Carpați și de 
atunci prezența lor se amplifică 
cu fiecare an. Ei cresc și se în
mulțesc in rezervațiile naturale 
din Hațeg, Argeș. Piatra Neamț 
și, din luna mai a anului curent, 
in Poiana Brașovului.

Noile exemplare care s-au în
scris ca element cu totul inedit 
în fauna carpatină de la Poiana 
Brașovului : Rodica (7 ani) și 
Rita (3 ani) au oferit de curind 
o surpriză. Rodica a născut săp- 
tămîna aceasta un mic zimbru 
galben roșcat. Stă bine înfipt pe 
picioare, se simte excelent apă
rat de mama zimbru care îl as
cunde de privirile vizitatorilor. 
Micuțul zimbru care nu și-a pri
mit încă nici numele de botez, 
e cel de al treisprezecelea exem
plar care repopulează pădurile 
munților noștri.

• LA VRĂJITOR. Ana Miță «in 
Poiana Brașov a reclamat mili
ției... că a fost Înșelată de Aurica 
Dumitrașcu (cit domiciliul în co
muna Bildana — Ilfov) care i-a 
leat niște bijuterii. De ce credeți 
că A. M. i le încredințase celei pe 
care o reclama : ca să-i facă
vrăji și să-i deseînte ! Miliția a 
descoperit la A. Dumitrașcu încă 
o serie de bijuterii și două cea
suri de damă Încredințate de Flo- 
rica Huniade din Brașov și Nicu- 
lina Balog din Poiana Brașov __
alte două naive amatoare de re
zolvări vrăjitorești ale probleme
lor lor.

• CINE ÎMPARTE, PARTE-ȘI 
FACE. Gheorghe Mșrinaș (28 de 
ani) era vînzător la chloșCtU de 
pîine al brutăriei din comuna A- 
mărăștil de Jos. Cu ajutorul con
tabilei Ioana Calciu (20 de ani), 
prin diferite falsuri a izbutit să-și 
însușească în doi ani 71 ooo lei.

A. V.

• VIZITATORII NOCTURNI. 
Nicolae Ciocoi (13 ani) și Vasile 
Iovicescu (11 ani) începuseră să 
viziteze printr-o fereastră dosni
că bufețul din satul Babsa, comu
na Belinț — jud. Timiș. Au fost 
prinși de gestionar. In comuna 
Pravița de Jos __ Prahova, miliția
l-a arestat pe Gheorghe Vlaicu 
care în trei vizite făcute bufetului 
din localitate (prin luminatorul de 
la acoperiș) a furat 5 000 lei.

• 17,00 Emisiune tn limba ger
mană ; • l*,00 „Bună seara, fete 1 
Bună seara, băieți 1“ : • 18,45 Cam
pionatele internaționale ale Româ
niei la lupte libere și greco-roma- 
ne — finala. Transmisiune de la 
Sala Floreasca ; • 19,15 Anunțuri
— publicitate: • 10,20 1001 de seri
— emisiune pentru cel mici ; *
19,30 Telejurnalul de seară : • 20,00 
Deschiderea celui de al V-lea 
Concurs și Festival internațional 
„George Enescu“. Transmisiune 
din Sala mare a Palatului R. S. 
România ; • 22,00 Film serial In
coruptibilii ' „Domnul Moori : • 
22,50 Divertisment in Do major... 
cu Floriri Bogardo ; • 23,oo Te
lejurnalul de noapte. Sport.

DUMINICĂ 6 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL J

9,00 Vara copiilor.
10,00 Viața satului.
11.15 In reluare ia cererea teles
pectatorilor. Muzică ușoară : 
Florin Bogardo, Doina Badea ți 
Enrico Macias.

• 12,00 De strajă patriei.
• 12.30 Campionatele internaționa

le ale României la lupte greco- 
romane. Finale. Transmisiune 
de la sala Floreasca.
13.15 Emisiune în limba ma
ghiară.
16,80 Studioul „N“.
18,00 Concursul și Festivalul 
..George F.nescu“. Transmisiune 
din Sala mare a Palatului.
18.30 Reportaj TV.
19,45 Fotbal. Repriza secundă a 
meciului C.F.K Cluj—Dinamo 
București — înregistrare de la 
Cluj.
19.30 Telejurnalul de seară.
30.00 Film artistic. Arsenic ți 
dantela veche.
22,00 Concursul și Festivalul in
ternațional „George Enescu“.
22,40 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

PROGRAMUL II

38,00 seară de teatru. Răpirea 
prea frumoaselor Sabine de L. 
Andreev.
21,00 Arte frumoase.
21,10 Reluarea serialului de sim- 
bătă seara.

CE CERTITUDINI
(Urmare din pag. I)

mare putere de atracție asu- 
tinerilor și, ca să fim

o
pra , , _
drepți, mai ales asupra părinți
lor lor. A fost dispus să atace 
frontal chestiunea .tovarășul 
Mihai Mancas, directorul Liceu
lui „Petru Rareș“ din Piatra 
Neamț. Pentru că îl preocupă 
de multă vreme, chiar dacă în 
liceul pe care îl conduce pro
centul de o treime, la care 
ne-am referit mai sus, este 
practic răsturnat (din promoția 
1967/1968 au intrat în învăță- 
hîîntul superior șf în cel postli- 

• eeal 92.4 la sută <ji_n țțotalul ab
solvenților, iar din promoția 
1968/1969 — 94.60 /‘îâ sută. .Si
tuația. actualei prbmoții nu este 
concludentă întrUcît încă nu 
s-ă.jnqlieiat sesiunea-de admite
re din toamnă). *»

După opinia tovarășului Man- 
caș, discuția ar trebui să încea
pă de la însăși noțiunea de „li
ceu de cultură 
tă în vorbirea 
vent în ultimii 
tea fi deosebit 
cialitate.

„Departe de 
goală de conținut, 
cultură generală“ 
proape cu exactitate, 
oferă elevilor săi. 
pentru că, de fapt, 
temelia pe care ei pot clădi in 
viitor cultura generală atit de 
rivnită de fiecare dintre noi. E

generală“, intra- 
uzuală mai frec- 
ani pentru a pu- 
de liceul de spe-
a fi o formulă

„liceul de 
exprimă, a- 

ceea ce 
Aproape, 

le creează

mult, e puțin ? E mult dacă 
avem în vedere că primim un 
adolescent neformat, care abia 
a încercat plăcerea de a pătrun
de in zonele atit de adinei și 
de diverse ale valorilor pe care 
le-a creat omenirea, și căruia îi 
dăm diploma de absolvire nu
mai după ce ne-am încredințat 
că a asimilat o bună parte din 
imensul volum de cunoștințe cu
prins în programa școlară. Și e 
foarte puțin dacă judecăm că 
absolventul nostru, un tînăr in 
pragul a 20 de ani, nu știe prac
tic să facă nimic, este — poate 
e prea tare spus — inutil încă 
pentru societate. Mergind mai 
departe cu ideea, putem afirma 
că nici lui însuși, ori familiei 
sale, nu-i este de prea mare fo
los, nefiind îti situația de a-și 
asigura, prin mijloace proprii, 
existența. Asta la virsta cind 
alți colegi de generație sint 
muncitori calificați de cel puțin 
2 ani".

Intr-adevăr, marea dilemă „ce 
fac după absolvirea liceului ?“ 
este justificată și e departe de 
a fi o falsa problemă. Cine a 
văzut panica din ochii candida- 
ților la admiterea în facultăți, 
concurînd fără șansă din prici
na unei pregătiri lipsite de stră
lucire, in pluton cu încă 10—14 
tineri pentru un singur loc de 
student, nu poate rămîne indi
ferent.

„Viciul de fond trebuie căutat 
în însăși -tructura liceului de 
cultură generală. La urma ur
melor, care ar fi rostul său in 
peisajul invățămintului postge- 
neral ? Ne place să ne lăudăm 
că liceul pregătește acea parte 
din tînăra generație Care po
sedă aptitudinile indispensabile 
viitorului intelectual. Așa ar fi 
dacă între produsul nostru finit 
și cel al invățămintului superior 
n-ar exista o asemenea dispro
porție numerică. Aș vrea să fiu 
bine înțeles. Nu pledez pentru 
cuprinderea automată a tutu
ror absolvenților de liceu în 
invățămintul superior. Acesta 
trebuie să-și selecționeze candi
dați! după propriile-i rigori. 
Dar nu mi se pare normal să 
muncim patru ani cu o masă 
apreciabilă de tineri despre care 
avem conștiința că nu sint che
mați pentru profesiuni cerind 
studii superioare și regretul că 
nu le oferim nimic cert pentru 
viata pe care o vor începe după 
absolvire. Și nu e vorba numai 
de munca noastră, ci de țoate 
implicațiile problemei : cheltu
ieli ale statului care nu vor a- 
duce beneficiile scontate, hrăni- 
rea unor iluzii fără acoperire 
ale tinerilor și ale părinților 
lor. Dacă liceul este in fapt 
principalul tip de școală care 
trimite absolvenții săi către fa
cultăți atunci, la rindul său, 
urmează să-și selecționeze elevii 
mult mai riguros. Vechiul liceu, 
pe care nu-1 ofer neapărat ca 
model, se întindea ca durată de 
studii pe opt ani (incepind după 
primele patru clase primare) cu 
un prag la jumătatea perioadei: 
examenul de capacitate. Cine îl 
trecea, făcea proba capacității de 
a-i urma cursurile pînă la exa
menul de bacalaureat.

Dacă liceul nu-și propune nu
mai obiectivul ambițios de mai 
sus, atunci urmează să-i preci
zăm mai bine scopul. Doar nu 
mai e o noutate că în condiții
le societății moderne diletanții

cu diplomă de bacalaureat își 
găsesc mai greu un loc echita
bil in procesul de făurire a bu
nurilor materiale. Iar să Începi 
de la 20 de ani în sus să-ți 
cauți profesia care țl se potri
vește e destul de dificil“.

Evident, după înregistrarea 
uniți punct de vedere atit de 
categoric altă întrebare decit 
„ce soluții propuneți ?“ nu-și 
mai avea rostul. Cu atit mai 
mult cu cit acum, în toamnă, 
după ce pe toate treptele de în- 
vățămint post liceal se comple
tează locurile, apare mai vizi
bilă categoria tinerilor care își 
pun cu acuitate problema înca
drării. lpr profesionale,

„Prima soluție ar fi să pără
sim tactica struțului și să în
cercăm toți cei interesați să 
precizăm mai bine scopul liceu
lui pentru a putea lua măsurile 
te se impun. în ceea ce ne pri
vește am încercat cît de cîț să 
punem la punct sistemul orien
tării școlare și profesionale. Nu 
este soluția pentru rezolvarea 
în sine a problemei pe care am 
ridicat-o, nici măcar nu am pre
tenția să spun că începe exact 
cind ar fi trebuit, (oricum noi 
nu puteam începe mai devreme, 
elevul cu care lucrăm este deja 
orientat) dar e mijlocul prin 
care încercăm să micșorăm e- 
fecțele negative ale unor pre
supuse orientări anterioare. 
Presupuse, dacă avem în vedere 
cele greșite ori lipsa totală a 
orientării. Că este așa o dove
desc rezultatele pe care le-am 
obținut în ultimii ani. Cîteva 
exemple, incit afirmația să nu 
pară fără acoperire.

Avem un cabinet de orientare 
servit cu un inalt profesiona
lism de tovarășa SOFIA BUCti- 
LEȚ — psiholog școlar. In urma 
acțiunilor întreprinse de cabinet 
(ai cărui colaboratori perma
nenti sint toți diriginții) socotesc 
că opțiunile elevilor claselor a 
IX.a pentru secțiile reală sau 
umană s-au făcut mult mai a- 
proape de aptitudinile adevăra
te ale elevilor. Dovada : în Ioc 
de 4 clase reale și 2 umane 
cum urmau să se înființeze in 
liceu, ne aflăm in situația de a 
Crea 3 șt 3 — criteriul suveran 
al alegerii incetind să mai fie 
„așa vrea manta" ci cel științi
fic. Al doilea exemplu : in urma 
muncii duse cu seria de anul 
trecut a claselor a XH-a, 37 de 
fete vor să devină învățătoare. 
Ele se prezintă peste puțin timp 
la concursul de admitere. Deci, 
nu se duc acolo după ce au în
cercat fără succes în altă parte. 
(In paranteză fie spus, un nu
măr mare dintre ele ar fi avut 
cu siguranță succes). Au optat 
peptru profesia de învățător 
pentru că au fost ajutate s-o 
cunoască, pentru că i-au rapor
tat cerințele la propriu! lor pro
fil spiritual, pentru că și-au dat 
seama că aici, și nu in altă par
te, se vor putea împlini.

Sigur, ar fi încă foarte mulie 
de spus. Nu vreau însă să mo
nopolizez un domeniu în care 
cît mai multe puncte de vedere 
ar putea conduce la perfecta
rea unei trepte școlare de mare 
prestigiu la noi“.

Deci, unde ne raîntîlnîm cu 
absolventul liceului ? Deocam
dată răspunsul nu este favorabil 
unui număr mare de absol
venți. De aceea ne propunem 
să continuăm discuția.
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Utecistul
Specificul contribuției pe care organi

zația U.T.C. o aduce la formarea tine
rilor este definit de faptul că atît în 
ansamblul activității organizației cit și 
în cuprinsul fiecărei acțiuni în parte, ceea 
ce este prioritar, ceea ce precumpănește 
în mod deosebit rămîne autoeducația. Din 
acest punct de vedere în practica organi
zației acționează alte raporturi. Ea stabi
lește altfel de relații atît de la tînăr la tînăr 
cit și între tineri, pe de o parte, și or
ganizație pe de alta. Unitatea de măsură 
este aceea a calității de membru, calitate 
care conferă tinerilor deplină egalitate, atît 
în drepturi cît și în îndatoriri și care nu 
situează pe nimeni după criterii preferen
țiale în cadrul organizației, nu separă oa
menii în cei care cunosc dinainte totul și 
cei care abia trebuie să afle de la aceștia 
adevărul. Pentru fiecare se face aceeași 
investiție de încredere. Tocmai de aici re
zultă statutul utecistului de organizator și 
beneficiar și beneficiul său va fi cu atît 
mai mare cu cît însăși răspunderea sa în 
conceperea și desfășurarea unei acțiuni 
este mai mare.

Nemenținîndu-se în rolul pasiv de spec
tator la ceea ce se întreprinde, fiind el 
însuși pivotul acțiunii organizate, perso
nalitatea tînărului își afirmă și-și dezvoltă, 
în cadrul organizației, timbrul aparte. A 
cîștiga de pe urma acțiunilor organizației 
înseamnă, totodată, să simți satisfacția că 
îți datorezi cel puțin în parte prilejul îm
bogățirii tale spirituale, dar și bucuria că 
aparținînd unui colectiv i-ai antrenat și pe 
alții în căutarea unor explicații ale proble
melor controversate, le-ai sugerat ce între
bări ar fi bine să-și pună.

Investigațiile noastre vin organizația 
U.T.C. din sectorul de reparații-nave, 
subordonat centralei „Delta Dunării“ din 
Tulcea, s-au străduit să ilustreze, pornind 
de la asemenea adevăruri recunoscute cu 
diverse prilejuri, cum se manifestă practic, 
ce aspecte concrete evidențiază, ce rezerve 
prezintă dialectioa acestor noțiuni capa
bile să sporească conținutul educativ al 
activității de organizație.

tmmim
Părerea lui Costel Alexe e foarte simplă: 
„Fiecare trebuie să-și aibă contribuția lui 

la viața organizației“.

Vladimir Alexandrov (stingă) și loachim 
Simionov (dreapta) într-un dialog de pe 
urma căruia vor rezulta premisele organi

zării unei noi activități.

bcneficim
consecințele acțiunilor organizate s-au răs- 
frînt asupra noastră înșine în aceeași mă
sură. Am simțit mai profund că satisfac
țiile personale depind direct și de modul 
în care lucrează cei de lîngă tine. Astăzi 
știm și noi mai multe despre sectorul în 
care muncim, despre vechiul șantier naval 
al orașului, avem deprinderi mai complexe 
de organizare, aș putea spune că toate 
acestea au contribuit la propria noastră 
maturizare. Și, lucrul care mi se pare cel 
mai de preț este că activitățile inițiate de 
comitet ne-au ajutat să ne cunoaștem noi 
între noi mai bine, ca oameni, ca tovarăși 
de muncă.

Niciodată 5

0 demonstrație 
simplă: cit am dat
atît am cîștigat!

In organizația U.T.C. din sectorul de 
reparații-nave cea mai importantă pro
blemă a tinerilor pornește de la ceea ce 
au ei de realizat ca muncitori, ca oameni 
pentru care există conturată în permanență 
răspunderea securității echipajelor de la 
bordul fiecăreia din navele reparate aici. 
Tinerii sînt, în totalitate, • absolvenți ai 
școlii profesionale, totuși, între pregătirea 
lor din școală și producție se manifestă 
unele deosebiri. Aici nu se lucrează piese 
în serie. Se execută angrenaje separate, 
conforme acelora care urmează să fie în
locuite după desene tehnice proprii. E 
destul de complicat. Se cere o atenție 
deosebită, e ca și cum ai scoate din mîi- 
nile tale, de fiecare dată, un prototip.

— Și atunci, ne spunea Vasile Simion, 
secretarul comitetului U.T.C., cînd ne vin 
băieți noi cum a fost cazul, în ultima vre
me, cu Toader Turtoi, cu Angheluță, Du
mitru Smolenic sau Costică Pavel îi pri
mim frumos, le strîngem mîna, le urăm 
noroc — și nu unul, doi, ci toți cîți sîntem 
în organizație — și le spunem : „Aveți 
grijă, fraților, că nu e de joacă, ne ju
decă lumea pe toți dacă greșește careva 
din noi“. Pe urmă îi urmărim cum lu
crează, îi întrebăm ce necazuri au, ne mai 
întreabă ei și puțin cîte puțin ne acomo
dăm unii cu alții. Pe parcurs le organi
zăm întîlniri cu maiștri să afle tot ce se 
poate afla despre tradițiile secțiilor noastre 
— de lăcătușerie, de strungărie — a fost 
inițiativa comitetului să procedăm astfel.

Desigur, o inițiativă lăudabilă. Integra-

„Nu, afirmă Ștefănescu Pompiliu, progra
mul de activități nu poate fi preocuparea 

exclusivă a comitetului“.

rea profesională presupune, înainte de 
orice, crearea acelui climat inițial bazat pe 
încredere reciprocă, pe convingerea aparte
nenței la colectiv, pe înțelegerea faptului 
că meritul și respectul celorlalți ți le cîștigi 
doar atunci cînd adaugi tu însuți la viața 
colectivului ceva care să te reprezinte, ca- 
re-ți leagă numele de ceva după care poți 
fi recunoscut ușor. Acesta a fost beneficiul 
noilor veniți, asta au învățat ei din acțiu
nile organizației inițiate de comitet, să 
gîndească în primul rînd altfel decît pînă 
atunci, să nu uite că tot ce se leagă de 
bunul mers al producției îl privește direct 
pe fiecare. Dar, ne-am întrebat în ce a- 
nume a constat beneficiul celor care au 
participat nemijlocit la înfăptuirea ideilor 
comitetului, al celor care făceau parte 
mai de mult din organizație ?

— Am avut noi înșine de cîștigat, ne 
mărturisea lăcătușul Pompiliu Ștefănescu,

(comitetul) nu pot
face cit 30 
(organizația)

Nu sînt acestea singurele activități or
ganizate din inițiativa comitetului orga
nizației U.T.C. din sectorul reparații- 
nave. Lor li se pot alătura și altele. Comi
tetului i-a revenit, spre exemplu, și mai 
precis secretarului acestuia împreună cu 
șeful comisiei pentru problemele profesio- 
nal-sociale, sarcina să se ocupe de pregă
tirea condițiilor pentru deschiderea unui 
curs de ridicare a calificării profesionale.

„Era treaba lor“, ni s-a precizat în cî
teva rînduri.

Firește, nu negăm, era necesar ca cineva 
să se ocupe de asta dar nu era în același 
timp obligatoriu ca cei desemnați, cei că
rora li s-a atribuit o asemenea responsa
bilitate să fie neapărat secretarul și șeful 
comisiei pentru problemele profesional-so- 
ciale, astfel îneît, pînă la urmă, acțiunea 
în sine să fie trecută tot în contul comi
tetului. Dacă întotdeauna face comitetul, 
ceea ce înseamnă de fapt cei cîțiva mem
bri ai lui, în cazul nostru 5, de fiecare dată 
alții, pe rind, celorlalți tineri din organi
zație ce le rămîne de făcut ?

— Așa am zis și eu la început, ne măr
turisea Pavel Manolescu, m-am numărat 
printre aceia care au ridicat din umeri și 
au spus „nu e treaba mea, asta-i privește 
pe ei“. Se stabiliseră 10 lecții pe care urma 
să ni le predea șeful sectorului, tovarășul 
inginer Victor Despotide. Lecțiile erau de 
desen tehnic. învățam să cunoaștem mai 
bine planurile navelor, ne formam înde- 
mînarea citirii proiectelor de piese, adică 
ce ne interesa pe noi în mod deosebit. în- 
tr-o pauză de prînz, ne strînge pe toți se
cretarul că să ne spună ce-a făcut, despre 
ce va fi vorba la curs. Noi am tăcut. L-am 
ascultat. La sfîrșit, secretarul ne-a între
bat : „Să mai facem și altceva ?“

într-un fel întrebarea venea să subli
nieze o realitate. Preocupările membrilor

Membrii cercului foto pregătesc o nouă surpriză — ceilalți o vor vedea mîine cînd va 
ieși ultimul număr al gazetei „Tineretul și producția“.

