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La Constanta a luat ființă

INSTITUTUL DE 
MARINĂ

Prin Decret al Consiliului de 
Stat se Înființează în munici
piul Constanța, incepînd cu a- 
nul universitar 1972/1973, Insti
tutul de marină, ca instituție 
de învățămint superior, pentru 
pregătirea ofițerilor de marină 
comercială.

Institutul va avea secții de o- 
fițeri de navigație și ofițeri de 
electromecanică navală. Durata 
studiilor este de 4 ani.

Ministerul Educației și învă- 
țămintului, împreună cu Minis
terul Transporturilor și Teleco
municațiilor vor comunica ul
terior prin presă data desfășu
rării și condițiile de înscriere 
Ia concursul de admitere în a- 
cest institut.

(Agerpres)

Alături de tinerii muncitori din secția strungărie-montaj a Uzinei metalurgice Bacău, ucenicul Nicolae
Ciobanu își desăvîrșește, zi de zi, pregătirea, numărîndu-se de pe acum printre cei mai destoinici mem

bri ai brigăzii de tineret
Foto : PAVEL TANJALA
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Evocări 
din perspectiva 

prezentului

Schimbul de miine 
și datoriile lui 

de astăziRĂSPUNDEM CP ENTUZIASM ALEXANDRU 
COADĂ. 
prim-secretar

al Comitetului județean Brăila 
al V.T.C.

CORIOLAN 
VOINEA, 
prim-secretar

al Comitetului județean Prahova 
al V.T.C.

ALEXANDRU 
MOCANU, 

prim-secretar 
al Comitetului județean Vrancea 

al V.T.C.CHEMĂRILOR LA ÎNTRECERE !
• Colective de oameni ai muncii din mari întreprinderi se angajează să îndeplinească 

în mod exemplar sarcinile pe anul 1972 ^Tinerii sînt hotărîți să-și aducă o substanțială

contribuție pentru a face din întreprinderile lor întreprinderi fruntașeChemările la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea planului in anul 1912 au fost primite cu puternic entuziasm de către colectivele de muncă din întreprinderi, fabrici, uzine, din institutele de cercetări, de pe șantierele de construcții. Exprimîndu-și hotărîrea fermă de a asigura ridicarea calitativă a întregii activități economice, muncitorii, inginerii, tehnicienii, cercetătorii și proiectanții, celelalte categorii de oameni ai muncii printre care un număr impresionant de tineri formulează, în adunările generale ale saiariaților, angajamente însu-
Secretarul

U. L C. 
trebuie 

să intervină 
acolo unde 
este mai

flețitoare care se constituie Ia nivelul colectivelor în entuziaste răspunsuri la chemări. Caracteristica generală a acestor angajamente e dată de faptul că obiectivele preconizate vizează folosirea intensivă a potențialului productiv, accelerarea ritmului de creștere a productivității muncii, înnoirea și ridicarea calității produselor, reducerea cheltuielilor de producție, îndeosebi a celor materiale, sporirea beneficiilor și a rentabilității, reducerea termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități de producție, creșterea eficienței investițiilor.Un inginer șef și un secretar U.T.C. ne prezintă astăzi răspunsurile colectivelor din care fac parte la chemările la întrecere pentru depășirea planului în anul 1972.

ÎNTREPRINDEREA ELECTRO 
MUREȘ TG. MUREȘ

— Convorbire cu tovarășul 
ILIE NĂZDRĂVAN,

inginer șefîn adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la întreprinderea Electromureș din Tg. Mureș în care s-a analizat activitatea economică pe anul 1971 și sarcinile care stau în fața întreprinderii în 1972 participanții la dezbateri, făcîndu-se ecoul tovarășilor de muncă din secții și ateliere, au prezentat numeroase propuneri de perfecționare a organizării producției și a muncii, relevînd noi posibilități de sporire a
M. BORDA

(Continuare în pag. a ll-a)

ÎNTREPRINDEREA INDUS 
TRIALĂ TEXTILA 

DIN GALAȚI
— Interviu cu tovarășa 

MARGARETA NANTU, 
secretara Comitetului V.T.C.Am participat ieri, după amiază, la adunarea celor 175 de reprezentanți ai saiariaților de la întreprinderea industrială de stat „Textila“ din Galați, adunare care a prilejuit o amănunțită analiză a activității colectivului desfășurată în cursul anului trecut, a posibilităților existente pentru o

ION CHIRIC

(Continuare in pag. a Il-a)

Dialogul nostru cu

SILVIA POP,
secretară a comitetului V.T.C.

— Liceul economic ClujCe experiență aveți în munca de organizație ?— Pînă în urmă cu două luni am fost locțiitor al secretarului U.T.C. pe școală ; de atunci colegii mi-au conferit înalta responsabilitate de secretar al organizației școlii.— Care a fost ultima ședință la care ați participat ?— Imediat după începutul trimestrului II, la 19 ianuarie, am analizat activitatea din primul trimestru și programul pentru al doilea.— A existat un punct nevralgic în această retrospectivă ?— Situația la învățătură la anii IV, care, deocamdată, nu este strălucită. Este drept, însă, că obiectivele ce stau în fața uteciștilor din aceste clase : bacalaureatul și admiterea .în. în- vățămîntul superior implică un volum sporit de muncă, dar ia situația mai puțin bună a contribuit și teza de matematici, notată pe puncte, sistem similar cu admiterea.— V-a deranjat exigența ?— Nu, ea ne învață mai bine cu viitoarele etape școlare— Ce măsuri preconizați pentru ca toți colegii din anul IV să se poată prezenta cît mai bine la ambele praguri ale profesiei ?

V.C.M. Reșița. Turbina D.S. 50 
in fața ultimului examen înaintea 

expedierii către beneficiar

CALIN