Mircea Frățilă, autorul provocării la con
cursul pentru titlul de „Cel mai bun strun

gar“.

veți, nu vrei să afli doar ca să știi tu. Eu, 
de pildă, aveam o nedumerire în legătură 
cu ascuțirea cuțitelor. La școală mi se pă
rea că învățasem într-un fel și aici se pro
ceda dimpotrivă. M-am contrazis cu băieții, 
alții erau de părerea mea. Am propus, 
atunci, să organizăm o discuție mai largă, 
să . vină și tovarășul inginer, să vinăși 
maistrul și sa vedem, că poate fiecare 
din noi știe ceva dar nici unul pînă la 
capăt, în chipul cel mai potrivit. Bănuiam 
dinainte, însă, că explicațiile aveau să cu
prindă, pentru fiecare din noi, nu numai 
pentru mine, noutăți folositoare, cu toate 
că la început eram singurul pe care-L preo
cupau cuțitele. M-am bucurat că învățăm 
cu toții. La urma urmei, inițiativa putea 
fi și a altuia. Dar, a oricui ar fi' fost, ea 
rămînea o dovadă a responsabilității noas
tre față de colectiv.

In acțiunile mari, 
ca și in cele mici, 
același autor: 
COLECTIVUL

Pauza de prînz, prilejul cel mai nimerit ca opinia colectivului să aprecieze calitatea muncii unei întregi dimineți și să-și spună 
răspicat cuvîntul asupra greșelilor chiar dacă e vorba de una singură.

aceleiași organizații nu pot fi separate ar
bitrar, strădaniile unora nu pot rămîne sin
gulare,. ele nici nu pot deveni reprezenta
tive pentru întreaga organizație dacă nu-și 
asigură sprijinul celorlalți, acordul lor, dacă 
nu li se alătură resursele de energie și 
imaginație existente în chiar cadrul orga
nizației.

— Cursul de ridicare a calificării, des
coperise Pavel Manolescu, era și treaba 
mea. Și nu numai a mea. Au fost discuții 
aprinse, nu știa nimeni cum să ne mulțu
mească, sudorii voiau să știe amănunte 
despre sudura automată și despre electro
zii folosiți în cazul diverselor aliaje, strun
garii, - despre ascuțirea cuțitelor pentru tu
rații mari și prelucrări rapide, iar eu am 
propus ca printre lecțiile de desen tehnic 
să ni se țină și cîteva expuneri cu exem
ple concrete referitoare la metodele de lu
cru din șantierele navale mai mari. Șeful 
nostru e tînăr, a făcut de curînd practică 
prin ele așa că știe. Multe din propunerile 
noastre de atunci au devenit acțiuni ale 
organizației chiar dacă nu toate s-au mate
rializat ca lecții în plus ale cursului de 
ridicare a calificării. Ne-am dat seama, 
însă, că nu putem aștepta cu brațele în
crucișate în timp ce membrii comitetului 
gîndesc în locul nostru. La drept vorbind, 
nici nu le-ar putea reuși una ca asta.

— „Să se ridice cine 
are curajul I" 
Și s-au ridicat toți I

Firește, dincolo de ceea ce inițiază co
mitetul va exista întotdeauna un spațiu 
suficient capabil să adăpostească orice 
propuneri1 ale tinerilor, orice sugestie me
nită să completeze o idee afirmată ante
rior, oricît de bună ar părea ea la prima 
vedere. De fapt, numai în măsura în care 
fiecare se afirmă, în. Care majoritatea mem
brilor organizației gîndesc, concep, sînt 
preocupați să descopere noi forme de ac
tivitate, cadrul acțiunilor se îmbogățește 
mereu, sporește, implicit, beneficiul edu
cativ. Identificarea preocupărilor, aptitu
dinilor, preferințelor fiecăruia cu scopurile

mari, cu direcțiile pentru care militează 
organizația, antrenarea tuturor membri
lor organizației la realizarea practică a 
ceea ce se preconizează oferă, indiscuta
bil, calea cea mai scurtă care duce la 
țintă. Pentru că, în felul acesta, beneficiul 
nu va fi izolat, nu va fi împărțit între 
cîțiva, ci va deveni un bun comun al în
tregii organizații.

— Mircea Frățilă, ne relata Dumitru 
Smolenic, ne-a provocat, odată, la o între
cere. Stăteam la masă și Frățilă ne întreabă 
așa, dintr-un foc : „I-a spune, domnule, 
care lucrezi mai subțire ca mine ?“ Unul, 
că „eu“, altul, că „el“ pînă cînd Frățilă 
zice : „Să iasă la concurs care are curajul. 
Chemăm aici și secretarul să fie de față, 
să, afle că v-am provocat la concurs, sta
bilim premiile cum scrie la carte și care o 
face pînă diseară mai mult și mai bine decît 
mine, jos pălăria, îi dau o bere“.

N-a fost unul din concursurile pe me
serii pregătite cu multă vreme înainte. I-a 
lipsit, poate, fastul concursurilor pe între
prindere — „Pentru cel mai bun lăcătuș“, 
sau „Cel mai bun ștanțator“, sau pentru 
„Cine cunoaște cel mai bine normele de 
tehnica securității muncii“. A avut, însă, 
acea spontaneitate, acel firesc pe care, de 
cele mai multe ori, protocolul îl risipește. 
Tinerii au simțit că e.al lor, că la capătul 
întrecerii fiecare va avea de cîștigat ceva, 
că în jurul mașinii fiecăruia piesele exe
cutate vor pleda singure, prin număr și 
calitate, pentru propriile sale cunoștințe în 
meserie.

Erau, desigur, participanți, și încă din 
aceia mobilizați de ambiție, dar erau și 
organizatorii întrecerii la care se antre
naseră unul pe altul. Erau, și au rămas 
încă, beneficiarii propriei lor idei pentru 
că la încheierea lucrului nu oboseala îi 
copleșea, ci satisfacția locului ocupat, pri
mul, al doilea, sau al treilea, sau unul 
foarte apropiat de acestea, ratat pentru o 
nimica toată, precum și autoaprecierea lu
cidă asupra lipsei de îndemînare, de meș
teșug sau de tehnică în prelucrarea meta
lului. Sînt încă beneficiarii acesteia 
pentru că n-au rămas la o simplă consta
tare, la descoperirea unor lucruri și atîta 
tot, ci au continuat să se urmărească în
deaproape unii pe alții, să-și transmită 
cunoștințe profesionale, secretele meseriei 
stăpînite de unii cu mai multă siguranță, 
să zăbovească în pauza de prînz cu toții 
în fața pieselor executate^ să le verifice, 
să le judece împreună, fără supărare. 
Cîștigul e al fiecăruia.

— Nu întrebi niciodată numai pentru 
tine, fusese de păreie și Smolenic, nu în-

„Cum procedați, am întrebat mai mulți 
tineri din organizația U.T.C. care-și desfă
șoară activitatea în sectorul de reparații- 
nave al centralei „Delta Dunării“, cînd 
ayeți „ făcut, o propunere, cînd vă gîn- 

CȘ ați putea deveni inițiatorul unei 
acțiuni ? Ce moment alegeți pentru a vă 
face cunoscută ideea ?“

Am consemnat, pe scurt, cîteva din răs
punsurile lor. loachim Simionov: „Aduna
rea generală, dacă are loc în ziua aceea 
sau a doua zi. Altfel vorbesc cu băieții, 
întîi cu unul apoi cu altul, ei la rîndul lor 
spun prin secție, hotărîm ce e de făcut și 
nu ne mai împiedică nimic să ne apucăm 
de treabă“.

Gheorghe Bulgaru: „Dacă e ceva im
portant cer să fie' trecută propunerea mea 
în programul de activități. Dacă i s-ar 
pierde pînă atunci efectul, cum a fost 
propunerea cu ordinea și curățenia la 
locul de muncă, atunci nu mai aștept, mă 
duc la secretar, îl iau de-o'parte și găsește 
el o, metodă s-o transmită“.

Coștel Alexe: „6 spun de-a dreptul,
nu-mi prea aleg ora și minutul. Eu am 
pasiunea fotografiei. Am propus, de pildă, 
să ne completăm ustensilele pentru labora
torul foto. Am mai propus ca la gazeta 
„Tineretul și producția“ să publicăm poze 
de-ale băieților care lucrează bine, Ion 
Peșterău, Timofte Ditcov, Mircea Frățilă, 
ca și a celor care trag chipiul — n-a fost 
decît unul, Ion Vlad, dar oricum. Despre 
lucrurile astea vorbești repede însă numai 
cu membrii cercului foto, că sînt sur
prize“.

Dumitru Smolenic : „în pauza de prînz, 
cînd se adună toată lumea. Profit de oca
zie că la noi pauzele de prînz sînt mai 
agitate, parc-am avea în fiecare zi adunare 
generală. Atunci prind bine propunerile. 
Eu într-un asemenea moment am vorbit 
despre neferoase și despre metalele vechi. 
Am făcut lădițe și le-am împărțit la fie
care : „Uite, domnule, să ai pentru alea 
două mîini de șpan ale tale“. Aveam în 
plan să strîngem 150 kg de neferoase și 
noi avem deja 160“.

Mircea Frățilă : „Eu am stilul meu. 
Scriu scrisori lungi din concediu și trimit 
încoace ilustrate și fotografii. Așa am ajuns 
să ne plimbăm cu jumătate din organizație 
pe toată Valea Prahovei și prin Bucegi. 
Voiau să vadă și ei aceleași locuri“.

Ne oprim aici. Pentru că și celelalte răs
punsuri ale tinerilor dovedesc același lucru. 
Afirmarea uteciștilor din sectorul de repa
rații-nave al Centralei „Delta Dunării“ în 
acest dublu rol, nu numai de snectator, 
mai mult sau mai puțin imperturbabil, ci 
de organizator efectiv, ale cărui beneficii 
educative dobîndite în urma acțiunilor la 
care participă cîștigă în profunzime, își 
descoperă cadrul său propice în viața de 
fiecare zi a organizației.

Dînd valențe educative împrejurărilor 
celor mai diverse, valorificînd resursele 
acestora, influențele pe care le au asupra 
formării conștiinței tinerilor, fiecare din 
acțiunile care se desfășoară în organizația 
U.T.C. a sectorului de reparații-nave are 
un autor colectiv și declanșează, tocmai de 
aceea, un lanț de consecințe care situează 
tînărul într-un proces de maturizare, de
terminat de tinerii înșiși și căruia le sînt 
ei înșiși beneficiarii.

[
Reportaj-anchetă de:

MIRCEA TACCIU

ORESTE PLECAN
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FILMUL PENTRU
TINERET di)

’CĂLIN CÀLIMAN VIAȚA SE OPREȘTE

LA „PORȚILE" FILMULUI
— Care sint. după opinia dv., 

cele mai recomandabile filme 
pentru tineret ?

— Noțiunea aceasta de „film 
pentru tineret“ — despre care 
vorbim adesea — este foarte în
căpătoare, destul de labilă și în
găduie interpretări multiple. Si
gur, n-are nici un pst sa intir- 
ziem in dezbateri semantice. 
Practic, insă, tineretul este, prin 
definiție. înainte de toate spec
tatorul ' ideal al filmelor ■ de a- 
venturi. Statisticile ar dove
di-o fără drept de apel. Filmul 
pentru tineret, deci și literatura 
pentru tineret, aceasta ar în
semna, și nici nu cred' că șintern 
foarte departe de adevăr. Dar... 
Se uită de obicei un lucru fun
damental. Cultura, tinerilor, in 
școală și nu numai în școală se 
bazează — nu-i așa ? — pe lec
tura clasicilor. Se poate și alt
fel ? Nu cred. De ce să stea alt
fel lucrurile in cinema ? Deci... 
Film pentru tineret înseamnă, 
trebuie să însemne, act de cul
tură : „filme mari“, filme pe 
care adevărata istorie a artei a 
șaptea le consemnează la loc de 
cinste sau. altfel spus. filme ■ 
care au contribuit efectiv la ~ 
scrierea acestei iatorii. Ciclul T 
(T- tineret) de la Cinematecă; 
de pildă, a constituit un adevă
rat regal pentru spectatorii ti
neri. Marile valori ale cinemato
grafului sint. deci, 'adevăratele 
filme pentru tineret. Opinia de 
mai sus, din păcate, nu este acre
ditată de către toți cei răspun
zători de difuzarea și populari
zarea filmului. Tinerii par să fie 
adesea feriți de filme „cu pro
bleme“. de filme ..mai greu de 
ințeles“ etc. Este ca și cum in 
școală am sări, să zicem, peste 
poezia de dragoste a lui Emi- 
nescii... Li se oferă, in schimb 
fel de fel de filmulețe care nu 
spun nimic despre nimic, sau 

ț spurr prea puține, cu unul sau 
mai multe personaje cărora abia

le mijește mustața. Acestea sînt, 
îndeobște’, uzualele „filme pen
tru tineret“...

— Dar filmele cu o problema
tică legată direct de preocupă
rile și aspirațiile tineretului ?

— Și aici funcționează o pre
judecată... Ba chiar mai multe... 
Să răminem. cu exemplificările, 
între coperțile producției națio
nale. Avem intr-adevăr nevoie de 
filme care să abordeze frontal 
universul spiritual al tinerilor de 
azi. N-aș putea spune că n-au 
existat pelicule care și-au pro- 
jjîiș această investigație -(insă de 
la propunere, intenție pină la 
realizare‘ electivă...). M8 gîndeSc 
la Reconstituirea, la Diminețile 
nnui băiat cuminte (cu o rezol
vare carb simplistă, totuși); la 
Ultima noapte a copilăriei (un 
film cu multă poezie a vîrstei 
dar și cu situații cam artifi
cioase), la mai recentul Căldura 
(un film frumos, dar cam lipsit 
de substanță). Toate exemplele

au cite un „cam“... în primul 
rînd este de făcut constatarea că 
filmele care iși propun să vor
bească despre tineretul contem
poran sint cam (incă un „cam“ !) 
puține. în al doilea rînd. ele se 
apropie cu timiditate, cu jenă și. 
cu inexplicabilă modestie de fi
zionomia spirituală reală a tine
retului. Se operează cu clișee li
vrești, 
prește 
mului
că, pe ecran, anumite întimplări 
de viață — 'pe care le știm din 
auzite, din presă, din anturajul 
nostru cotidian —, chiar dacă 
sint tratate cu artă, și chiar dacă 
se urmăresc certe finalități mo
ralizatoare, pot avea o influență 
nocivă în rindurile tineretului ? 
Ce ne facem atunci cu valul de 
filme violente, antieducative, pe 
care îl găzduiește cu o genero
zitate demnă de cauze mai bune, 
ecranul nostru ?

în timp ce viața se o- 
undeva la „porțile“ fil- 
Au cineaștii prejudecata

IRINA PETRESCU
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filmele— Că credeți despre 
românești de tineret ?

I. Pf Mă gîndașc.- «ave. 
acelea... a" 
nul". „Reconstituirea". „Dumi
nică la ora 6“, „GaUdeamus igi- 
tur“, „Legenda“ ?...'

V. * “

.să fie 
. „Nufărul roșu“,. „Str^i- 
.Reconstituirea". „Durpi-

O. Toate și nici unul !
P. Nu cred să existe vreun 
in care măcar unul din 
să nu fie un tinăr.
O. De aici și pină la a pre-

film
eroi

V.
tinde că filmul este „pentru ti
neret“ e o oarecare distanță.

— „Reconstituirea“ vi 
Un film de tineret ?

I. P. Nu.
V. O. Tinerilor — deși 

pre ei este vorba — voia 
adreseze un alt film, „Legenda“ 
— să zicem — sau „Diminețile 
unui băiat cuminte“...

I. P. Pentru a răspunde dezi
deratului in discuție, filmului 
românesc' ii lipsește insă ceva : 
o respirație mai alertă, mai cu
rată. mai francă.

se

nu 
să

pare

»
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rii lor est? grecia 'al- oricărei „l-7X 
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ANCHETA 
„SCÎNTEII

TINERETULUI"

Virgil Ogășanu în filmul realizat de Gh. Vifanidis— „Răutăciosul 
adolescent“.

■ ■

Irina Petrescu a realizat, alături de Dan Nuțu, un impresionant personaj in filmul lui Pintilie 
„Duminică la ora 6“

VIRGIL OGAȘANU

V. O. Filmul românesc nu este 
incă adaptat ritmului de dezvol
tare a tineretului. Subiectele fil
melor noastre sint depășite de 
viață Filmul româiiesc — despre 
oricare ar fi vorba —r e bătrini- 
cios, lent, intortochiat, stingaci. 
Se vrea nou și tinăr prin , arti
ficii de metodă. N-a apucat încă 
să iasă inaintea tineretului, să-i 
propună soluții, inedite sau să-l 
corecteze cu indulgență și înțe
legere.

— Ați întruchipat totuși. în 
multe din filmele noastre, tipuri 
de eroi din cei mai diferiți. Dacă 
e așa cum spuneți, de ee ați ac
ceptat ? Ce satisfacții și mai a- 
les, insatisfacții v-au adus a- 
ceste roluri ?

I. P. Anca din „Duminică la 
ora 6“, Sonia din „Străinul“, Ma
riana din „Diminețile unui bă
iat cuminte“, citeva incomplete 
satisfacții...

V. O. Am avut satisfacția ma
joră ca prin intermediul filmu-

PRO ȘI CONTRA

Distribuția termenilor
9

Multe mari proiecte, exce
lente idei ori inițiative pot fi 
compromise prin mediocrita
tea ori chiar nulitatea reali
zării. Mirceâ Iorgulescu de
monstrează o asemenea situa
ție Scriind (în Ateneu — nr. 8 
— 1970) despre Dicționarul 
de terminologie literară. în
treprindere culturală de netă
găduită necesitate, acest dic
ționar nu și-a fixat cu clarita
te destinația („este sau nu 
Dicționarul o lucrare cu de
clarate rosturi didactice, un 
fel de manual ajutător ? Și 
dacă da, atunci pentru cine 
anume ?) autorii ezită în fața' 
adoptării unui procedeu de lu
cru. Autorul articolului este în
dreptățit să scrie : „Lipsa 
programatică de metodă și de 
sistem, absența criteriitor, cul
tivarea deliberată a locurilor 
comune îl transformă intr-o 
lucrare aproape inutilă, din 
moment ce tocmai „termenii 
de mare' actualitate“ sint tra
tați „cu un suficient caracter 
de generalitate“. Observații 
foarte interesante (dacă nu și 
semnificative) face M. Iorgu
lescu pe mărginea distribuției 
de roluri, a împărțirii terme
nilor între autorii Dicționaru
lui. Coordonatorul Dicționaru
lui, observă M. Iorgulescu, 
„și-a asumat responsabilitatea

definirii termenilor aproape in
vulnerabil (...) termenii cei 
mai puțin dificili, pentru a că
ror definire nu este necesară, 
în aproape totalitatea Cazuri
lor, decît consultarea oricărui 
dicționar de uz comun, de la 
D.L.R.M. și Enciclopedic 
pină la cel de neologisme și, 
cel mai departe la micul Lu- 
rouse". Și, drept exemplu e- 
dificator, sînt citați termenii : 
acrostih, almanah, anale, atn- 
fibrah, autobiografie, barba
rism, calendar, ceaslov, codi
ce, cor chirilic, coriamb 
ș.a.m.d. într-adevăr, ciudat ! 
Distribuirea sarcinilor, cniar 
ori mai cu seamă într-un vo
lum colectiv, este o întreprin
dere delicată și, ea fiind o 
premisă a realizării în bune 
condițiuni a unui Dicționar de 
„lârg consum“, trebuie făcută 
respectînd niște proporții în 
general respectate în orice do
meniu al muncii cu atît mai 
mult al celei intelectuale. Noi 
nu socotim Dicționarul inutil 
ci, așa cum am mai spus, 
perfectibil, însă tînărui critic 
M. Iorgulescu aduce în mod 
judicios în discuție un princi
piu al muncii intelectuale ge
neral valabil din unghiul că
ruia, măcar din cînd în cînd, 
se cuvine să privim elaborarea 
în colectiv a unor lucrări.

SAVEL STIOPU

FATALA DETAȘARE...

SUBIECTE DEPĂȘITE,

Iui să comunic cu un public mai 
larg de spectatori. Insatisfacțiile 
sint legate insă de firava con
strucție dramatică a, personaje^, 
lor care rni-au solicitat, pentru 
a le acoperi, uil efort dublu. In
satisfacțiile se datoresc superfi
cialității scenariilor- in care ,sîn- 
tem chemați să dăm viață eroi
lor din zilele noastre (oricît de 
bine ar fi ele „transpuse“ de că
tre regizori și actori), schema
tismul lor stingaci. de care in 
ultimă instanță noi și nu dra
maturgul trebuie să răspundem 
în. fața publicului. Noi, pentru că 
noi sintem văzuți (și parcă , se. 
auzeau și fluierături...), pentru 
spectatori nu dramaturgul vor
bește ci actorii. Intr-un cuvînt 
sint nemulțumit că sint pus să 
rostesc vorbe multe pentru un 
mesaj lipsit de consistență. 
Nu-i, desigur, suficient ca să 
comunic cu publicul : ce sînt si
lit să-i comunic ?

V

— Sinteți mulțumiți m’ ar de 
rezolvarea regizorală a caracte
relor pe care le-ați interpretat ?

I. P. Regizorul nu face altceva 
decît- să transpună cinematogra
fic) Ideea de bază a unui scena- 
rju. S-o îmbunătățească; atunci 
cind e schematică, s-o servească 
atunci cind aduce ceva cu ade
vărat nou.
- Ce 

viitorul
V. O. 

un erou 
matură,
tinăr dramaturg.

I. P. M-ar interesa m’ai puțin 
rolul unei tinere fete într-un film 
„de tineret" — dacă s-ar pune 
vreodată problema unui aseme
nea film. Pentru 
sint spectatorii cei mai prețioși. 
Țin la părerea lor. Nu cred că 
pentru a-i convinge și a mi-i 
apropia trebuie neapărat, să in
terpretez un personaj de 15 sau 
18 ani.

roluri v-ați dori pentru 
apropiat ?
Aș vrea să interpretez 
tinăr, sub o îndrumare 

într-un film scris de un

mine tinerii

MITICĂ POPESCU
In secolul nostru se uită 

greu. Pelicula înregistrează, 
banda de magnetofon înregis
trează, hîrtia înregistrează, 
memoria înregistrează. Din 
alte vremi ne-a mai rămas 
și sufletul. Sufletul înregis
trează imperceptibilul.

Să ne amintim de o scenă, 
în spectacolul „Omul cel 
bun din Sîciuan“ 1 Generoa
sa Sen-De așteaptă un copil. 
Cui să-i transmită vestea, 
dacă nu prietenului ei, sa
cagiul ? Se opresc, față in 
față, singuri, într-un colț de 
scenă. Vorbesc șoptit. în 
jur aerul se rarefiază, de
vine parcă transparent. Li
niștea se umple cald de zint- 
betele lor. Au amîndoi, un 
moment scurt de zbor, de 
balans vesel, de pe un picior 
pe celălalt. Sînt doi cocori 
dintr-o stampă. Sus cerul, 
dedesubt pămîntul. Și cocorii 
in văzduhul moale cu picio
rul lipit de trup.

Acest „ceva" sesizabil doar 
cu sufletul, ține în exclusi
vitate de măiestria actorului. 
De dimensiunile lui interioa
re. In spectacol ele uneori

pot, sau alteori nu pot fi 
atinse.

L-am revăzut pe Mitică 
Popescu în roluri mici, fsj 
roluri mari, în piese scurte, 
în comedii muzicale. (Puțini

> PORTRET

AL ARTISTULUI

TÎNAR^

fiind, actorii de la Piatra 
Neamț joacă mult și va
riat, ceea ce, desigur, este 
deopotrivă și bine și rău). 
Am intîlnit de fiecare dată 
un actor conștiincios.

Dar l-am revăzut și in 
„Woyzeck".. Actorul are o 
fizionomie aspră. Costumul 
lui aduce a tunică militară.

Gesturile îi sînt crispate; miș
cările frînte. In jur lumea 
iși vorbește răstit.

Intri in sală, începe spec
tacolul și simți imediat ne
voia să-ți pui ceva pe umeri. 
Frigul te cuprinde din toate 
părțile. Relațiile sint violen
te. Intr-un asemenea cadru, 
lirismul este de nesuportat. 
Woyzeck este un liric. Iu
bește o femeie. Finalul, aiit 
de tragic, se justifică ime
diat și de la sine. Poate 
chiar de la prima întîlnire, 
căci crima începe de fapt 
în momentul în Care într-o 
lume interesată, rigidă apare 
un om cu ochii buni și spe- 
riați. Și mai ales un om 
care nu știe să disimuleze. 
Actorul ne mărturisește că 
acum, după „Woyzeck" se 
jenează de multe alte roluri 
anterioare. Din punctul lui 
de vedere, mărturisirea este, 
fără îndoială, incomodă. Pen
tru noi insă ea este plină 
de speranțe. Căci adevărata 
creație începe desigur nu in 
momentul în care știi ce ai 
putea ci în momentul în care 
știi ce n-ai mai putea face.

MONICA SAVULESCU

MAMA SARBATOAM
A MUĂIC11

Filmul dv., „Ultima noapte 
a copilăriei“ — dezbatere etică 
despre locul și rostul tînăru- 
lui în societate — vădește 
cel puțin nostalgia dv. după 
poezia tinereții.

Care ar‘ fi cauza deficiențe
lor semnalate în filmele noas
tre despre tineri ?

— Cred că fenomenul este 
privit din afară, din unghiul 
de vedere al autorilor mai 
mult decît din lăuntrul său, 
adică din propriul unghi de 
vedere al eroilor înșiși. Din 
păcate, aceeași perspectivă 
detașată se observă și în fil
mele create de autorii tineri.

Cum vedeți efortul creato
rului de film de a surprinde 
momentul in care tinerii devin 
conștienți de acțiunile lor ce 
le determină viața, fericirea, 
viitorul ? ,

— Efortul de a surprinde 
această conștiință' a răspunde-

sarcini real artistice, acela de 
a surprinde proc^SuV deveni
rii. rostul oricărui diaîbg în
tre individ și existență. Crea
torul cinematografic nu se 
poate considera absolvit de 
sarcina sa prezentînd doar un 
moment unic, cit de caracte
ristic, revelant ar fi el. Ca și 
în cazul romancierului, o ast
fel de temă impune parcurge
rea unui timp relativ înde
lungat împreună cu eroii, no
tarea transformărilor din con
știința lor. Filmul respectiv, 
va avea deci un pronunțat 
caracter epic. O asemenea în
treprindere e bineînțeles difi
cilă și plină de răspundere. 
Nu cunosc încă în proza noas
tră o lucrare care să fi sa
tisfăcut deplin tematica a- 
ceasta. Filmul ar trebui, cum 
e și normal, să succeadă ex
perienței literare.

REDESCOPERIREA 

CLASICILOR
Relaliv tinără, literatura română nu-și re- 

ncagă, de la o zi la alta, valorile. Puternic 
implîntată în tradiție, ea nici nu s-a dovedit 
refractară inovației. Operele clasicilor apar
țin, pe bună dreptate, vremii autorilor lor, 
dar aparțin, în egală măsură vremii cititori
lor, adică posterității, acestui viitor care rec
tifică erorile de receptare ale unui moment, 
sau confirmă diagnosticul exact. Resuscitarea 
interesului pentru operele clasicilor este in
dicată. în cea mai mare măsură, de numărul 
volumelor cerule în librării. Cazul Iui Ma- 
cedonski este ilustrativ ; din cele 15 000 de 
exemplare ale „Versurilor“ (1967, colecția 
„Cele mai frumoase poezii“) 10 100 au fost 
puse in vinzare. La 1 ianuarie 1970 mai erau 
nevîndute 588. Din „Excelsior" (B.P.T. 1968)
au intrat in librării 55 000 de exemplare. La 
1 ianuarie 1970 mai erau 7 200. Din cele 24 000 
de exemplare intrate în librării sub titlul 
„Versuri și proză“ (colecția „Lyceum“) în opt 
luni s-au vîndut peste 18 000. Tirajul cărții 
lui Adrian Marino „Viața lui Macedonski“ 
este epuizat. Și numeroasele reeditări din 
opera lui Slavici se bucură de audiență la 
public. Din cele 57 000 de exemplare ale 
„Marei“ intrate in librării în martie 1969 s-au 
vindut pină la 1 ianuarie 1970 peste 47 000. 
„Moara cu noroc“, din al cărui tiraj de 
100 000 exemplare au intrat in librării în de
cembrie 1967 69 000 exemplare, a fost soli
citată de 66 700 de cititori. Din cele 10 000 de 
exemplare ale ediției a Il-a „I. Slavici“, mo
nografie de Pompiiiu Mareea, s-au vîndut 
pină la 1 ianuarie 1970 aproape 8 000 de e- 
xemplare.

Chiar dacă istoria și critica literară nu ma
nifestă astăzi un interes egal cu cel al citi
torilor față de acești autori, cercetarea per
manent a operei lor este o realitate evi
dentă. Refcrindu-ne, fie și numai Ia perioada 
1 ianuarie 1969 — 1 ianuarie 1970 vom găsi 
in reviste literare ca „România literară“. 
„Tribuna“, „Cronica“, „Luceafărul“ peste 20

de articole dedicate lui Macedonskl și Sla
vici, alături, bineînțeles, de toți ceilalți. Cel 
care le semnează sint reprezentanți ai tutu
ror generațiilor prezente azi în istoria și cri
tica literară : Șerban Cioculescu, George 
Muntcanu. Emil Mânu. Adrian Marino. Eu
gen Simion, Mihai Ungheanu, scriitorii Victor 
Eftimiu, Mihail Cruceanu și chiar un elev — 
Ioan Pinzaru.

Fie și numai pe baza acestor minime cer
cetări „statistice“ putem afirma că resusci
tarea interesului pentru operele unora din
tre clasicii literaturii române, este astăzi o 
realitate evidentă. Socotim insă util să atra
gem, din cînd în cînd, atenția și asupra unor 
realități evidente și, mai ales, ușor de veri
ficat, intrucît se manifestă uneori nese- 
sizarea adecvată a amploarei acestui 
proces de răspindire în mase a scrii
torilor noștri clasici. Ceea ce am vrut să 
subliniem in mod deosebit a fost faptul că 
scriitori multă vreme controversați ori lipsiți 
de un larg contact cu publicul se bucură azi 
de un tratament editorial nevisat altădată. 
Cazul cel mai recent este acela al unui znare 
poet ca Alexandru Macedonski a cărui operă 
se află de cițiva ani în plin proces de răs
pindire in mase (cifrele de mai sus nu au 
nevoie de nici un comentariu). Ne-am bucu
rat de aceea că in paginile noastre („Scinteia 
tineretului“ nr. 6622), președintele Uniunii 
Scriitorilor, acad. Zaharia Stancu aduce, toc
mai în acest context editorial semnificativ, un 
binemeritat elogiu marelui și multă vreme 
nedreptățitului Alexandru Macedonski. Nu 
ne indoim că respectul pe care ii are preșe
dintele Uniunii Scriitorilor față de acest mare 
înaintaș se poate întruchipa elocvent în con
tribuția pe care chiar Uniunea Scriitorilor o 
poate aduce nentru mai buna conservare a 
memoriei scriitorului. De asemenea, editura 
„Cartea romanească“ poate desigur spori prin 
ediții din opera poetului audiența acestuia în 
rîndul maselor.

(Urmare din pag. I)

lui nostru compozitor întîlnim 
în programele Festivalului, 
piese de mai largă sau mică 
respirație, de cele mai diferite 
genuri și forme — scrise de 
cei mai reprezentativi creatori 
români de la generația maeș
trilor Mihail Jora, Zeno Van- 
cea, Sigismund Toduță, la u- 
nii dintre cei mai tineri re
prezentanți ai frontului com
ponistic.

Audiind concertele Festiva
lului, muzicienii străini pre- 
zenți ia București, iubitorii 
muzicii din țara noastră, vor 
putea dobîndi o privire de an
samblu asupra căutărilor com-

pozitorilor români, asupra ni
velului atins de școala compo
nistică românească.

Sint bucuros că în cadrul 
concertului pe care-1 voi diri
ja a treia zi a Festivalului, în 
Sala Mare a Palatului, voi a- 
vea posibilitatea să interpre
tez una dintre cele mai noi și 
mai semnificative lucrări ale 
tinerei generații de comp; 
tori — piesa „Vitralii“ de Rm»- 
hai Moldovan — lucrare di: 
tinsă, de altfel, anul trecut, cu 
Premiul Uniunii Compozito
rilor.

Alături de cele mai de sea
mă formații și reprezentar i ai

Un muzeu
tără vizitatori
Pe malul drept al. 

Dîmboviței, în par
tea cea veche a ora
șului. pe o colină 
joasă se află o clă
dire care pare un 
simbol al istoriei 
noastre și care adă
postește Muzeul ar
hivelor naționale. Pe 
locul care păstrează 
vestigiile minăstlrii 
clădite de Mihai Vi
teazul pe vremea 
cind încă nu venise 
la domnie, prin grija 
unor oameni iubitori 
de cultură domnește 
astăzi o atmosferă 
care invită la medi
tație și studiu.

Din păcate, bucu- 
reștenilor nu prea le 
este cunoscut acest 
așezămint ; puțini 
știu că aici se află 
un muzeu care păs
trează valori inesti- 
mabilp ale culturii 
românești.

Intr-o zi de dumi
nică, calmă și înso
rită. în vreme ce alte 
muzee și expoziții 
primeau zeci de vizi
tatori. nimeni sau a- 
proape nimeni nu ză
bovea în sălile aces
tui muzeu. Vin aici 
cîteodată 2—3 pen
sionari, alteori cițiva 
străini dornici să cu
noască comorile pe 
care noi îhșine le 
ignorăm. în frumoa
sele săli în stil brân-

covenesc îmbinat cu 
elemente de arhitec
tură moldovenească, 
in vitrine de-sticlă se 
află expuse docu
mente de o excep
țională valoare. Sc 
pot vedea aici pri
mele mărturii despre 
Țările Române, vechi 
zapise domnești cu 
peceți grele, purtind 
iscălitura unor domni 
ca Mircea cel Bătrin. 
Vlad Țcpeș. Ștefan 
Cel Mare. Vasile 
Lupu, Constantin 
Brancoveanu. Cărți 
rare păstrate cu gri
jă. sint așezat,, la 
vedere: celebra „Car
te românească de 
„învățătură“, nu mai 
puțin valorosul e- 
xemplar al „Tetrae- 
vanchelului“ tipărit 
de Coresi sau „Psal
tirea în versuri“ a lui 
Dosoftei... Se pot ad
mira. de asemenea, 
splendidele miniaturi 
aurite care împodo
besc manuscrisele 
lungi de 2—3 m. aco
perite cu înfloriturile 
elegante ale scribilor 
domnești. Se păs
trează in acest muzeu 
atît de neindreptățit

"•’Ùr"

artei interpretative românești < 
iși vor da concursul la această/ 
nouă ediție a Festivalului e- u 
nescian ansambluri, dirijori și 
soliști de prestigiu : formația 
engleză „London Symphony 
Orchestra“ din Londra dirija
tă de André Previn, (solistul 

.acestui concert va fi laureatul 
trecutei ediții a Concursului 
enescian, tînărui pianist ro
mân Radu Lupu), Teatrul de 
Operă „Kirov“ din Leningrad, 
formațiile camerale „Bach 
Orchester des Gewandhauses 
— Leipzig", „Gasparo de Salo“, 
„Soliștii“ din Varșovia, cele
brele cvartete „Juilliard“ și 
„Smetana“, dirijori de presti
giu cu Wolfgang Sawalisch, 
Paul Klecki, Bogo Lescovic, 
pianiștii Paul Badura-Skoda, 
Jiirg Denius, Gyorgy Cziffra, 
violoniștii Henryk Szeryng, 
Wolfgang Schneiderhan, vio
loncelistul Mstislav Rostropo- 
vici, flautistul Jean Pierre- 
Rampal, harpistul Nicanor 
Zabaleta, cîntăreții Virginia 
Zeani, Nicola Rossi-Lemeni, 
Nicola Ghiuzelev.

In interpretarea formațiilor 
românești și străine, iubitorii 
de artă vor putea asculta ală
turi de lucrări românești un 
mare număr de piese valoroa
se din literatura muzicală u- 
niversaJă, in care capodope
rele beethoveniene ocupă — 
cum este și normal în acest 
an în care sărbătorim bicen
tenarul „Titanului“ — un loc 
important.

Interesante audiții de muzi
că românească, vor fi organi
zate, de asemenea, Ia sediul U- 
niunii Compozitorilor.

Concursul și Festivalul e- 
nescian va constitui, de ase',' 
menea, fără îndoială, prilejui^, 
unor convorbiri, unor confrun
tări de opinii între muzicieni, 
convorbiri menite să servească 
din plin nobilei arte pe care o 
slujim. Alături de toți iubito
rii artei muzicale — artă me
nită să întărească legăturile 
dintre oameni, să restituie, 
prin mesajul său, milioanelor 
de auditori frumusețea și vi
brația marii arte — urez suc
ces deplin acestei prestigioase 
manifestări artistice pe care 
o găzduiește în aceste zile pa
tria noastră, patria marelui 
George Enescu.

de public „Proclama
ția de la Izlaz" tipă
rită pe mătase gal
benă, documente din 
războiul pentru eli
berare și atitea alte 
documente de o rară 
valoare (pentru a nu 
aminti decît citeva 
dintre exponate).

Toată istoria noas
tră sc află înscrisă in 
aceste cărți, manus
crise. jurnale și hărți 
de un interes deose
bit.

Vedem zilnic prin 
tramvaie și pe pa-

nourile de afișaj 
clamele saltelei 
laxa și anunțuri 
spectacolelor de 
dar nici o 
notiță 
tezaur al culturii ro
mânești de la Mu
zeul documentar al 
arhivelor. ' Diferite 
școli și instituții au 
primit afișe și invi
tații dar această ac
țiune de popularizare 
întreprinsă de. muzeu 
n-a avut nici un re
zultat...

S. CRAIA

re-
Re- 
ale 

circ, 
singură 

despre acest

TILIN TILIN,
TOLON-TOLON...

Teoriile D.D.F.-u- 
lui — atit de comen
tate și controversate 
— cu privire la cali
tatea filmelor pro
gramate in sezonul 
estival sint pe cale de 
a ft acceptate de tot 
mai mulți spectatori. 
Cozile interminabile 
din fața și laturile 
caselor de bilete par 
să nu lase nici o în
doială asupra succe
selor certe înregis
trate de citeva dintre 
filmele acestei veri.

Deci am vizionat 
„Dragoste și viteză". 
Muzică. automobile 
divers colorate, haine 
excelent croite, 
tăreți iubiți pe 
lesgurile iberice 
aproape două ore ni
meni nu are nimic 
de zis ; mai ales ac
torii. Din cind. în 
cind. cîntăretul prin
cipal zice. „Tilin-ti- 
lin, tolon-tolon / Na- 
că te-am luat in ba
lon“. Cam asta e tot.

W CONTRA

cin- 
me-

»i
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„LE MAL DU SIECLE"
Revista „Santé du monde’' 

dedică un întreg număr (cel 
din august-septembrie 1970) 
bolilor cardio-vasculare. Or
ganizația Mondială a Sănătă
ții este in plină campanie, 
așadar, de combatere a atero- 
sclerozei, de prevenire a hi
pertensiunii arteriale, a afec
țiunilor coronariene, a acci
dentelor vasculare cerebrale 
etc.

... Și totuși, ce știm și ce 
nu știm despre bolile cardio
vasculare ?

Știm o serie de lucruri des
pre condițiile care le favori
zează apariția, cite ceva dae- 
pre epidemiologia lor (modul 
de răspîndire).

„Cercetările trecute și pre
zente, spune prof. J. LENË- 
GRE din Paris, au reușit să 
stabilească : predilecția pen
tru sexul masculin (pe care-1 
afectează înaintea vîrstei de 
40 de ani în timp ce la femei 
se manifestă ceva mai tîrziu), 
faptul că accidentele corona
riene (infarctul, iminența de 
infarct) cresc ca frecvență în 
jurul vîrstei de 45-50 de ani 
pentru a atinge un maximum 
între 50 și 80 de ani, faptul 
că ateroscleroza pare a avea 
o afinitate pentru anumite fa
milii care, prin generații, au 
plătit un greu tribut bolii și 
faptul cel mai grav : prepon
derența bolilor cardiovascula
re între cauzele de mortalitate 
în lume“. „Se mai cunosc și 
o serie de factori de risc cum 
ar fi : supraalimentația, con
sumul excesiv de sare, inac
tivitatea fizică și țigara, adau
gă prof. P. DUCHOSAL de la 
Universitatea din Geneva. Dar 
faptul că ei nu afectează ab
solut în toate cazurile sănă
tatea îi văduvește în ochii ma
relui public de salvatorul rol 
de avertizare“.

— Nu există, totuși, nici un 
fel de explicație cauzală ?

— Ba da, răspunde d ■. J. 
Stamler, director executiv al 
Fundației de cercetare a sănă
tății din Chicago : în secolul 
XX boala coronariană a înlo
cuit tuberculoza pentru a de
veni marele flagel al țărilor 
industrializate. Acestea au su
ferit de tuberculoză în copilă
rie și in adolescență iar astăzi, 
ajunse la maturitate, suferă 
de pe urma bolii coronariene, 
proprie societăților industria
le evoluate (acum mai bine 
de 100 de ani, Rudolf Wir- 
chow scria : „Istoria epide
miilor este istoria schimbă
rilor survenite în cultura u- 
mană. Apariția unor noi epi
demii are darul’să anunțe în 
linii mari că omenirea a por
nit într-o nouă direcție“).

— Bolile cardiovasculare 
constituie prin urmare „le 
mal du siècle“ ?

— Da, și, trebuie să recu
noaștem, adaugă prof. J. Le- 
negre că nimic nu este rhai 
puțin cunoscut astăzi decît 
cauza propriu-zisă a atero- 
sclerozei.

... Dar adevărul acestei 
constatări nu descurajează, el 
mobilizează din ce în ce mai 
multe echipe de cercetători 
spre observarea atentă și în
delungată a numeroase eșan
tioane de populație, spre ve
rificarea diferitelor ipoteze 
prin experiment pe animale. 
O stare de tensiune încorda
tă însoțește hotărîrea de a 
dezlega și acest mister.

Cum s-ar spune : alerta 
continuă.

„MI SE PARE STUPID SA 
NE GÎNDIM LA UN TRATA
MENT AL CANCERULUI“ a- 
firmația aparține profesoru
lui Z. M. BACQ din Belgia, 
președintele Societății Eu
ropene de Radiobiologie, pe 
Care l-am întrebat cu uluire : 
DE CE?

— Deoarece cancerul este 
probabil un fenomen biolo
gic. Problema nu este așadar 
o problemă de tratament pro- 
priu-zls. Trebuie să cunoaștem 
mai în amănunt fiziologia ce
lulară pentru a putea opri de 
la bun început, pentru a pu
tea prevedea și preveni în
mulțirea excesivă a acestor 
celule anormale. Fiecare din
tre noi dispune de astfel de 
celule, singura deosebire este 
că în cazul unor indivizi ele 
se dezvoltă, se înmulțesc mai 
rapid și le găsim mult mai 
multe decît în cazul altora.

— De ce ?
— Cercetarea fundamentală 

avînd drept temă fiziologia 
celulei vii este singura care 
ar putea răspunde la aceas
tă întrebare.

— Dar cercetările dvs. de 
radiobiologie se situează un
deva foarte aproape de fizio
logia celulară.

— Aș putea spune că apro
ximativ in 20 de ani noi am 
fi în stare să oferim un răs
puns. cu singura condiție — 
importantă — ca forțele și 
fondurile cu care s-ar putea 
rezolva problema să nu fie 
dispersate pe cercetări lă
turalnice, nefolositoare.

STEAUA ALFA ÎN 
CONSTELAȚIA 
ENDOCRINA

— Vorbiți-ne despre preo
cupările dvs. actuale, l-am ru
gat pe prof. K. Lissak de la 
Institutul de Fiziologie din 
Pecs — Ungaria, vicepreședin
te al Uniunii Internaționale 
de Științe Fiziologice.

— După cum știți, specia
litatea mea este neurofiziolo- 
gia și neuroendocrinologia, 
ceea ce înseamnă că mă pre
ocupă modul în care se face 
integrarea funcțiilor organis
mului uman de către sistemul 
nervos și cel endocrin.

întrebare . în fata căror obiective majore se află astăzi me- 
dicina ? . <[

Acad. G. BENETATO : Obiectivele de primă urgență ale medi- ]► 
cinii de astăzi sint următoarele : bolile cardio-vasculare, cance
rul, bolile degenerative și genetice. Totodată, cercetarea medi- 5
cală trebuie să pună un accent mai mare pe elucidarea mecanis- <
melor care asigură coordonarea, reglarea și adaptarea funcțiilor 
cardinale ale organismului la condițiile de viață în diferite etape 
de existență, cu păstrarea integrității sale biochimice, funcționale / 
și structurale, caracteristice stării de sănătate.
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de azi ș
• — DE CE ESTE NEA

PĂRAT NEVOIE PENTRU 
A OBȚINE PREMIUL 
NOBEL, PROF. KEN- 
DREW?

— De noroc. Știința este 
astăzi un domeniu uriaș care 
cuprinde cercetători exce- 
lenți al căror număr crește 
considerabil de Ia an la an 
in timp ce numărul Premii
lor Nobel rămîne același. 
Foarte mulți oameni realizea
ză lucruri interesante și im
portante pentru știință dar 
nu obțin Premiul Nobel pen
tru simplul motiv că nu sint 
destule premii.

— Vă rugăm să ne des
crieți laboratorul in care ați 
desfășurat cu ani în urmă, 
minuțioasele și laborioasele 
studii asupra proteinelor.

— Eram zece oameni care 
lucram într-o clădire veche 
>i prăfuită la Cambridge, a- 
veam condiții foarte proaste 
de lucru și aparatură puțină.

— Care era aparatura pe 
care o foloseați cu precădere?

— Cu precădere foloseam 
ideile. Ca să realizezi ceva 
în știință trebuie să ai idei 
bune, să muncești din greu 
și să te intereseze ceea ce 
faci. Dar neapărat să ai idei 
bune.

— Care este cea mai impor
tantă glandă endocrină ?

— Toate sînt deosebit de 
importante dar cea care deține 
locul de frunte la nivelul 
„constelației" este hipofizia.

— Cîte feluri de hormoni 
există la om ?

— Greu de spus. Numai o 
singură glandă, suprarenală, 
secretă hormoni cu zecile. 
Sistemul nervos acționează 
asupra secreției hormonilor, 
cea mai înaltă reglare în or
ganismul uman fiind reglarea 
nervoasă. Ea are în subordine 
reglarea endocrină cu Care 
însă formează în cele din 
urmă un singur tot : reglarea 
neuro-endocrină. Cele două 
sisteme sînt atît de complex 
și de variat interconectate 
încît este practic imposibil 
să studiezi funcțiile lor se
parat.

— De aicî și foarte nou» 
ramură a neurologiei — neu
roendocrinologia cu descope
ririle ei senzaționale. Una din
tre ele vă aparține și v-am 
ruga s-0 explicați marelui pu
blic.

— în ultimii zece ani am 
reușit să ne dăm seama că nu 
numai sistemul nervos acțio
nează direct asupra sistemu
lui endocrin ci lucrurile se 
petrec pe bază de reciproci
tate : hormonii joacă un rol 
foarte important în buna func
ționare a sistemului nervos, 
în special sistemul hormonal 
hipofizo-adrenocortical.

— Deci din nou hipofiza pe 
primul loc. Vreți să ne des
crieți acțiunea lor in amănun
țime ?

— Rezultatele numeroase
lor noastre experiențe de pînă 
acum sînt concludente dar 
de prea mare specialitate. 
Cînd va fi elaborată o teorie 
sistematică unitară o vom pu
tea explica. Este ceea ce mă 
preocupă în cercetările ac
tuale, de care m-ați întrebat 
la început.

CENTRII NERVOȘI 
Al APĂRĂRII

„Un alt domeniu în care 
s-au făcut progrese mari — 
revine în discuție prof. Z. M. 
Bacq este imunobiologia. E- 
xistă oameni care neavînd ni

mic comun cu știința nu pot 
înțelege ce cantitate enormă 
de cercetare fundamentală 
este necesară, a fost necesară 
și mai este încă necesară as
tăzi, pentru ca chirurgului să-i 
fie permis să execute tran
splantări de rinichi sau de 
alte organe. Din pricină că 
rezultatele cercetărilor fun
damentale de imunobiologie 
nu sînt încă suficiente, s-a 
hotărît, de plidă, sistarea 
transplantărilor de inimă. „Ca 
în orice bătălie, lumea cu
noaște numele generalului, al 
chirurgului în cazul nostru, 
dar mai există un număr im-

Acest dispozitiv urmărește în cele mai mici amănunte corriraspta 
musculară atunci cind degetele palpează o suprafață cu asperități. 
Aplicații posibile — depistarea precoce a bolii lui Parkinson sau 

înregistrarea mișcărilor chirurgului la operațiile pe creier.

presionant de „ofițeri“ și 
„soldați“ : cercetătorii — fără 
de care „generalii" nu pot cîș- 
tiga bătălii".

— Dar ce părere aveți des
pre virusuri ? Imunitatea fa
ță de ele este mai șubredă 
decît imunitatea antimicro
biană. Ca să ne putem apăra 
trebuie să ne vaccinăm me
reu !

— între om și virusuri e- 
xistă de acum — s-a obținut 
în timp, în cursul evoluției — 
un fel de simbioză. Bolile 
cauzate de virusuri sînt numai 
accidente survenite pe fon
dul unei colaborări normale, 
fiziologice între virus și om.

— O reacție imunobiologi- 
eă este o manifestare deose
bit de complexă care intere
sează de cele mai multe ori 
întregul organism ; cum ați 
demonstrat dvs. acad. Bene- 
tato, că „statul major“, cen
trii nervoși ai apărării — se 
află la baza creierului. în hl- 
potalamus ?

— Am început prin a face 
cercetări pe clini cu cap izo
lat, în prealabil deaferentat și 
am văzut că și după deafe- 
rentația capului reacția de a- 
părare continuă să aibă loc, 
fapt care a întărit presupune
rea noastră despre existența 
unor neuroreceptori speciali 
ai apărării. Printre altele, 
cercetările grupului nostru de 
fiziologi au arătat că exci
tarea faradică a hipotalamu- 
sului determină mobilizarea 
rapidă a anticorpilor la ani
malele aflate în stare post- 
vaccinală și are un rol im
portant în biosinteza protei
nelor.

— Concluzia logică privi

toare la scăderea capacității de 
apărare antimicrobiană a or
ganismului sub acțiunea nar
coticelor, antialergicelor, tran
chilizantelor, care deprimă 
centrii hipotalamici, mi se pa
re demnă de reținut și de fo
losit in combaterea abuzului 
de medicamente.

— Intr-adevăr, cercetările 
noastre au arătat că trata
mentul îndelungat cu medi
camentele citate determină 
invadarea organismului de 
către microbii care se află în 
el în mod normal, situați în 
căile respiratorii, hepatice și 
urinare ; ei devin deodată a-

• — DOREAȚI SA NE 
PREZENTAȚI UN ELEV 
AL DV., TOV. PROF. PE
TRU GROZA ?

— Vroiam să vă fac cu
noștință cu acest tînăr mo
dic de circumscripție, docto
rul Oprița. A terminat nu 
de mult facultatea și acum 
lucrează undeva în Ardeal. 
Și-a făcut un laborator pro

gresivi determinînd abcese 
multiple și alte localizări sep- 
ticopiemice la nivelul rini
chilor, ăl plămmilor și al fi
catului. soldate cu moartea 
animalelor, și nu mai puțin 
periculoase pentru om.

ÎN PRIMUL RÎND — 
SĂ NU ÎMBĂTRÎNIM

„A prelungi viața omului 
este, desigur, un lucru foarte 
important — remarcă prof. 
Z. M. Bacq — dar și mai im
portant este a-i prelungi ti
nerețea, starea de funcționa
re normală a organismului 
pînă la o vîrstă înaintată. A- 
cest lucru va fi posibil nu
mai cînd vom putea fi siguri 
că știm în ce constă procesul 
de îmbătrînire al sistemului 
nervos și al vaselor de sînge“.

Apar erori în sinteza prote
ică ? (Medvedev). Se acumu
lează radicali liberi ? (Har- 
man). Se dezorganizează ar
hitectura maCromoleculelor 
proteice și descrește solubi- 
Iitatca lor ? (Benetato). Care 
dintre toate aceste fenomene 
constatate de savanți este in
culpatul numărul 1 în proce-
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Fotografia publicată de revista „Santé du monde“ prezintă un aparat montat pe o banală pereche 
de ochelari care, folosind mișcările globulilor oculari, poate determina ...aprinderea luminii in

tr-o cameră sau deschiderea unei uși.

sul imbătrînirii noastre ?
Prof. SIMION OERIU este 

de părere că „schimburile care 
au loc ia nivel molecular joa
că rolul ceț mai important în 
mecanismul senescenței ; nu
mai acționînd asupra lor pu
tem preveni îmbătrinirea“. 
Este ceea ce realizează cu a- 
jutorul substanțelor de tipul 
folcisteinei — folosită de co
lectivul prof. S. Oeriu și a- 
cum și de alte colective de 
cercetare — în cazul plante
lor, animalelor și al omului.

„Cele mai recente investi
gații experimentale, ne spune 
dr. ANA ASLAN, membru al 

Măsurarea tensiunii sanguine cu ajutorul transparenței urechii !
Acesta este scopul apăratului miniaturizat pe care il prezintă foto

grafia noastră.

priu in care-și pregătește și 
lucrarea de doctorat. Face 
cromatografii și electrofore- 
ze demne de cel mai perfec
ționat institut de cercetări 
din țară. Să nu uităm că e 
vorba de două tehnici mo
derne ce pretind un labo
rator nu tocmai simplu uti
lat, precum și temeinice cu
noștințe de chimie concomi
tent cu experiența și cu o 
bună manualitate.

Academiei de științe medicale 
—- au demonstrat posibilitatea 
influențării duratei vieții la 
prima generație provenită de 
la animalele tratate, fapt a- 
tribuit unor condiții mai bune 
în care s-a desfășurat func
țiile organismului părinților“. 
Așadar, încă un argument 
pentru folosirea preventivă a 
tratamentului cu Gerovital 
H3, in afara- celui pelcare el 
îl joacă în %'eșterea rezisten
ței față de noxele mediului în
conjurător și în creșterea ca
pacității de muncă.

— Ce se înțelege prin „cro- 
nopatologie"? ne-am adresat 
acad. ȘTEFAN MILCU.

— Se știe că funcțiunile fi
ziologice ale organismului nu 
se desfășoară în mod absolut 
constant în timp, ci ritmic. 
Concomitent cu o fiziologie a 
ritmurilor biologice există și 
o patologie a lor, mai puțin 
cunoscută astăzi, denumită de 
Halberg „cronopatologie“.

— Știm că vă preocupă bio- 
ritmopatologia endocrină.

— Bioritmurile endocrine
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sînt, cu rare excepții, de na
tură endogenă, realizate prin- 
tr-un mecanism de „feed
back“. Există ritmuri cu o pe
rioadă mai scurtă de 24 ore, 
ritmuri de 24 ore, ritmuri 
săptămînale, ritmuri ce se în
tind pe perioade și mai mari 
de timp. Este cunoscută de 
pildă scăderea funcției tiroi- 
diene în timpul iernii cu re
luarea ei la nivel crescut — 
vara. Cunoașterea acestor fe
nomene ne permite adaptarea 
și corelarea administrării de 
medicamente hormonale cu 
cronologia proprie secreției 
hormonului vizat. Există o 

patologie endOcrino-nevrdti- 
că a anumitof categorii de 
profesiuni. Se pot consta-" 
ta de pilda tulburări în se
creția unor hormoni la mun
citorii care lucrează în echipe 
de zi și de noapte cer se suc
ced la prea scurte intervale de 
timp, la personalul navigant, 
la călători în timpul zboruri
lor transoceanice, la persoa
nele care s-au supus în mod 
voluntar la o lungă izolare în 
subteran etc.

..Biologia adaptării — ne 
spun-cercetătorii O. l’OSTEL- 
NICU și S. STANESCU dc la 
Institutul de Geriatrie din 
București — este dominată de 
doi factori: antrenamentul și 
virata.

„Ideea că scăderea progre
sivă a capacității de adaptare 
ar fi una din caracteristicile 
fundamentale ale procesului 
de îmbătrînire trebuie să su
porte un important amenda
ment : experimentele făcute 
pe șoareci arată că antrena
mentul progresiv poate de
termina la animalele vîrstnice 
o capacitate de adaptare la 
stress-ul termic foarte apro
piată de cea observată la ani
malele adulte; observațiile 
clinice la om, asupra unor tul
burări de dezadaptare (de tip 
psihastenie mai ales) arată de 
asemenea o ameliorare sau 
chiar o vindecare cu vîrsta. 
Aceste lucruri se cer luate în 
considerație atunci cînd vrem 
să stabilim atît vîrsta biologică 
cît. și tratamentul unor boli“.

Așadar, vîrsta... cronologică 
— pe care o păstrăm cu grijă
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• — DOMNULE BACQ 
ȘTIM DESPRE DUMNEA
VOASTRĂ CA S1NTEȚI 
UN EXCELENT PROFE
SOR. CE MATERII PRE- 
DAȚI ?

— Nu mai predau. Acum 
doi ani m-am retras din Uni
versitate, înainte de a îm
plini vîrsta de pensionare.

— De ce ?
— Am considerat că m-am 

ocupat destul de administra
rea bîrtiilor, de mînuirca ba
nilor și de toate celelalte 
treburi auxiliare. I-am lăsat 
pe cei tineri să se inițieze în 
ele ca să nu mai consi
dere că e chiar atît de sim
plu să te îngrijești de toate. 
Vreau să mă ocup de acum 
înainte numai și numai de 
cercetare.

— Pe ce animale experi
mentați ?

— Din păcate nu prea Ofti 
punem de fonduri. Ne-au fcțșț 
reduse, in mod absurd, pen
tru că n-am reușit să desco
perim încă substanța radio- 
protectoare ideală. Ne lip* 
sesc și substanțele. De mul
te ori experimentăm pe noi 
înșine, ceea ce constatăm la 
animale neputînd fi extins a- 
supra omului întotdeauna. 
Un coleg de-al nostru s-a fo
losit drept cobai injectindu- 
și substanță radioactivă de 
vreo 8 ori pînă acum.

în buletine — este o chestiune 
foarte relativă din moment ce 
se caută stabilirea „vîrstei bio
logice".

— Ritmul de îmbătrînire 
biologică a anumitor colecti
vități poate fi diferit — ne 
atrag atenția cercetătorii A. 
CIUCA și W. JUCOVSCHI — 
din pricina influenței factori
lor socio-profesionali care ac
ționează asupra structurii și 
funcției țesuturilor, aparatelor, 
sistemelor ca și asupra orga
nismului în totalitatea sa.

— în urma cercetărilor efec
tuate pe un eșantion de 15 000 
de persoane Ia ce concluzie ați 
ajuns cu privire la „vîrstele 
lor biologice" ?

— înscriind valorile medii 
ale anumitor indicatori fizio- 
metrici pentru diferite profe
siuni am remarcat existența 
cîte uhui „orar mediu de îm
bătrînire" pentru fiecare în 
parte. Persoanele corespunzând 
valorilor înscrise pe fiziogra- 
ma standard pot fi considerate 
.ca avînd un . ritm normal de 
îmbătrînire — ortoger. Atunci 
cînd valorile indicatorilor fi- 
zologici respectivi (tensiune 
arterială, dinamometrie, spiro
metrie, frecventa respiratorie, 
acuitatea vizuală ș.a.) au de
viații în sens negativ, adică 
corespund unei grupe de vîrstă 
mai mare (decît cea cronolo
gică n.n.) vorbim dé o îmbă
trînire precoce iar cînd situa
ția se prezintă invers, valorile 
indicatorilor respectivi cores
pund unei grupe de vîrstă mai 
mică, vorbim de o îmbătrînire 
întîrziată“.

SANOGENEZA = 
MEDICINA 

VIITORULUI
Oricît ar părea de ciudat, 

astăzi se studiază sistematic nu 
numai boala ci și sănătatea. La 
fel ca în cazul bolii se caută 
condițiile ei favorizante, facto
rii determinanti. Cu singura 
mare deosebire că nu se ur
mărește combaterea ci perpe
tuarea ridicarea ei là un nivél 
Superior. >

FAMILIARIZAREA CU 
MARILE ADÎNCIMI 

Șl ALTITUDINI
..Este evident astăzi pentru 

oricine, ne declară acad. prof. 
V. V. PARIN din Uniunea So
vietică. președintele Comitetu
lui de cercetări spațiale, mem
bru de onoare al Academiei 
Republicii Socialiste România 
că dacă omul se poate ridica la 
mari înălțimi, dacă a reușit să 
pătrundă în spațiul coBmic și 
chiar să petreacă zile și nopți 
acolo, organismul său dispune 
de mari posibilități adapta- 
•tive“.

„El se va comporta din ce în 
ce mai bine și în mediul subac
vatic", adaugă prof. WAL- 
LACE FENN de la Universi
tatea din Rochester, S.U.A., 
președintele Uniunii Interna
ționale de Științe Fiziologice, 
un âsiduu cercetător al com
portamentului acvanauților. 
„Presiunea ridicată care există 
în adîncul oceanelor, efectul 
narcotic sau celelalte efecte pe 
care le au gazele dizolvate în 
apă, sau alte substanțe, asupra 
organismului uman constituie 
importante dificultăți pe care 
acesta le are de învins".

— Șl cînd socotiți că va reuși 
omul, in sfîrșit, să se avînte 
fără absolut nici o primejdie 
la mari adincimi ori în spațiul 
cosmic ?

— Răspunsul corect la acea
stă întrebare este : NICIO
DATĂ. Oriunde se duce, el va 
avea nevoie de oxigen și de 
echipament de protecție, de a- 
paratură care se poate oricînd 
defecta.

— Fiziologia este pusă, in 
cazul explorării adincurilor, în 
slujba altor științe ?

— Ca întotdeauna. Dar una 
din științele care vor folosi re
zultatele cercetărilor de fizo- 
logie a adincurilor va fi, de 
bună seamă, medicina. Efecte
le marilor presiuni asupra or
ganismului, asupra celulei vii 
în special, constituie un dome
niu ce abia a început să fie 
explorat. Este destul de greu 
de spus de pe acum în ce con
stă valoarea considerabilă pe 
care o vor avea aceste cerce
tări pentru umanitate dar sîn- 
tem absolut siguri că ele vor 
lămuri pînă la urmă multe 
probleme care, îmbrăcînd cu 
totul alte aspecte, se întîlnesc 
și în cazul diferitelor boli ale 
omului.

PUTEM SĂ FIERBEM 
UN OU, DAR NU 

PUTEM (ÎNCĂ) SĂ-L 
DESFIERBEM

Un ou fiert înseamnă oval- 
burhină denaturată. Ireversibil 
denaturată.

„Denaturarea unei proteine 
(cum este și ovalbumină) co
respunde, la nivel molecular, 

v reațjZării; tăriei structuri înco- 
reețp" f 2 bel explică prof. 
JOHNl'C. KENDREW de la La
boratorul de biologie molecu
lară din Cambridge — Marea 
Britanie, președinte al Uniunii 
Internaționale de biofizică 
pură și aplicată, laureat al 
Premiului Nobel.

— Știm să realizăm așadar, 
structuri incorecte !

— Dar știm să realizăm și 
structuri corecte ! Să nu uităm 
recentele sinteze de proteine, 
sinteza insulinei, a ribonuclea- 
zei. Uneori putem chiar să de
naturăm o proteină și, dacă 
sînt întrunite anumite condiții, 
o putem readuce la structura 
ei corectă inițială.

— Ce să înțelegem prin „a- 
numite condiții“ ?

— Sa luăm spre exemplifi
care cazul în care soluția este 
prea concentrată, se află — a- 
dică — prea multe molecule 
de proteină în soluție. Acțio
nînd cu diferiți agenți (tempe
ratură, substanțe chimice) anu
mite legături se pot rupe, lun
gile lanțuri alcătuite din ami- 
noacizi se despăturesc, se ob
ține o structură nOuă, întîm- 
plătoare. Ei bine, cînd soluția 
este prea concentrată lanțurile- 
apărținînd diferitelor molecule 
se încurcă între ele și nu le 
mai putem aduce în poziția 
inițială. Dacă nu s-ar încurca 
le-am putea reîmpături — lu
cru care se și întîmplă în anu
mite condiții — dar noi nu sin- 
tem deocamdată stăpîni . pe 
proces.

— Ce-ar mai trebui să știm 
ca să putem fi ?

— Trebuie să aflăm care este 
factorul determinant al struc
turii tridimensionale a protei
nelor. Nu pare a fi vorba de o 
informație genetică specială. 
Aminoacizii se așează în lan
țuri, într-o anumită ordine — 
aceasta este determinată gene
tic — și apoi lanțurile se în
fășoară — se împăturesc, în’ 
diferite feluri, ce caracterizea
ză o proteină sau alta.

— Sînteți dc părere că struc
tura tridimensională a protei
nelor este determinată de sec-’ 
vența aminoacizilor. celebra 
dvs. problemă de studiu ?

— Nu se poate vorbi de o 
părere încă, este numai O ipo
teză de lucru. Stadiul în care 
ne aflăm este clar: putem 
fierbe un ou dar nu-1 putem 
des-fierbe...

(N.B. tn afara acestui exem
plu simplu și sugestiv există 
alte exemple mai grave, mai 
dramatice, de denaturare, în 
cazul diferitelor boli, a pro
teinelor umane, ă căror rever
sibilitate prof. Kendrăw și 
alți oanieni dd știință le au. in 
primul rind in vedere).
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Ilinca Veronica, jud. 
lași : „Sînt o cetățeancă 
născută în comuna Tătă- 
ruși, județul Iași. De 11 
tni sint căsătorită cu Ilin
ia Gheorghe, care de 3 
ani de zile nu mai este 
omul de la început: a în
ceput să mă bată, să mă 
alunge de acasă, motivând 
că nu mai vrea să trăiască 
cu mine. In luna februarie 
1970 locuiam împreună la 
Vatra Dornei, de unde 
m-a izgonit cu cei patru 
copii ce îi avem, iar eu 
fiind gravidă cu al cincilea 
copil, după care el a ple
cat din Vatra Dornei și nu 
pot să-i mai dau de urmă. 
El nevoind să contribuie 
cu nimic la întreținerea 
celor patru copii, iar eu 
fiind în situația în care mă 
aflu, puteți să vă închipuiți 
că nu pot munci spre a le 
procura cele necesare. Vă 
rog să mă ajutați să-l gă
sesc. ca măcar prin inter
mediul legii să fie obligat 
să contribuie la întreține
rea copiilor, din care trei 
sint de vârstă școlară și 
pînă la deschiderea noului 
an de învățământ mai sint 
puține zile. Din puținele 
informații ce le posed s-ar 
părea că lucrează intr-un 
I.A.S. din județul Tulcea, 

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

DE LA OM LA OM
de ION BĂIEȘU

însă nu știu mai mult și 
de aceea vă rog să mă 
ajutați să-l găsesc spre a 
putea crește copiii cărora 
le-am dat viață“.

G. G. Nichiteni, Coțuș- 
ca : „In satul Nichiteni, 
com. Coțușca, jud. Boto
șani, două fetițe (Doinița, 
de 10 ani și Maricica de 8 
ani) îl așteaptă zadarnic 
de circa 4 ani, pe tăticul 
lor să vină acasă sau să le 
dea vreun semn de viață. 
In curînd începe un nou 
an școlar (Doinița a trecut 
in clasa a IV-a, iar Marici
ca în clasa a Il-a) și fete
lor le trebuie de una, de 
alta. E adevărat, mămica 
muncește din greu ca să 
nu le lipsească nimic, dar 
singură cu greu poate face 
față nevoilor. Tăticul lor 
(e nemeritat, totuși, acest 
înalt titlu pentru un om 
care de patru ani nu vrea 
să mai știe nimic de pro
prii săi copii) se numește 
Iordache D. Gheorghe, 
născut în comuna Co
țușca, jud. Botoșani, la 
10IV 1933. Ultima dată 
(acum 4 ani) a scris din 
Medgidia. Soția sa ar fi 
auzit că în prezent s-ar 
afla prin Constanța și este 
șofer. Acasă îi vine doar... 
numele (a se citi amenzi). 
Acum un an a venit prin 
poștă o amendă a numitu
lui Iordache Gh. de la 
Tulcea, precum că ar fi 
fost găsit beat și dormind 
pe spații verzi.

Vă rugăm să publicați 
în ziar rândurile de mai 
sus. Poate le va citit chiar 
cel în cauză și-și va re
aminti de ființele care-l 
așteaptă, încă, cu încrede
re. Sau poate le vor citi 
tovarășii săi de muncă și 

se vor strădui să-l aducă 
pe o cale mai bună".

, Luchian Ecaterina, Bo
toșani : „Sint orfană și am 
crescut la căminul de co
pii. In prezent sint. mun
citoare de ring la Uzinele 
textile „Moldova" din Bo
toșani. Sint căsătorită și 
am doi copii, de șase și 
respectiv trei ani. Soțul 
meu, Luchian Florin, năs
cut la 20 III 1939, de pro
fesie instalator de apă și ca
nal, neplăcîndu-i munca 
și-a schimbat de nenumăra
te ori locul de muncă, însă 
in cele din urmă n-a mai 
fost primit nicăieri. In aces
te condiții a plecat să lucre
ze pe un șantier, la Con- 
stanța-Palas. E plecat de 
pe data de 23 III 1968, 
cînd cel mai mic copil a- 
vea cinci luni. Din acel 
moment nu a dat nici un 
semn de viață, uitând că 
este tatăl a doi copii mi
nori, dintre care unul nu-l 
cunoaște, și că aceștia au 
nevoie de întreținere. 
M-am adresat Miliției din 
municipiu, dar mi s-a răs
puns că la miliție nu apa
re cu adresa schimbată. 
Mă adresez cu toate aces
tea dumneavoastră și citi
torilor, pentru a mă ajuta 

să dau de urmele lui și să 
fie obligat pentru a trimi
te o mică pensie alimenta
rul, necesară creșterii celor 
doi copii, din care unul va 
deveni școlar în toamna a- 
cestui an. In ultimul timp 
am aflat că lucrează pe un 
șantier din Mangalia.

Vă rog pe dumneavoas
tră, cit și pe cititorii zia
rului care-i știu adresa sau 
locul unde lucrează, să-mi 
scrie pe adresa : Luchian 
Ecaterina, str. Spătar Mi- 
lescu nr. 5, Botoșani“.

Seutaru Elena, bloc 9, 
sc. 3, ap. 18, orașul Bălan, 
jud. Harghita : „Faptele pe 
care am să vi le relatez 
mai jos o să vă explice de 
ce fac apel la opinia pu
blică.

M-am căsătorit în anul 
1967 cu numitul Seutaru 
Iacob, născut la 2 II1944 
în orașul Roman. In mar
tie 1968 am dat naștere 
primului copil, Adrian. O 
atmosferă agreabilă a dom
nit în familia noastră pină 
în iulie 1969, cînd soțul 
ne-a părăsit, lăsîndu-ne' 
fără nici un ajutor. Copilul 
fiind mic, eu nu am avut 
servici, însă situația a fost 
de așa natură, că a trebuit 
să mă încadrez în cîmpul 
muncii pentru a-mi câștiga 
existența. In luna septem
brie 1969, soțul a binevoit 
să se întoarcă în mijlocul 
nostru, pînă în luna de
cembrie, cînd din nou ne-a 
părăsit: In februarie 1970 
s-a reîntors, iar în apri
lie 1970 din nou a plecat, 
lăsîndu-mă cu copilul cel 
mare și în concediu de 
graviditate, fără nici un 
ajutor. Nici în momentul 
de față nu știu nimic des
pre el, în schimb nenumă

rate scrisori sosesc pe 
adresa lui de aici de la 
Bălan de la diferite per
soane feminine care îl im
ploră că le-a părăsit și că 
nu mai dă nici un semn de 
viață pentru ele. In mod 
special vreau să o fac 
atentă pe cetățeanca Co- 
valcic Mariana, din satul 
Lelești, jud. Bistrița-Nă- 
săud, că iubitul ei care a 
părăsit-o are soție și copii.

Poate o să vă întrebați 
cum am reușit să rezist a- 
cestui joc al soțului meu 
de a veni și a pleca. De
sigur, m-am sacrificat pen
tru copii, care au nevoie 
de căldura părintească. 
Mi-am pus sentimentele la 
grele încercări și, judecând 
cu calm, am spus că se 
va face om de fiecare dată 
cînd s-a întors. Acum însă 
au trecut patru luni și de 
întors nu s-a mai întors. 
Desigur, plecarea lui din 
aprilie m-a pus în fața ți
nui examen, al vieții pe 
care l-am trecut destul de 
greu. Am reușit să ies din 
acest impas datorită încre
derii în oameni și străduin
ței mele de a nu mă lăsa 
umilită, ci prin muncă și 
judecată să înving greută
țile care mi-au stat în 
față. Așadar, cu doi copii

(în iulie am născut fetița) 
îmi continui firul vieții de 
una singură. Abia acum 
am reușit să vă scriu, pen
tru că tot am sperat că se 
va întoarce și de această 
dată în mijlocul nostru. 
Insă trag concluzia că a- 
cest om este cu totul lip
sit de caracter. Din nou 
mă reîntorc și vă spun că 
scrisorile ce vin pe adresa 
lui vin sub titlul de ingi
ner. Mă întreb câtă meschi
nărie și grosolănie poate 
exista în acest om. Minte 
că este inginer, cînd este 
un simplu muncitor căruia 
munca cinstită nu i-a plă
cut deloc.

Dacă dv. constatați că 
mă aflu într-o situație 
destul de grea ce ar ne
cesita ajutorul opiniei pu
blice, vă rog din tot sufle
tul ca scrisoarea mea să 
fie publicată. Rog pe cei 
ce îl vor întâlni pe acest 
om să înștiințeze organele 
de miliție din localitatea 
respectivă, care îi vor 
aminti de ceea ce a lăsat 
în urmă“.

Mariana C„ Cîmpulung : 
„îndrăznesc să vă scriu 
pentru a doua oară, cu 
toate că nu știu dacă o 
să-mi răspundeți. Deși 
obosită de lupta perma
nentă pe care trebuie s-o 
duc, nu am putut duce 
pînă la capăt gestul su
prem al renunțării. Sint 
însă clipe cînd ispita asta 
îmi este mai aproape ca 
oricînd, cînd am nevoie 
de oameni pentru ca să nu 
săvîrșesc ceva ireparabil. 
Vă întrebați, poate, ce mă 
face să am asemenea gân
duri. înainte de a afla to
tul, vreau să vă spun că 

v-arn mai scris, avînd de
plină încredere în ajutorul 
dumneavoastră și în cel 
al cititorilor. Am 18 ani și 
sint cea mai nenorocită 
ființă de pe pămînt. Nici 
eu nu știu cum am ajuns 
aici. Sint o fată urâtă și de 
aici a început toată drama. 
Poate dacă eram mai pu
țin complicată, mai puțin 
sensibilă, totul mi-ar fi 
fost indiferent și viața mea 
ar fi decurs, dacă nu feri
cită, cel puțin bună. Dar 
eu îmi pun de fiecare dată 
mii de întrebări, care mă 
înnebunesc, tocmai prin 
neputința de a răspunde la 
ele. Știind că nu sint fru
moasă, am început să mă 
izolez, să devin o însingu
rată, fugind de oamenii 
care mă umileau întotdea
una. Sint elevă, peste 
puțin timp trec în clasa a 
Xll-a. Cred că firea mea 
sensibilă a contribuit sim
țitor la toată drama ce o 
trăiesc, deoarece întotdea
una, simțind că nimeni nu 
are nevoie de mine, mă 
dădeam deoparte, ca să nu 
par o inoportună. Nimeni, 
niciodată, nu s-a apropiat 
de mine să mă cunoască, 
să-mi solicite prietenia sau 
dragostea. Era un timp 
cînd, cu toate astea, păs

tram în mine aproape 
nealterată dragostea pen
tru oameni, o dragoste 
imensă, pentru că tot ceea 
ce făcea omul mi se părea 
măreț, grandios și de" ne
egalat. Au venit apoi cli
pele cînd acești oameni în 
care credeam m-au umilit 
cu nepăsarea lor, socotind 
că nu merit nici o atenție. 
Au venit ceasuri îngrozi
toare de suferință, de ' la
crimi, în care mă luptam 
cu mine însumi cînd eram 
la un pas de renunțarea 
definitivă. Dragostea și 
gingășia pentru semenii 
mei a început să dispară, 
și atunci cînd am ajuns 
bolnavă de gîndurile ce-mi 
treceau prin cap, am în
ceput să-i urăsc. Acum îi 
urăsc așa cum poate ni
meni n-a făcut-o niciodată. 
Pentru că nu eram fru
moasă, mi-au zdrobit vise
le, mi-au făcut viața ama
ră, m-au izolat, m-au în
cătușat în mine însămi. Am 

îmi cunosc bine cititorii și sînt sigur că ei vă vor 
scrie și vă vor oferi prietenia și omenia de care aveți 
nevoie. Puteți, deci, să-mi trimiteți imediat adresa. în 
legătură cu cele cuprinse în scrisoare, aș putea să vă 
spun, desigur, că supuneți oamenii din jurul dumnea
voastră Ia o judecată prea aspră, că viziunea pe care o 
aveți asupra lumii este cam tulbure, dar las toate acestea 
pe seama cititorilor care vă vor scrie.

N. M. Tulcea: Vă sfătuiesc să vă adresați Comitetului 
județean U.T.C., cu rugămintea de a vă ajuta în rezol
varea situației.

Giraldina Doman, Pecica, Arad: Continuați să scrieți, 
începutul e bun.

A. D., Curtea de Argeș : Dacă credeți că puteți dovedi 
nedreptatea ce vi s-a făcut, adresați-vă Inspectoratului 
local sau județean de învățămînt și cereți o anchetă. Am 
în fața mea încă trei scrisori în care mi se relatează 
șantajele nerușinate ale unor profesori la adresa elevelor 
lor, scrisori pe care mă jenez să le reproduc. Dacă doriți 
să vă ajutăm, dați-ne datele necesare și vom trimite pe 
cineva la fața locului.

fost silită ca rând pe rând 
să văd cum comorile din 
sufletul meu se secătuiesc, 
cum el devine sterp și 
arid ca o stâncă. Știți oare 
ce înseamnă a ști că la 18 
ani nu are nimeni nevoie 
de tine, că nimeni nu ți-a 
spus că te iubește ? Eu sânt 
o romantică și poate că 
ceream mai mult decît mi 
se putea da, dar nu mă 
mulțumesc cu jumătăți de 
măsură. Din cauză că eram 
într-o excitare nervoasă 
maximă, am plecat (deși 
nu aveam banii care să-mi 
îngăduie) la odihnă. Cre
deam că acolo oamenii sânt 
altfel. Dar m-am înșelat. 
Cînd vedeam fetele acelea 
blonde și brunete, adevăra
te păpuși cu ochii minu
nați, cu trufia de a se ști 
frumoase întipărită pe față, 
mă apuca o furie neputin
cioasă, îmi venea să le 
strig că sint niște manechi
ne fără viață în ele, cărora 
nu le pasă de cerul albas
tru, de flori, de dragostea 
adevărată, ci doar de fap
tul că sint frumoase. Mă 
simțeam mai bună ca ele, 
dar degeaba. Vedeam și 
fete urâte în compania u- 
nor băieți drăguți, și 
atunci mă întrebam cum 
este posibil ca pe mine să 
nu mă iubească nimeni. 
Mă consideram un adevă
rat monstru în neputința 
mea de a înțelege. Ciudate 
animale mai sîntem noi 
oamenii! Sîntem enigme 
pe care niciodată nu o să 
ne cunoască nimeni. Dar 
toți avem dreptul la via
ță, la bucuriile ei. Gîndi- 
ți-vă că anii trec și te tre
zești bătrân, apoi mori și 
niciodată nu vei mai ve
dea viața. Întrebările des
pre viață și moarte mă 
chinuiesc, mă înnebunesc. 
Și n-am pe nimeni să mă 
ajute. Îmi dau seama că 
am nevoie de liniște, de 
odihnă, de îngrijire atentă, 
dar starea mea materială 
nu-mi permite acest lu
cru. Se spune că cei care 
se sinucid sînt niște lași, 
dar eu cred că este o la
șitate să înduri răutatea 
oamenilor și să nu ai cu
rajul să pui capăt la tot. 
Cu toate că nu am avut 
niciodată curaj, acum mă 
simt mai aproape de moar
te ca oricând. Nici nu știți 
cu cită nerăbdare aștept 
răspunsul cititorilor, sfatu
rile lor și ale dumneavoas
tră. Cit de mult m-aș 
schimba dacă aș putea fi 
ajutată. Poate, totuși, mai 
sînt și oameni adevărați și 
buni, pe care eu, în ura 
mea deznădăjduită, i-am 
ignorat. Poate aceștia or 
să-mi scrie pe adresa re
dacției, pentru că și ei, 
cine știe, s-au simțit vreo
dată la fel ca mine, poate 
că au fost chinuiți de dis
perare, de îndoieli, poate 
că și ei au fost pradă slă
biciunilor, la un pas de re
nunțare. Vă rog să-mi pu
blicați și scriâfarea mea. 
Dacă cititorii îmi vor scrie, 
mă puteți anunța pentru 
a vă trimite adresa, dar 
mă îndoiesc că au s-o 
facă“.

SATIRĂ • UMOR

preferat ca să mai stea și

Desene de V. TIMOC

A

•— I-a cumpărat taică-său scaunul 
pe-acasă...

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI „80 DE ANI DE LA ■ 
MOARTEA LUI VASILE ALECSANDRI"

La Craiova a avut loc ver
nisajul expoziției „80 de ani 
de la moartea lui Vasile A- 
lecsandri — acel rege al poe
ziei veșnic tânăr și ferice“, 
organizată de către filiala 
Dolj a Arhivelor statului în 
colabbrare cu liceul „Nicolae 
Bălcescu" din localitate. Ex
poziția, găzduită în holul li
ceului, cuprinde numeroase 
documente din viața marelui

CUVINTE ÎNCRUCIȘATE

MATEMATIC
ORIZONTAL

1. Lipsit de siguranță — Ca unele numere (sing.) ; 2. Mișcare 
circulară — Calificativ matematic ; 3. Folosință — Expresie alge
brică — Ca să nu tac ; 4. Succesiune de numere — îngăduită de 
legi ; 5. Bară fixă — Cu minute ; 6. Haos fără cap — Trunchi de 
con ; 7. Cu trei termeni în alaebră — Numai dacă se mișcă ; 8. 
Apucă — Greșit calculat — Tele ; 9. Tratează fenomenele lumi
noase — De fapt face geometria (sing.) ; 10. Ca o moară nesfîr- 
șită — Zău așa — La zero grade ; 11. Calculate la cercuri — 
Cerc imaginar ; 12. Probă — Creată de Homer.

VERTICAL
1. La aritmetică — Adevăr matematic ; 2. Număr — Contribu

ție ; 3. In metru — Apare sau nu apare în calcule — Cînd nu ■ 
știe matematică ; 4. Sistem din pătrate — La finele Terrei — Q 
Editura Științifică ; 5 O găsești în calculele geometrice — Apro- q 
ximativ exact ; 6. în calcule algebrice (pl.) ; 7. Pereche de mo- 
noame — Aici ; 8) Cu precădere de realizat — în fine binomul ; 
9. Extremitatea monomului — Numai în unele ceasuri — Cu lină 
fină ; 10. Numere în algebră — Curată ; 11. Cantitate vagă — ■
Doriți de la sfîrșit ; 12. Calcule a cîta oară? — Jumătate din q

SI TOTUȘI SPUn UHU 
CĂ HOI HU ACOR6ÄH 
PRIORITATE...

poet. Sînt prezentate scrisori 
adresate lui G. Sion, N. llur- 
muzachi și I. Negruzzi, docu
mente din activitatea diplo
matică desfășurată la Paris, 
Constantinopol, Londra și 
Roma, fotografii ale familiei, 
manuscrise ale pieselor juca
te la Teatrul Național din 
Craiova, lucrări literare din 
activitatea prodigioasă a bar
dului de la Mircești.

(Agerpres)

PRIETENIE
Și
MODESTIE

(Urmare din pag. I)

ne poezie. „Am încercat să 
aflu opinia unor oameni pe 
care i-am crezut cu scaun la 
cap, despre încercările mele, 
dar au rîs de mine“. Un om se 
confesează altor oameni prin 
gîndurile sale cele mai sensi
bile și oamenii aceștia — de
parte chiar de a se simți mă
guliți de o astfel de favoare 
— nu găsesc cu cale decît să-l 
întâmpine cu otrava ironiei: 
„E scrîntit rău, săracul 1 
Mi-au scos și o poreclă care 
nu-mi face onoare : poetul în 
mizerie, așa-mi zic. Ei bine, 
pot fi prieteni aceștia ?“. Evi
dent că nu. Dar vot fi și in
capabili de prietenie ? — mă 
întreb și înclin să afirm că nu.

Există o prejudecată asu
pra omului care se deschide 
prea degrabă altora, a omului 
care încearcă — indiferent de 
talent, ca să rămânem la acest 
caz — să obțină favoarea mu
zelor, ca fiind cel puțin un om 
ciudat, anacronic. Să nu 
alungăm cu pietre pe cei care 
consideră că în lumea noastră 
modernă — în care marile iu
biri sînt mai puțin clamoroase 
și mai degrabă mute — since
ritatea rîvnind să devină vers 
și poezie să facă din omul 
încercînd să comunice cu alții 
liric, oaia neagră a grupului. 
Dar nici nu ne putem împăca 
cu o astfel de optică asupra 
oamenilor. Mai mult decât 
atît, ceea ce ni se pare 
o prejudecată nu e o ste
rilă eroare ci o eroare 
activă care, discriminând, este 
nocivă, rupând punțile de co
municare dintre oameni. Dar 
numai atît ? Atunci, la prima 
lectură a scrisorii, atunci cînd 
credeam că sînt prea marcat 
de impresia unei) imense tris
teți, eram parcă mai tolerant 
cu cei impermeabili la o ast
fel de destăinuire. Ca orice 
judecată strîmbă, gîndeam 

atunci, ea crește pe ignoran
ță : ignoranța asupra rostului 
destăinuirilor publice, asupra 
rosturilor prieteniei. Dar nu
mai atît ? — repet întrebarea 
și avansez ipoteza că tînărul 
acesta dacă ar fi bătut toba 
că idealul său nu este să ca
pete bunăvoința muzei poeziei 
ci să-și arunce faptele și gân
durile în rubrica unui cont la 
C.E.C., să nu caute tovărășia 
simțămintelor gingașe ci să-și 
înrobească sufletul unei neîn
suflețite (dar adulate de ati- 
ția I) mașini personale, oame
nii — cei puțini, atâția cit or 
fi — i-ar fi căutat tot un 
statut de neadmis, de paria ? 
Dar — nu? — să nu le fa
cem procese de intenție...

Am auzit prin alții — e 
adevărat, de văzut n-am vă
zut I — că in clasele mai mici 
pot fi văzuți unii copii ser
vind, în recreația mare, gus
tări cu nu mai știu eu ce deli- 
catețuri nu numai fine dar și 
set/mpe. Încă n-ar fi nimic dar 
totul făcui, la vârsta de 7—8 
ani, cu o sfidare orală la adre
sa țincilor de-o vârstă care — 
acesta e bugetul familiei! — 
nu pot avea drept gustare de
cît câteva banale felii de 
salam ? I De văzut n-am vă
zut, în schimb am văzut și am 
auzit cu o iritare pe care 
mi-am stăpânit-o cu greu ur
mătorul dialog. (Scena s-a 
produs pe o bancă alăturată 
celeia pe care mă aflam cu 
un coleg, în fața blocului în 
care locuiesc. Era mult după 
înserat și erau fetițe cărora de 
mult o voce naivă le urase 
„noapte bună copii...“). Dialo
gul era de fapt un monolog 
oral al unei fetițe înfipte și cu 
o vanitate bătrînicioasă în 
timp ce replica mută, deseori 
interzisă, aparținea unei alte 
fetițe nu numai modeste dar 
care știa să-și frîneze indig-

Un fragment din depoziția a- 
cuzatului Seyss-Inquart :

— Voi incerca să explic aceas
tă problemă. La un moment 
dat Reich-ul a cerut 50 de mi
lioane de mărci drept contri
buție indirectă Ia cheltuielile de 
ocupație pentru apărarea Olan
dei. In Olanda noi numeam a- 
ceasta o contribuție voluntară, 
în realitate, era vorba de o ce
rință a Reich-ului care trebuia 
plătită intr-un fel sau altul. Nu 
voi acuza nici un olandez că a 
plătit in mod voluntar această 
contribuție...

Am putea fi tentați să consi
derăm rindurile de mai sus, 
drept un fragment dintr-o operă 
umoristică reușită. Și totuși nu 
este nimic altceva decît încer
carea unui mare criminal de 
război judecat la Nürnberg de 
a se... apăra.

Să stabilim deci punctele e- 
sențiale ale declarației. Germa
nia hitleristă invadează și ocupă 
in mai 1910 Olanda, transfor- 
mînd această țară intr-o regiune 
ocupată a Reichului nazist. A- 
proximativ un an mai tîrziu, a- 
ceeași Germanie hitleristă pre
tinde o sumă exorbitantă — 50 
de milioane de mărci — necesa
ră pentru ca armata de ocupație 
să... „apere“ Olanda. în fine că 
acest nou jaf este calificat drept 
„contribuție voluntară“.

Indiscutabil, Seyss-Inquart 
poate fi numit un personaj in
teresant. Motivul nu rezidă ex
clusiv în această declarație sau 

în general în declarațiile pe care 
lc-a făcut la Nürnberg, ci în 
toată cariera sa din perioada 
hitleristă, carieră ce i-a atras 
denumirea de „agent de lux".

Obscur avocat, Seyss-Inquart 
a atins apogeul „carierei“ sale 
in regimul hitlerist, in funcția 
de gaulleiter (guvernator) al O- 
landei. El sosise la Haga însoțit 
de întregul cortegiu al mașinii 

UN AGENT DE LUX LA HAGA
de exterminare — S.S., Gestapo, 
poliție — pentru a conduce cu 
mină forte această nouă provin
cie a Reichului. Definindu-și mi
siunea pe care o avea, el de
clara în fața instanței :

— Trebuia să conduc admi
nistrația civilă și în cadrul a- 
cestei administrații să țin seama 
de interesele Reichului. Trebuia 
de asemenea, să orientez lucruri
le de așa natură incit simpatiile 
nro-engleze ale Olandei să fie 
înlocuite printr-o atitudine ami
cală față de Germania.

Un credo foarte precis expri
mat, și care s-a concretizat în 
cunoscutul lanț de r-tme al regi
mului hitlerist. Seyss-Inquart 

dorea să-și facă o aureolă de li
beral. Pentru aceasta n-a prege
tat să declare in fața instanței 
că a acționat in direcția men
ținerii... „libertăților politice“, 
în prima parte a interogatoriu
lui său. desfășurat în iunie 1916, 
el a declarat textual că „cu ex
cepția partidelor marxiste, toate 
celelalte partide au continuat să 
activeze“... Dar a fost suficient 

să sc insiste în cursul interoga
toriului ca el să afirme urmă
toarele :

— în a doua jumătate a anu
lui 1941, au fost interzise toate 
partidele politice. Aceste parti
de, cu excepția național-socialiș- 
tilor (partidul hitlerist — n.r.), 
au adoptat o atitudine ostilă față 
de autoritatea ocupantă. în in
teresul ei nu mai puteau fi to
lerate partidele existente.

Traducînd această declarație 
pompoasă, reținem esențialul și 
anume că, cu excepția colabora
ționiștilor olandezi, a diverselor 
grupări extremiste, fasciste, nu 
a existat nici un fel de grupare 

legală in Olanda ocupată. Toate 
forțele naționale, patriotice, 
și-au unit puterea în lupta îm
potriva regimului hitlerist.

Seyss-Inquart a creat o poli
ție specială formată in majori
tate din elemente fasciste — 
„Landwacht“ — menită nu nu
mai să terorizeze populația, 
dar să și constituie un ajutor 
imediat al S.S.-ului și Gesta
poului.

A doua etapă — de fapt con
comitentă ocupației hitleriste, — 
a constituit-o reprimarea bruta
lă a mișcării de rezistență a po
porului olandez. Zeci, sute de 
mii de oameni erau deportați 
sau inchiși in lagăre de concen
trare. Cine oare nu cunoaște a

devărul despre lagărele de con
centrare naziste, regimul de te
roare și moarte în care au fost 
exterminați milioane de oa
meni ? Dacă am da însă crezare 
declarațiilor făcute de acuzații 
de la Nürnberg, aceste lagăre 
erau adevărate lăcașe de... odih
nă. Exact ca în filmele de pro
pagandă naziste proiectate la 
Nürnberg înaintea filmărilor ci
nice a modului in care oamenii 
erau uciși. Iată ce declară per
sonajul nostru :

— In lagărul de la Michel- 
sgestel erau internați olandezi 
in „detențiune de proiecție" de
oarece eram convinși că au par

ticipat la mișcări de rezistență. 
Acest lagăr nu era o închisoare 
in accepțiunea proprie a cuvîn- 
tului. Cei internați jucau golf, 
obțineau permisiuni pentru pro
bleme familiale urgente, sau 
pentru nevoile lor profesionale...

Raiul pe pămint pe care l-a 
creat gauleiterul Olandei pentru 
supușii săi se traducea de fapt 
in cele mai diferite și sinistre 
modalități : interzicerea predi
cilor în biserici în limba olan
deză și internarea clericilor in 
lagăre de concentrare, luarea de 
ostateci, execuții zilnice. Regi
mul de teroare acționa in plin.

Recurgem la un nou fragment 
din interogatoriu :

— în august 1942, în urma u- 
nui atentat asupra unui trans
port al Wehrmachtului au fost 
luați 50 de ostateci pentru a fi 
executați...

Și in continuare Seyss-Inquart 
s-a referit Ia așa numitul „caz 
Putten“ :

— La Putten a avut Ioc un a- 
tentat împotriva unor ofițeri 
germani. Trei dintre ei au fost 
uciși. Totul s-a petrecut in în
tregime in sectorul VVehrmaeh- 
tului, S.S.-ului și poliției. Știam 
că au fost proiectate măsuri de 
represalii. Și anume, satul 
Putten a fost incendiat complet 
iar populația a fost închisă in

tr-un lagăr de concentrare. Ul
terior, șeful poliției m-a infor
mat că mortalitatea in lagărul 
de concentrare era considera
bilă...

Cuvinte rostite cu vocea cea 
mai obișnuită, prezentarea unei 
statistici de la înălțimea cate
drei — in felul acesta erau în
fățișate aceste crime care s-au 
repetat nu numai în Olanda în 
perioada ocupației hitleriste.

Treptat, tabloul idilic, patriar
hal zugrăvit de Seyss-Inquart 
despre regimul său se năruia. 
Semnificația reală a acestor ani 
apărea susținută de fapte dintre 
cele mai zguduitoare.

— Au fost comise excese în 

lagăre ? a fost Întrebat acuza
tul. Și iată răspunsul cinic :

— Intr-adevăr, in toate închi
sorile și in toate lagărele de 
concentrare au avut loc excese. 
Faptul îmi pare inevitabil în 
timp de război intrucit subalter
nii dispun de puteri absolute. 
La unul din lagărele de concen
trare mortalitatea a fost tot tim
pul foarte ridicată. Pentru moti
ve discinlinare șefii unor lagăre 
au inchis un număr considera
bil de femei într-o singură ce
lulă. o noapte întreagă. Trei sau 
patru dintre ele au murit asfi
xiate. S-a cerut o anchetă iudi- 
ciară dar ea a fost refuzată...

a 
de-

Din nou

Acesta era regimul hitlerist în 
Olanda, misiunea de „apărare“ 
a Olandei pe care o pretindeau 
că o au trupele hitleriste. Mun
ca forțată a sute de mii de olan
dezi era una din preocupările 
principale ale administrației 
hitleriste. Firește, și aci s-au gă
sit „motivări“. Gauleiterul hitle
rist vorbea despre șomajul 
care exista în țară atunci cind 
au intrat trupele germane.

Era vorba de o problemă 
urgentă nu numai pe plan so
cial dar și pe plan economic. In 
afară de aceasta ne puteam 
tepta că situația materială 
șomerilor se putea agrava.

Este ușor de ghicit care 
fost „soluția“. O găsim in 
clarațiile salé următoare :

— Circa 530 de mii de olan
dezi au fost trimiși pentru a lu
cra în Germania. în perioada 
pe care aș numi-o „voluntară“ 
240 de mii de oameni au plecat 
de bună voie. La un moment dat 
însă. Reichul a cerut un supli
ment de mină de lucru și atunci 
am fost nevoiți să instituim 
munca forțată...

Aceasta însă se petrecea in 
primii doi ani. în 1943 și 1911 
Berlinul cerea în continuare să 
sc trimeată muncitori. __
Seyss-Inquart intra în acțiune. 
Pretextul era de data 
altul. Comandamentul 
anunță evacuarea 
apți de serviciu militar. Această 
evacuare se face, firește, spre 
Germania. Din nou s-au îngro
șat rindurile acelora care erau 
smulși de lingă familiile lor pen
tru a fi duși Ia munca forțată.

Agentul de lux iși făcea da
toria...

aeeasta 
hitlerist 

olandezilor

SERGIU VERONA
(Va urma)

narea.
— Tu știi ce este tatăl 

meu ? (și urmează numele u- 
nui comitet). Și știi ce salariu 
are el ? (urmează salariul brut 
și cel net).

— Dar ai tăi ce buget fa
miliar au ?

— ?
— Chiar dacă te faci că nu 

știi ce crezi, că nu se vede ? 
De un an de zile mama ta 
vine cu aceeași rochie la 
școală I De tine ce să mai 
vorbesc... (Și urmează epata
rea ultimelor rochițe intrate în 
garderoba surorii geamăne a 
domnului Goe...).

Inutil să mai continuu, inu
til să mai comentez. Risc nu
mai o întrebare: Apropo de 
tînărul de la a cărui tristă 
scrisoare am pornit : oare cei 
care-l taxează drept „poet al 
mizeriei“ nu se află printre 
părinții acestei domnișoare 
(nu știu cum să-i zic) care la 
9 ani crede că salariul tată
lui (probabil meritat) îi dă 
dreptul să sfideze modestia, 
dezinteresul superior față de 
lucruri și lucrușoare ? Dar în
trebarea nu e deloc riscantă 
ci insinuiează o invitație la 
meditație Meditație despre 
prietenie, meditație despre 
modestie... Cel puțin despre 
bunul simț 1
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Prietenie, solidaritate LUPTE
i

FĂNUȘ NEAGU vă prezintă

Adunarea tineretului din Capitală, consacrată celei de-a

25-a aniversări a proclamării R.D. Vietnam

La Casa de cultură" a studen- 
flor din Capitală a avut loc, ieri 
după amiază, adunarea festivă a 
tineretului și studenților bucureș- 
teni consacrată aniversării a 25 de 
sini de la proclamarea Republicii 
Democrate Vietnam — primul 
Stat al muncitorilor și țăranilor 
din peninsula indochineză.

însuflețită adunare, la care au 
participat sute de tineri munci
tori și studenți a fost deschisă de 
Nicolae Irimie, președintele Con
siliului Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din Centrul Universitar 
București.

în cuvîntul său, Nicolae Gîr- 
ceag, secretar al Comitetului Mu
nicipal București al U.T.C. a e- 
vocat lupta eroică a poporului 
vietnamez, sub conducerea parti
dului 
rarea jugului colonial și crearea

sete —. ...— 
construcția socialistă în cei 25 de 
ani de viață liberă, independentă. 
Vorbitorul a relevat apoi, energia 
și hotărârea cu care poporul, ti
neretul nostru condamnă inter
venția armată a Statelor Unite în 
Vietnam. Lupta plină de abnega
ție și actele de eroism ale poporu
lui și tineretului vietnamez — 
a spus vorbitorul — sînt o măr
turie vie a voinței sale de neîn
frânt, a încrederii neclintite în 
justețea cauzei sale, constituie 
o confirmare în plus a adevărului 
d1' în epoca noastră, un popor ca- 
r-;-și apără dreptul sacru la liber
tate și independență nu poate fi 
învins. Alături de întregul popor, 
tineretul României socialiste și-a 
manifestat întotdeauna solidari
tatea internaționalistă față de lup
ta eroică a poporului vietnamez. 
Ne bucură din inimă succesele 
obținute de prietenii noștri, vietr 
namezi, atît pe frontul luptei anti- 
imperialiste cît și al construcției 
socialismului. Profund îngrijora
tă de pericolul pe care-1 repre
zintă războiul din Vietnam pen
tru pacea mondială» — a arătat 
vorbitorul în continuare, tînăra 
generație din țara noastră se pro
nunță cu hotărâre pentru înceta
rea imediată a agresiunii ameri
cane în Vietnam șl împotriva ex
tinderii războiului în Indochina, 
pentru retragerea trupelor străine 
din această regiune, pentru ca po
porul vietnamez să fie lăsat să-și 
hotărască singur propriul său des
tin. fără nici, un amestec .din a- 
fară. în încheierea cuvîntuluj său, 
vorbitorul a transmis poporului, 
tineretului R.D. Vietnam urări de 
noi succese în opera de construc
ție socialistă, victorie deplină în 
lupta împotriva intervenționiști-

comimiștilor penlru scutu-

Vietnam, subliniind succe- 
remarcabile dobîndite în

în cuvîntul său, Ion Dragu, 
muncitor la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate București a 
exprimat sentimentele de solida
ritate și prietenie frățească ale 
tinerilor muncitori din țara noas
tră pentru poporul vietnamez. 
Dînd glas solidarității frățești a 
tineretului român cu lupta eroică 
plină de sacrificii a tinerilor viet
namezi, a întregului popor viet
namez — a spus vorbitorul — 
dorim să ne exprimăm încă o 
dată convingerea noastră fermă, 
de neclintit în victoria luptei 
drepte a poporului vietnamez. Cu 
prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a proclamării R. D. Vietnam 
urăm tineretului vietnamez noi 
victorii în lupta împotriva agre
sorilor americani, pentru inde
pendență, suveranitate și progres.

La rîndul său, Anca Rîpeanu, 
studentă la Conservatorul Ci- 
prian Porumbescu a relevat senti
mentele de adîncă satisfacție și 
bucurie cu care tineretul român 
urmărește succesele dobîndite de 
R. D. Vietnam.

Din partea Asociației studen
ților vietnamezi din România a 
luat apoi cuvîntul doctorandul 
Cang Nguyen. Vorbitorul a su
bliniat că, în pofida intervenției 
americane, poporul R. D. Viet
nam a obținut și obține succese 
remarcabile în construcția so
cialistă, în întărirea capacității de 
apărare a patriei. El a exprimat, 
totodată mulțumirile tinerei gene
rații a R.D. Vietnam pentru spri
jinul pe care partidul și guver
nul, poporul, tineretul țării noas-

tre îl acordă cauzei drepte a po
porului vietnamez.

In încheierea Adunării festive, 
a fost adoptată o moțiune îh care 
s» spune, printre altele : Expri- 
mîndu-ne solidaritatea deplină cu 
lupta plină de abnegație și e- 
roism dusă de bravul popor viet
namez, la care o contribuție im
portantă o aduce tineretul și stu
dențimea, cerem cu hotărîre în
cetarea imediată a agresiunii în 
Vietnam și în alte țări din Indo- 
china, retragerea necondiționată a 
tuturor trupelor americane și sa
telite din această regiune, aplica
rea acordurilor de la Geneva, iar 
poporul vietnamez să fie lăsat să 
hotărască singur,- fără nici un 
amestec din afară, asupra pro
priilor sale destine. Alături de 
întregul nostru popor, noi, tine
retul și studenții României socia
liste sîntem hotăriți să acordăm 
întregul ajutor luptei neînfrica
tului popor și tineret din Viet
nam, avînd convingerea fermă că 
victoria va fi de partea cauzei 
sale drepte și că vor fi înfăptuite 
aspirațiile sale de libertate, inde
pendență națională și progres.

Atît cuvîntările rostite cît și cir 
tirea textului moțiunii au fost su
bliniate cu puternice aplauze. Su
tele de tineri participau ți exprj- 
mînd sentimentele întregului tine
ret român și-au manifestat cu căl
dură și vigoare solidaritatea cu 
poporul și tineretul vietnamez.

La Ambasada Uniunii Sovieti
ce din București a avut loc vi- ■ 
neri la 
cernării medaliei jubiliare 
cinstea 
de la nașterea lui V. I. Lenin“, 
conferită de Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. unor cetățeni ■ 
români — veterani ai mișcării ■ 
muncitorești, activiști ai unor or- g

■

amiază solemnitatea de- ■
„în B 

aniversării a 100 de ani

După primul gang IDOLII GAZONULUII
ganizații obștești, personalități 
ale vieții publice, oameni de artă 
și cultură.

Medalia jubiliară a fost înmîna- 
tă de ambasadorul A. V. Basov, 
care, în numele C.C. al P.C.U.S. 
și al Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice, i-a 

evidențiind că medalia acordată g 
cu prilejul centenarului marelui 
dascăl al proletariatului reprezin- ■ 
tă un simbol al consolidării și ■ 
dezvoltării în continuare a priete- ■ 
niei între popoarele Uniunii So- g 
vietice și poporul român. g

Exprimînd mulțumiri în nume
le celor decorați, tovarășul Ilie 
Rădulescu, șef de secție la C.C. g 
al P.C.R., a arătat că înalta 
distincție reprezintă o dovadă a * 
prețuirii față de Partidul Coran- ® 
nist Român — aflat în preajma ■ 
sărbătoririi semicentenarului — a ■ 
activității sale politice și ideolo- g 
gice pusa în slujba edificării so- 
cialismului în România, a trium
fului marelor idealuri ale socia- ® 
lismului și comunismului pentru ■ 
care a luptat Vladimir Ilici Lenin, ■

După conferirea distincțiilor, a g 
avut loc un cocteil, care s-a des- ■ 
fășurat într-o atmosferă caldă, to- ■ 
vărășească. ■

■
■

___ . ■
felicitat călduros pe cei decorați, ■

Ieri după-amiază. pe cele două 
patrulatere instalate în sala Flo- 
reasca din Capitală, 137 de luptă
tori reprezentînd nouă țări au luat 
startul în cadrul Concursului in
ternațional al României — reuniu
ne de prestigiu a calendarului 
continental. Pe lista înscrierilor, 
aproape la toate categoriile de 
greutate figurează numeroși luptă
tori, posesori ai unor remarcabile 
cărți de vizită. Menționăm dintre 
aceștia pe M-iroslav Zeman — 
Cehoslovacia, medaliat cu bronz 
la ultima Olimpiadă, americanul 
Hank Schenk — medalie de bronz 
la ediția de anul trecut a „mon
dialelor“, ungurii Atilla Lattak și 
Jozsef Rusznyâk, bulgarii Dimiter 
Lazarov, Stoicio Rusev ca și gar
nitura română cu „caratele“_ ei, 
Berceanu, Baciu, Martinescu, 
ga etc.

Prima reuniune, încheiată 
seară la o oră tîrzie, n-a

Ior-

(Agerpres) g

ieri 
fost 

marcată de surprize de proporții. 
La „libere“, acolo unde datorită 
plusului de spectaculozitate aten
ția numeroșilor spectatori a, fost 
ceva mai mult concentrată, româ
nul Vangheliei a debutat cu o vic
toriei la puncte în fața lui Dick 
Waughn (S.U.A.) în cadrul acele
iași categorii (48 kg) s-au mai dis
putat două meciuri, încheiate cu 
victoria (scontată) a lui Lattak 
(Ungaria) în dauna iui Ion Iata
gan și „draw-ul“ Monev (Iugosla
via) — Kodjbshev (Bulgaria), după 
un meci de uzură. La 52 de kg, 
Ion Vlădescu a dispus la puncte 
de Willy Bock (R.D.G.). Colegii săi 
de categorie Iosif Bako. și Petre 
Cernău l-au imitat, cu o mențiu
ne pentru ultimul care a realizat 
un spectaculos- tuș ip fața sîrbu- 
lui Risto Darlev.

La „greco-romane“, cel mai 
„mic“ campion mondial, Gheor
ghe Berceanii, și-a onorat debutul 
cu o victorie la puncte în meciul 
cu americanul, Opp, în timp ce. Ion 
Ghibu a fost net depășit (tuș) de 
către polonezul Nowicki — un 
luptător care s-a irtlpus' ptin vi
teză de execuție. La categoria ce
lor 52 de kg trei dintre luptătorii 
noștri au debutat cu succes : Ion 
Preda, Gh. Stoiciu, M. Dumitru. 
Rogojan, în schimb, a pierdut, de 
puțin, la puncte, în fața ceho
slovacului M. Zeman. La categoria 
„57“, bilanțul nostru nu este chiar 
formidabil : C. lonescu și-a îm
părțit punctele qu W. Radmacher 
(R.D.G.), iar Vlăduț a fost depă
șit prin tuș de N. Westphal 
(R.F.G.). în sfîrșit, la 62. de kg, 
V. Nicolae a „scos“ un egal în 
mpciul cu redutabilul ' Rosev 
(Bulgaria)

VIOREL RARA

, Dinastia Nunweiller domină fotbalul ro- 
, mânesc de aproape douăzeci de ani.
i Radu, mijlocașul de azi al naționalei, s-a 
i format ca jucător pe dreptunghiul cu iarbă 
i dulce și sălcii pletoase ain Șoseaua Ștefan 
i cel Mare. La școala lui Traian lonescu, coleg 
> cu Dumitrache, și la școala, mai aspră, a lui 

Nelu Nunweiller „care mă silea .să repet ore 
întregi lovitura la poartă".

Radu e interul amăgitor în varianta mo
dernă, om cu o intensă provizie de oxigen, 
pilotînd între apărare și atac, mereu în cen
trul primejdios al jocului. Pasul lui se deschi
de curat și repede — pasul băiatului născut 
să fie atlet — în deplină armonie cu ideea de 
frumusețe. Radu e diavolul blînd al naționa
lei noastre. El știe, ca nimeni altul, să orga
nizeze retragerea și la fel de bine să con- 

1 struiascâ clipa care naște pedeapsa. „Cînd 
îl văd apropiindu-se cu mingea, spune Ta- 

) manao, simt că-mi cresc coarne,»Radu dă 
cu ghiuleaua numa-n. câpățîriă-de păianjen 

■ și.trebuie să ai norocul (ui Bănks. în Mexic 
ca să nu furi golul".

Radu joacă numai pe stînga, în partea 
unde se află așezată inima terenului și pe 
unde curg toate furtunile (cele mai bune, 
cele mai periculoase extreme pe acolo își a- 

' - ’ rată colții) și e singurul nostru om care se 
' ■ pricepe să le Sugrume sau să le întoarcă

valul. Radu cunoaște și se bate' pentru tot-' 
flancul sting al naționalei — la spatele lui, 
Mocanu dă cu ciotul în pămînt cînd nu dă 

, cu adversarul în tribună, iqr în față, Lucescu 
se ascunde după umbra lui Dumitrache și 
aranjează faze cu care să facă impres,te?1a . 
lume. Os de jucător domnesc, Radu tace.

în careul magic, unde fiecare secundă se

V"V',V'X/>/'W'XZXZV.
' ' ' 1 

sparge cu trăznet, Radu e un Zorba dansînd 
peste mizeriile vieții și mișcările lui pun în ■ 
sufletul tribunelor sămînța de nebunie fără 
de care fotbalul e nn fel de .serată cu mă1 
țuși din provincie șl tombolă cu .ouă de cio
colată pline' cd agrafe de păr.

Radu ne împodobește duminicile cu aur. El, 
Dumitru II, Dinu, Dumitrache, Dobrin, Dan, 
Dembrovschi și Răducanu sînt gondolierii 
care știu sâ ne poarte pe o creangă de apă 
și de viș, și-i iubesc chiar cînd ne trec pe 
sub cîte o punte o suspinelor, pentru că toți 

.acești băieți, cînd,sînt înf.rînți, duc în ei o 
tristețe grea și dureroasă. în suferință ei 
sînt totdeauna singuri ; publicul mare și-i a- 
propie numai la victorie.

Dinastia Nunweiller atinge prin Radu por- 
■țîîe (care nu prea mulți îi duc în ispită) ale 
gloriei.

Aspect

cu

mai mari șan- 
următor pen- 

lumii

„ȘAHUL ESTE VIAȚA MEA“
BOBBY FISCHER DESPRE EL ÎNSUSI

P. NICOARÄ

INCA O TREAPTĂ
LA EDIFICIUL LUMINII

(Urmare din pag. I)
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r'etre mari, adevărate stînci 
trebuit mutate din loc.

„O zi am bătut cu barosul la 
un bolovan pînă l-am spart“ 
(Cornel Duță). „Din cauza unui 
izvor, pereții șanțului s-au surpat, 
fiind nevoie să depunem o muncă 
dublă" (Constantin Dumitrescu).

La confecționarea unui mare 
număr de ancore pentru fixare în 
galerii sau la instalațiile interioare 
ale blocului de intervenție au fost 
coautori și Victor Dumitru, Fio- 
rian Malancu, Nicolae Nicoară, 
Gheorghe Tomulescu, Gheorghe 
și Ion Muraru și alții.

Din altă parte a șantierului, 
de la Castel, tînărul profesor 
Gheorghe Ion, trimitea zilnic me
sajele hărniciei brigadierilor din 
suhordinea sa.

Și aici elevii semnează cu dem
nitate prezența lor activă la lu
crările de bază. In subteran Ion 
Marin, Cornel Pîrvu și Nicolae 
Sibinschi, fiecare în cîte un 
schimb, dirijează, în calitatea lor

de dispeceri, mișcarea mașinilor. 
Intre două curse folosesc timpul 
pentru încărcatul vagoneților. Ion 
Tiucă, Vasile Stănescu și Victor 
Butoi își dovedesc din plin price
perea la montarea tubulaturii de 
aera/. Curățirea și instalarea țevi
lor bazinelor de apă se execută 
de brigadieri, aproape specializați 
în aceste operații, ca Ion Băcicu 
și Victor Corcodel. Iar în ateliere, 
Constantin Horobeanu, Nicolae 
Craioveanu și Ștefan Tiucaliuc, 
„apără“ cu încredere cartea de 
vizită a sudorilor, a mecanicilor și 
respectiv a strungarilor, de la cu
noscuta uzina din Cîmpulung.

Experiența acumulată în 
timpul orelor de practică a fost 
hotărîtopre. Iar temeinicia însu
șirii cunoștințelor a fost supusă 
unui exigent examen pe care bri
gadierii l-au trecut cu succes.

— Pentru noi — își exprima 
opinia comandantul brigăzii, ele
vul Dumitru Muraru — a fost 
cea mai hună practică, primul 
contact serios cu meseria și mai 
ales cu șantierul.

Și, adăugăm noi, activitatea 
desfășurată aici, pe Lotru a con
stituit unul din primii pași hotă- 
rîtori în formarea înaltei conștiin
țe muncitorești. Aceasta o dove
dește suficient rezultatele obți
nute.

Meritul este și al celor doi pro
fesori însoțitori, inginer Emanoil 
Șerb și Gheorghe Ion, care au 
stat permanent în mijlocul elevi- 
lor-brigadieri, avînd grijă să aibă 
asigurat frontul de lucru necesar, 
au vegheat la întreținerea unei 
discipline ferme, fiind ei înșiși/ 
buni coordonatori și, în orice în-< 
prejurare, exemplu personal. .

Amintirea Lotrului, cea dinții 
și cea mai puternică pentru elevii 
din Cîmpulung, va stărui multă 
vreme. La rîndu-le lasă aici amin
tirea celei mai bune comportări 
pe care a avut-o vreodată o bri
gadă de elevi pe acest șantier na
țional. Pentru aceasta. ca o 
înaltă apreciere a activității din 
perioada respectivă. Comitetul 
județean Vîlcea al U.T.C. a în- 
mînat Diploma de onoare brigăzii 
„Lotru 1970".

de la adunarea 
festivă

în general, .măi ales atunci., se face în S.U.A. sau la Belgrad, 
cînd ziaristul respectiv nuși este 
prea simpatic, Fischer refuză să 
dea interviuri sau răspunde le
pede și în două-trei cuvinte. A- 
tunei .însă cînd i s-a propus să 
dea un interviu pentru revista 
sovietică „64“, una din cele mai 
bune publicații de șah din lume, 
Fischer a răspuns : „Sînt foarte 
bucuros să vorbesc pentru a- 
ceastă revistă, din care am citit 
multe numere, însă pe care în 
prezent nu știu din ce motiv nu 
o mai primesc la Los Angeles. 
Sigur, vinovat nu poate fi altul 
decît poștașul. Vă rog să-l între
bați pe redactorul Petrosian cum 
mă pot înscrie ca abonat la ,>64“.

A avut loc, apoi, o discuție în 
trei r— între, iugoslavul .Bielica, 
ziaristul care lua interviul, Fis
cher, și ex-câmpionul mondial 
Petrosian; redactorul șef al --lui •>• 
„64“. După ce marele maestru .. 
american a fost lămurit că abo
narea la „64“ nu reprezintă nici 
o problemă, indiferent dacă ea

Petrosian l-a în^ebat dacă ar ac
cepta în principiu să joace la un 
mare turneu în Armenia, in 1971. 
La aceasta Fischer a răspuns : 
„Aș juca acolo cu mare plăcere. 
Insă trebuie ca mai înainte să-mi 
trimiteți toate condițiile de par
ticipare. Mă interesează în mod 
deosebit lumina in sala de joc 
și concurenții care vor lua parte 
la turneu“.

După ce Petrosian a plecat și 
reporterul l-a întrebat pe Fis
cher dacă s-a așteptat sau nw la 

. viqțorie în micromechil său ®u * 
Petroșian, marele maestru ame- 

m-am 
nfeci

m-am

rican a declarat : „Cînd 
pregătit pentru acest 
(U.R.S.S. — Restul lumii) 
gîndit că mi-ar fi mai greu să 
joc cu Petrosian decît cu Spass
ki... Aici însă s-a văzut că nici 
eu nici Petrosian nu am fost în 
cea mai bună formă ...

— înseamnă că ați fost ne
mulțumit de modul in care ați 
jucat ?

— Da, am fost obosit din 
cauza drumului. în același timp, 
mi-a lipsit și practica serioasă de 
turneu. Pentru mine cel mai im
portant lucru in momentul de 
față este să joc și aș vrea mult să 
pot lua parte la turneul interzo
nal. Desigur, să ajung să joc a- 
colo va fi greu, întrucît nu am 
luat parte la ultimul campionat 
al S.U.A.

— Cu cine ați vrea să vă în
tâlniți într-un viitor meci ?

— Știu că nu am dreptul să-l 
provoc pe Spasski la un meci, 
însă Fondul Șahist American a 
propus să suporte meciul Spasski 
—Fischer și a fost de acord să 
dea 25 000 dolaîi pentru pre
mii — 15 000 învingătorului, și 
10 000 celui invins. Acest meci 
noi l-am putea juca .și la Mosco
va și la New York. F.uaș juca 
cu mare plăcere pînă la primele 
6 partide decise, Spasski se pare 
că nu este nici el contra acestei 
idei, însă aceste lucruri le de
cide federația de șah. I-am pro
pus și lui Larsen să ne întîlnim 
și el a fost de acord, insă a spus 
că nu are timp anul acesta...

— Cine sînt, după părerea 
dumneavoastră, cei mai buni șa
hiști din lume ?

— Dintre sovietici — Spasski, 
Petrosian, Korcinoi. In afară de 
aceștia — Fischer și Larsen.

— Și dintre toți aceștia cine 
este cel mai biln ?

— Fischer !!
— Cine , are cele 

se să joace meciul 
tru campionatul 
Spasski ?

— Korcinoi și Larsen.
— însă care ar fi cel mai. in

teresant meci pentru lumea șa- 
histă ?

— Desigur, meciul Larsen — 
Fischer...

— Și cine l-ar cîștiga ?
— Cred că eu. ,
— Părerea . dumneavoa^ră , 

despre campionatul lumii ?
— Spasski e un șahist foarte 

bun, insă după părerea mea el 
a făcut multe greșeli, și în me
ciul cu Petrosian mi s-a părut că 
el s-a temut un pic de adversa
rul său. Fu am ajuns la această 
concluzie, analizind cu grijă toa
te partidele lor cînd m-am pre. 
gătit pentru intilnirea noastră de 
la Belgrad.

—- Pentru ce ați renunțat la 
prima masă în favoarea lui Lar
sen ?

— Nimeni nu m-a întrebat 
dacă vroiam sau nu să joc la 
masa a doua ! Cu toate că știu 
că joc mai bine decît Larsen, în

ultimul an și jumătate n-am mai 
jucat aproape deloc. Larsen a 
participat cu mare succes la tur
nee și de aceea a avut dreptul 
moral să joace la prima masă. 
Pentru mine o surpriză a fost 
jocul său foarte slab cu Spasski 
în partida a doua.

—- Ce părere aveți despre 
ciul de la Belgrad ?

— înaintea meciului am 
zut că echipa sovietică va 
tiga foarte ușor. Meciul a 
foarte interesant, însăși ideea

me-

ere-
cîș- 
fost 

. ..... . des
fășurării lui foarte frumoasă. De
sigur, U.R.S.S. este prima putere 
șahistă a lumii și așa va rămîne 
încă destulă vreme de acum în
colo. în U.R.S.S. marii maeștri 
au condiții foarte bune pentru a 
se ocupa de șah. Eu sînt șahist 
profesionist, trebuie să cîștig 
bani jucind in turnee. Dacă nu 
joc, nu primesc hani. Acum am 
scris cartea „60 din cele mai 
mari partide ale mele“ și pentru 
aceasta am primit un onorariu. 
Foarte des am fost criticat pen
tru faptul că cer onorariu spe
cial pentru participare la turnee. 
Răspunsul meu este acesta : eu 
trebuie să fac așa. deoarece șa
hul este 
din șah...

• — Ce 
șah ?

—- îmi

viafa mea ! Eu trăiesc

vă place în afară de

Anunță că primește înscrieri la 
examenul de admitere pentru școa
la de piloți cu durata de 3 ani.

Școala funcționează în provincie 
cu regim de internat, elevii avînd 
asigurate gratuit masa, cazarea și 
echipamentul.
Condițiile de admitere la examen 
sînt

— Absolvent de liceu cu diplo
ma de bacalaureat

— Vîrsta 18—23 ani împliniți 
pînă la 01. 09. 1970

— Stare perfectă a sănătății 
Domiciliul stabil în București 

Examenul de admitere se ține 
între 21 sept. — 25 sept. 1970 din 
materia cuprinsă în programele 
scolare ale claselor IX—XII la ma- 
tematici si fizică.
........ -

Vizita medicală este eliminatorie 
înscrierile se primesc zilnic pînă 

la data de 12 sept. 1970 între orele 
13,00—15,30 la Serv. Personal 
TAROM Aeroportul Băneasa, unde 
solicitanții vor prezenta

— Cerere de înscriere tip
— Certificat de naștere (copie 

legalizată)
— Diploma de bacalaureat (în 

original, însoțită de o copie).
— Se primesc înscrieri numai 

pînă la 100 candidați.
La absolvirea școlii, elevii piloți 

primesc și livretul militar.
La terminarea școlii, absolvenții 

vor fi încadrați în întreprinderea 
de Aviație Civilă, cu sediul în Bucu
rești.

place muzica, îmi pla
ce să vizionez programele tele
viziunii. Înainte îmi plăcea să 
strîng multe costume frumoase, 
să-mi fac o garderobă, acum însă 
am abandonat această idee. Nu 
am mașină și iată că acum la 
Belgrad am primit premiu pen
tru victoria Ia masa mea un 
Moskvici din cea mai nouă se
rie. Mi-e teamă însă de automo
bil. In ultimul an, in S.U.A. au 
fost 56 000 accidente mortale în 
catastrofe automobilistice și de 
aceea am hotărît : e mai bine să 
merg cu autobuzul.

— Cjt tisap dtșdicati șahului ?
— Dacă mă pregătesc pentru 

turnee lucrez mult, dacă nu — 
mă odihnesc.

în încheiere, arată Bielica, ma
rele maestru american mi-a pus 
și el o întrebare : 
ceva, te rog, e 
legal să omori 
răspunsul său, 
cest caz că el 
ma, Fischer a
„Nu te teme, vreau să omor nu
mai pe acei ziariști care mă sună 
la telefon în cursul nopții. Eu 
am venit la Belgrad să joc șah și 
nu să dau interviuri“ !...

„Spune-mi 
ceva cu totul ne- 
un ziarist ?!“. La 
că se teme în a- 
ar putea fi victi- 
izbucnit în ris.

FLORIN GHEORGHIU

ȘCOALA DE SPECIALIZARE POSTLICEALÄ DE STENODACTI
LOGRAFIE Șl SECRETARIAT

la MÀGÀZINELE
COOPERAȚIEI de consum

SE VIND SI CU PLATA IN RATE

a) CURSUL DE ZI cu durata da unu și doi ani, pentru absol
venții școlilor medii (licee) eu sau fără diplomă de bacalaureat;

b) CURSUL SERAL cu durata de un an pentru absolvenții 
din producție ;

Școala nu are cămin.
Informații suplimentare se pot primi la telefonul 14.00.92.



Tensiune în Bolivia
LA PAZ 4 (Agerpres) — Bo

livia parcurge in prezent o pe
rioadă de tensiune, marcată, în
tre altele, de un val de explozii 
survenite la La Paz, de o serie 
de măsuri autoritare adoptate de 
guvern împotriva presei sindica
le și a mai multor demonstrații de 
protest organizate de muncitori și 
studenți. în ceea ce privește ex
ploziile produse în capitală, pe
riodicitatea și intensitatea lor au 
determinat autoritățile să consi- 
uere că este vorba de apariția u- 
nei organizații teroriste urbane. 
O altă cauză a încordării o con
stituie încarcerarea directorului

săptămînalului sindical „Prensa“, 
Andres Solis, acuzat de „spriji
nire a subversiunii". în semn de 
protest, mai mulți membri ai Sin
dicatului muncitorilor din presă 
și radio s-au prezentat la închi
soarea San Pedro, unde se 
află deținut Solis, și au cerut să 
fie închiși la rîndul lor. Demon
strații de protest față de această 
măsură, ca și de alte acțiuni si
milare ale autorităților survenite 
în ultima vreme, au avut loc atît 
la La Paz, cit și în alte orașe ale 
țării. La Ipiza, ciocnirile dintre 
demonstranți și poliție s-au sol
dat cu uciderea a doi studenți.

Delegația 
militară
română

în R.D. G

Final la sesiunea Comitetului
pentru dezarmare

Lucrările Comitetului vor fi reluate
in cursul anului viitor

La Palatul Națiunilor 
din Geneva a luat sfîrșit 
cea de-a doua sesiune 
din acest an a Comite
tului pentru dezarmare.

în cadrul ultimei ședințe a fost 
adoptat, în unanimitate, raportul 
Comifetului, ce va fi prezentat 
celei de-a 25-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. Documentul 
reprezintă o sinteză a negocierilor 
desfășurate din acest an, care 
au durat peste 5 luni. Acesta cu
prinde și pozițiile expuse de dife
ritele delegații în problema de
zarmării generale și totale. Ra
portul conține, de asemenea, o 
anexă privind „Proiectul de tratat 
cu privire la interzicerea ampla
sării de arme nucleare și alte 
arme de distrugere în masă pe 
teritoriile submarine și suboceani- 
ce și în subsolul acestora“, docu
ment elaborat în urma negocieri
lor din cadrul Comitetului în anii 
1969—1970,

După cum se știe, România s-a

declarat în mod constant în fa
voarea interzicerii tuturor activi
tăților militare în teritoriile sub
marine. Cu prilejul discuțiilor 
care au avut loc în cadrul Co
mitetului pe marginea acestei 
probleme, delegația română s-a 
pronunțat în favoarea includerii 
în acest proiect de tratat a unei 
prevederi care să precizeze scopul 
final al tratativelor'— demilitari
zarea completă — și angajamen
tul părților de a continua cu 
bună credință eforturile în aceas
tă direcție, precum și mențiunea 
că nici una din prevederile a- 
cestui proiect de tratat nu poate 
și nu trebuie să aducă atingere, 
în nici un fel, drepturilor statelor, 
recunoscute de dreptul interna
țional, asupra mării teritoriale și 
a platoului continental.

Lucrările Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva vor fi 
reluate în cursul anului 1971, la 
o dată ce va fi stabilită de comun 
acord de către statele participan
te la negocieri.

încheierea Conferinței O.U.A.
Timp de patru zile „Casa Africii“ din capitala Etiopiei a găz

duit lucrările celei de-a 7-a conferințe la nivel înalt a țărilor 
membre ale Organizației Unității Africane.

Pe ordinea de zi a conferinței 
au fost înscrise probleme actuale 
legate de decolonizare, lupta îm
potriva neocolonialismului și a 
discriminării rasiale, întărirea co
laborării dintre Statele Africii în 
domeniile politic, economic și so
cial. Sesiunea s-a desfășurat în- 
tr-un climat de cooperare, ce a 
marcat — după părerea observa
torilor — un moment deosebit în 
evoluția relațiilor interafricane. 
Participanții la lucrări au salutat 
acordul realizat în capitala Eti
opiei privind restabilirea relații
lor diplomatice între Nigeria, 
Zambia, Tanzania, Coasta de Fil
deș și Gabon, relații deteriorate 
ca urmare a recunoașterii de că
tre acestea din urmă a fostei pro
vincii secesioniste — Biafra.

Un acord unanim a fost reali
zat asupra necesității lichidării 
definitive a colonialismului și ra
sismului — una dintre problemele 
cardinale ale continentului. Re
zoluția cu privire la decolonizare 
condamnă războiul dus de colo
nialiștii portughezi împotriva po
poarelor din Angola, Mozambic, 
Guineea (Bissau) și sprijinul acor
dat guvernului de la Lisabona de 
partenerii săi din N.A.T.O. Dele
gații la conferință și-au reafirmat 
solidaritatea cu lupta dreaptă a 
mișcărilor de eliberare națională 
din teritoriile aflate încă sub do
minație colonială. în documente-

BERLIN 4 (Agerpres) — Joi 
seara, ministrul apărării naționale 
a R.D. Germane, general de ar
mată Heinz Hoffmann, a oferit o 
recepție în cinstea delegației mi
litare române, conduse de minis
trul forțelor armate, general-colo
nel Ion Ioniță.

Au participat Rauchfuss Wolf
gang, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G., Hans 
Rietz, vicepreședinte al Consili
ului de Stat, Gunter Jahn, prim- 
secretar al Consiliului Central al 
Uniunii Tineretului Liber Ger
man, adjuncți ai ministrului apă
rării naționale, generali și ofițeri 
superiori, membri ai corpului di
plomatic acreditați la Berlin.

A fost, de asemenea, prezent 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Berlin, Nicolae Ghe- 
nea.

în toastul rostit, Heinz Hoff
mann a subliniat satisfacția mili
tarilor, a populației R.D.G. față 
de vizita delegației române. El 
a spus : „Dorim, scumpi tovarăși 
români, ca vizita dv să contribuie 
ca relațiile dintre popoarele și 
armatele noastre să se întărească 
și să se aprofundeze. Vizita dv să 
contribuie la întărirea unității și 
coeziunii familiei noastre socia
liste, să întărească certitudinea dv 
că în R.D. Germană aveți prie
teni credincioși, tovarăși de arme 
vigilenți și aliați devotați“.

în cuvîntul său, Ion Ioniță, ex- 
primînd sentimentele de prietenie 
pe care oamenii muncii și mili
tarii României socialiste le 
trese față de poporul R. D. Ger
mane și armata sa, a spus : . ~ 
porul român își exprimă satis
facția față de dezvoltarea legă
turilor prietenești intemaționaliste 
și de colaborare tovărășească, 
față de cursul ascendent al rela
țiilor pe plan economic, politic, 
cultural, tehnico-științific și în 
alte domenii dintre Republica 
Socialistă România și R. D. Ger
mană, față de continua întărire a 
frăției dintre armatele noastre“.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Vizita delegației militare româ
ne, condusă de ministrul forțelor 
armate, general-colonel Ion Ioni
ță, continuă.le adoptate de Conferință este 

condamnată politica de apartheid 
și discriminare rasială promovată 
de regimurile de la Pretoria și 
Salisbury.

Participanții la conferință și-au 
manifestat îngrijorarea față de in
tențiile guvernului conservator de 
la Londra de a relua livrările de 
armament către regimul rasist din 
Republica Sud-Africană.

Conferința a lansat un apel 
tuturor statelor membre pentru 
sprijinirea eforturilor de mediere 
ale lui Gdnnar Jarring în Orien
tul Apropiat și pentru reglemen
tarea conflictului pe baza rezolu
ției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967.

Referindu-se la rezultatele ac
tualei sesiuni, președintele Tan
zaniei, Julius Nyerere, a apreciat 
că „ea va rămîne probabil în is
toria O.U.A. ca sesiunea solidari
tății și a reconcilierii“. „Ceea ce 
este important, a adăugat Julius 
Nyerere, este să uităm trecutul și 
să acționăm în perspectiva viito
rului“.

împăratul Etiopiei, Haile Se- 
lassie, a subliniat, în cadrul șe
dinței de închidere, că „deplina 
reconciliere a țărilor africane și 
solidaritatea pe care au dovedit-o 
constituie un exemplu pentru vii- 
tor .

ZIUA ROMÂNIEI
LA TlRGUL DE LA

BUDAPESTA
La expoziția și tîrgul agro- 

alimentar de la Budapesta a fost 
organizată vineri „Ziua Republi
cii Socialiste România". Cu acest 
prilej, pavilionul României a fost 
vizitat de Timar Matyas, vicepre
ședinte al Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, Benkei Andras, ministrul afa
cerilor interne, și de alte persoa
ne oficiale, care au fost întîmpi- 
nați de directorul pavilionului ro
mânesc, Nicolae Stan. Totodată, 
în cadrul unei conferințe de pre
să, Teodor Marian, director în 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii, a vorbit reprezentanților 
presei ungare și străine din 
Budapesta despre rezultatele 
obținute în dezvoltarea agricul
turii țării noastre în anii con
strucției socialiste.

A fost organizată și o gală de 
filme documentare românești.
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Studenți sud-vietpamezi pro- 
testînd în fața clădirii univer
sității din Saigon, împotriva 

regimului saigonez
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Poliția olandeză acjionînd împotriva unui grup de locuitori ai 
insulei Ambon din Moluce, care trăiesc în exil în Olanda ți 
care au ocupat timp de cîteva oro reședința ambasadorului 

Indoneziei la Haga

Demonstrație a lucrătorilor agricoli brazilieni împotriva 
latifundiarilor

O mare firmă japoneză de 
electronică a pus la punct un 
microscop electronic de 3 mi
lioane volți, capabil să mă
rească de 500 000 de ori o- 
biectul examinat. înalt de 
cinci metri și cîntărind 67 de 
tone, acest instrument e des
tinat, mai ales, cercetărilor 

în domeniul biologiei
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• PREȘEDINTELE PARTI
DULUI SOCIALIST DIN 
JAPONIA, Tomomi Narita, a 
prezentat Comitetului Cen
tral al partidului un ra
port cu privire la recenta sa 
vizită întreprinsă în R.P.D. 
Coreeană. Cu această oca
zie, Narita a declarat că in
tenționează să viziteze R. P. 
Chineză și R. D. Vietnam în 
fruntea unei delegații ofi
ciale a partidului.

Deschiderea Tîrgului de la 
Brno

deocamdată

Vineri s-a deschis Ia Brno cel 
de-al 12-lea Tîrg internațional 
al construcțiilor de mașini.

La deschidere au fost pre- 
zenți Gustav Husak, prim-secre- 
tar al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, Lubomir Strougal, pre
ședintele guvernului federal al 
R. S. Cehoslovace și alte persoa
ne oficiale ale țării gazdă.

Au fost de față, de asemenea, 
delegații și reprezentanți diplo
matici din țările participante Ia 
tîrg, printre care delegația gu
vernamentală română, condusă 
de tovarășul Ion Pățan, vice-

Mi-președinte al Consiliului de 
niștri.

Conducătorul delegației 
vernamentale române. Ion 

Vaclav 
guver-

tan, a fost primit joi 
Hula, vicepreședinte 
nului cehoslovac.

e PREȘEDINTELE 
CÜLUI, Diaz Ordaz,

■■■■■■■■■■■■■

de 
al

gu- 
Pă-

MEXI- 
, a sosit în- 

t.r-0 vizită la San Diego (Cali
fornia). la invitația președinte
lui S.U.A., Richard Nixon.
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in culisele
unui trist
record

Din studiul . statistic anual publicat de U.N.E.S.C.O. în 
preajma zilei internaționale a alfabetizării, aflăm că Tailan- 
da ocupă actualmente neinvidiatul loc I în procentul de 
analfabetism pe continentul asiatic. Ea se număra printre puți
nele state din lume (patru la număr) unde procentul de 
neștiutori de carte a crescut în ultimul deceniu.

Amintitul studiu statistic se bazează, în cea mai mare 
parte pe date oficiale publicate de autoritățile de resort 
tailandeze. Date care ne relevă atît amploarea flagelului 
(74 la sută din populație analfabetă) cît și, mai oles, meca
nismul care duce la tristul record.

Ultimul recensămînt școlar, ale cărui rezultate au devenit 
cunoscute în aprilie a.c. (și care a fost reluat în studiul sta
tistic anual al U.N.E.S.C.O.) atestă o tristă realitate : sute de 
mii de copii și tineri tailandezi sînt nevoiți să rămînă în 
afara școlii. Datele centralizate de Centrul de statistică și 
recenzare de la Bangkok arată că în țară există 1.680.000 
de copii între 11 și 13 ani și 2.725.000 de tineri între 14 și 
18 ani. Așadar, un total de 4 405 000 de tineri la vîrsta școlii 
medii și liceale. Mai | ' ' ’ ■ - -
școli (302 000). Tn Tailani_ ______ ...____ , _
copii între 7 și 11 ani. Peste două treimi dintre ei nu 
locuri în școli sau pur și simplu i , •• ■■■- - -
frecventeze fiind nevoiți să muncească de la o vîrstă fra
gedă. Iar din cei care frecventează școala elementară peste 
30 la sută se retrag înainte de a fi terminat cele patru clase 
primare.

Din datele aceluiași recensămînt, reise că în Tailanda lu
crează la munci agricole aproape un milion și jumătate de 
copii între 7—13 ani și în activități neagricole circa 350 000 
de copii din aceeași categorie de vîrstă. Alți aproape 
850 000 de copii și tineri între 14—18 ani muncesc ca lu
crători în agricultură și 400 000 în industrie și comerț. Re
zultă un total de circa 2.100.000 de copii și tineri de vîrstă 
școlară care sînt siliți să muncească, de cele mai multe ori 
în munci ocazionale și foarte prost retribuite pentru_ a-și 
cîștiga existența (întrucît familiile lor nu le pot asigura între
ținerea).

Acest tablou întunecat se datorește atît linsei aproape 
totale de preocupare a guvernului de la Bangkok pentru re
țeaua școlară (fondurile alocate pentru învatămînt sînt de 
circa 20 de ori mai mici dacît cele pentru poliție și, în ulti
mii 20 de ani nu s-a construit absolut nici un nou iocal de 
școală elementară sau medie), cît și greutăților econo
mice ale masei oamenilor muncii tailandezi. Milioanele 
de copii rămași în afara școlii provin din familii de munci
tori, țărani și mici funcționari care nu pot să suporte costul 
ținerii unui copil în școală. Chiar după date oficioase, din 
cauza creșterii continue și masive a costului vieții, venitul 
unei familii de muncitori s-a redus actualmente cu circa trei 
salarii și jumătate, în medie, p» an, în comparație cu situa
ția din 1967—1968.

Bineînțeles, manualele,_ rechizitele și uniformele școlare, ca 
și taxele pentru învățămîntul secundar nu au scăpat tendin
țelor de creștere a prețurilor. în ultimul an școlar taxele în 
gimnazii, școli profesionale și licee au sporit cu aproape 
50 la sută în comparație cu anul precedent. Costul rechizi
telor școlare, ca și al manualelor și uniformelor a crescut 
cu sută la sută.

Sînt realități dure, amare, ce-și au corespondentul în du
rerea milioanelor de copii tailandezi care nu se pot bucura 
de binefacerile școlii. Sînt realități triste care explică recor
dul nu mai puțin trist deținut actualmente de Tailanda.

E. R.

puțin de a 14-a parte sînt cuprinși în 
mda trăiesc aproape cinci milioane de 
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ORIENTUL APROPIAT
• CUVÎNTAREA REGELUI HUSSEIN
• PREMIERUL ISRAELIAN VA

VIZITA S.U.A.
AMMAN 4 (Agerpres) — Re

gele Hussein al Iordaniei a ros
tit joi seara o scurtă cuvîntare la 
postul de radio Amman, în cadrul 
căreia a anunțat că a cerut gu
vernului să ia toate măsurile ne
cesare pentru asigurarea ordinii 
în întreaga țară. „Sînt convins că 
atît primul ministru, cabinetul pe 
care îl conduce, cît și șeful statu
lui major și armata vor face față 
sarcinilor care le revin în aceste 
momente“, a spus șeful statului 
iordanian.

Suveranul hașemit a precizat 
că a cerut, de asemenea, guver
nului să ia contact cu Comitetul 
Central al Rezistenței Palestinie
ne, pentru restabilirea calmului 
în întreaga țară.

TEL AVIV 4 (Agerpres) — 
Primul ministru al guvernului is-

raelian, Golda Meir, va face o 
vizită oficială în Statele Unite ale 
Americii, în a doua jumătate a 
lunii septembrie, s-a anunțat la 
Tel Aviv. în cursul convorbirilor 
pe care le va avea cu președinte
le Nixon, Golda Meir va expune 
poziția Israelului față de ultimele 
evoluții ale situației din Orientul 
Apropiat.

ROMA 4 (Agerpres) — Vice
președintele Irakului, generalul 
Hardan Abdel Gaffar al Takriti, 
a sosit la Roma într-o vizită de 
două zile. în timpul șederii sale 
în capitala Italiei, oaspetele ira
kian va avea convorbiri cu mem
bri ai guvernului italian în cursul 
cărora vor fi abordate situația din 
Orientul Mijlociu, precum și pro
bleme de interes bilateral.

■■■■■■■■■■bbbbbbbmibiiieìi

Tn cîte metropole va prin
de oare organizarea circula
ției automobilelor după 
„moda daneză ?“. înainte 
de a enumera orașele care 
s-au „molipsit“, trebuie să 
precizăm că centrul Co- 
penhagăi a fost transfor
mat într-un paradis al 
pietonilor distrați,_ de cînd 
pe bulevardul principal a 
fost interzisă cu desăvîrșire 
circulația automobilelor. Au 
urmat experiențe asemănă
toare la Tokio și New 
York, unde circulația a fost 
interzisă la sfîrșit de săptă- 
mînă pe cîteva mari artere, 
iar acum se studiază apli
carea interdicției și in cen
trul Romei.

Scopul acestei orientări 
spre eliminarea automobile
lor din marile aglomerații 
urbane este de a scuti oa
menii de înghițirea unor 
cantități sufocante de oxid 
de carbon provenit din eșa
pamente, de a înlătura căl
dura insuportabilă emanată 
de motoarele încinse, de a 
descongestiona ștrăzile cele 

mai aglomerate. Dar fieca
re capitală are problemele 
ei specifice și față de inter
zicerea circulaței automobi
lelor se înregistrează reacții 
diverse. La Tokio, celebra 
arteră „Ginza“ a apărut mai 
aglomerată de mulțimea oa
menilor, scutiți de calvarul 
prezenței automobilelor, iar 
agenții municipalității, care 
măsurau cu conștiinciozitate 
puritatea aerului au trecut 
neobservați. Experiența re
petată la sfîrșitul cîtorva 
săptămîni s-a încheiat cu 
concluzia (care era de fapt 
cunoscută dinainte) că fără 
automobile, aerul orașelor 
ar fi infinit mai curat, dar 
nu s-a adoptat nici o ho- 
tărîre definitivă.

Tn schimb, la New York 
problema a căpătat o nuan
ță politică. Primarul John 
Lindsay era, cum se spune, 
între ciocan și nicovală : 
dacă interzice accesul auto
mobilelor pe anumite străzi, 
riscă să înfrunte masa au- 
tomobiliștilor, iar dacă ar 
fi amînat aplicarea acestei 
măsuri ar fi trezit furia pie

tonilor. în sfîrșt, mai trebuie 
ținut seama și de părerea 
proprietarilor de magazine, 
pentru că la urma urmelor 
și ei sînt alegători, iar cu
vîntul lor ar putea căpăta 
greutate în alegerile muni
cipale americane. Spre sur
prinderea generală cei ce se 
închină „regelui automobil“ 
n-au protestat cînd le-a fost 
oprit accesul — tot experi
mentai, la sfîrșit de săptă- 
mînă — într-unul din cartie
rele cele mai aglomerate 
ale metropolei americane. 
Și nici volumul vînzărilor n-a 
scăzut, ceea ce a risipit și 
temerile negustorilor. Numai 
că newyorkezilor le-a fost 
înlesnită deplasarea pe ce
lebra „Fifth Avenue“ de "tă- 
tre municipalitatea precau
tă : mini-trenuri cu vagoane 
pe roți de cauciuc efectuau 
transporturi regulate de la 
un capăt ia altul al bule
vardului. Prestigiul primaru
lui n-a ieșt cu nimic întina*, 
ci, dimpotrivă, consolidat.

Iar acum „moda daneză“ 
pare că se reîntoarce.în Eu
ropa. La Roma, municipali

tatea studiază un plan mai 
complex : dacă urmează să 
se aplice o interdicție a cir
culației, atunci cu acest pri
lej, trebuie să fie puse în 
valoare cît mai bine monu
mentele cetății eterne. De 
multă vreme anumiți specia
liști avertizau că fumul și vi
brațiile produse de fluxul 
automobilelor dăunează mo
numentelor -Romei antice, 
dar glasul lor n-a fost luat 
în seamă ; acum, cînd po
luarea atmosferică se apro
pie de un punct critic se pre
conizează însă, pe lîngă o- 
prirea pătrunderii automo
bilelor pe Corso, și interzi
cerea accesului automobile
lor în piețele cu fîntîni ce
lebre, pentru ca turiștii să le 
poată admira în voie. Nu se 
știe, deocamdată, cum vor 
primi locuitorii Romei măsu
rile proiectate. Pentru că 
fiecare metropolă e un uni
vers cu legile lui proprii, iar 
temperamentul locuitorilor 
nu trebuie subapreciat...

P. N.

• LA München au luat sfîrșit 
lucrările celui de-al VlJI-lea 
Congres mondial al Asociației 
internaționale de știință poli
tică. La congres au participat 
peste 900 de delegați din 43 de 
țări de pe toate continentele, 
printre care și o delegație din 
România. In cadrul ședinței ple
nare și în grupele de specialiști, 
membrii delegației române au 
prezentat comunicările : „Con
cepția leninistă despre partici
parea maselor la conducerea 
statului“ și „Organizarea de 
stat și formarea cadrelor în 
Republica Socialistă România“ 
(prof. dr. docent Ioan Ceterchi, 
vicepreședinte al Academiei de 
Științe. Sociale și Politice din 
România) ; „Interacțiunea din
tre național și internațional în 
politică, în lumina ideilor lui 
Lenin“ (prof. dr. Constantin 
Petre) ; „Reflecții asupra princi
piilor și normelor relațiilor din
tre state în lumea contempora
nă“ (prof. dr. Nicolae Kallos) ; 
„Știință politică și artă poli
tică la Lenin“ și „Democratiza
rea procesului de adoptare a de
ciziilor ca trăsătură a conduce
rii societății socialiste în Ro
mânia" (conf. univ. dr. Ovidiu 
Trăsnea) ; „Tineretul român în 
viața politică a țării“ (conf. dr. 
Marin Voiculescu).
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• DUPĂ O VIZITA făcută în 

capitala uruguayană, ziaristul 
spaniol Enrique Zabala Cuadra- 
do a declarat unui corespondent 
al agenției U.P.I. că s-a intilnit 
cu lideri ai organizației clan
destine care și-a asumat respon
sabilitatea răpirii consulului 
brazilian Dias Gomide și a func
ționarului american Claude Fly. 
Ziaristul spaniol afirmă că, po
trivit declarațiilor liderilor or
ganizației amintite, cei doi se
chestrați sînt sănătoși și ar 
urma să fie eliberați în curînd.

• O CAPSULA EXPERI
MENTALA lansată în cadrul 
programului spațial american 
„Apollo“, care a fost recuperată 
în Golful Biscaya de un echipaj 
de pescuit sovietic, va fi trans
misă reprezentanților S.U.A., 
relatează genția T.A.S.S. Tn a- 
cest scop, în portul sovietic 
Murmansk va sosi o navă ame
ricană.

PREȘEDINTELE 
INDONEZIEI 
LA BONN

PREȘEDINTELE INDO
NEZIEI, generalul Suharto, a 
sosit vineri la amiază la Bonn 
într-o vizită oficială de două 
zile. Președintele Indoneziei 
s-a întîlnit în aceeași zi cu pre
ședintele R. F. a Germaniei, 
Gustav Heinemann, și cu cancey 
larul Willy Brandt. Tn același 
timp, ministrul de externe al In
doneziei, Adam Malik, a avut 
întrevederi cu colegul său vest- 
german, Walter Scheel.

• IN MAI MULTE REGIUNI 
ale Vietnamului de sud, forțele 
patriotice au lansat în noaptea 
de joi spre vineri puternice 
atacuri împotriva unor obiective 
ale trupelor americano-saigo- 
neze. Au fost bombardate, între 

altele, două cartiere generale 
ale diviziilor americane din re
giunea Saigonului. Alte 30 de 
obiective au fost atinse de tirul 
artileriei forțelor patriotice. 
Lupte au avut loc joi în trei din 
cele patru regiuni militare din 
Vietnamul de sud.

• UNITĂȚI ALE ARMATEI 
ȘI POLIȚIEI, mobilizate din 
ordinul administrației saigo- 
neze, au intervenit cu brutali
tate împotriva unor manifestații 
de protest ale invalizilor de răz
boi din cartierul Cholon al ca
pitalei sud-vietnameze, făcînd 
uz de arme și armament greu 
și lansînd peste 2 000 de grena
de cu gaze lacrimogene împo
triva participanților. Potrivit 
agenției Reuter. s-au înregistrat 
peste 70 de răniți din rîndul in
valizilor. Demonstranții cereau 
majorarea pensiilor și îmbună
tățirea condițiilor de locuit.
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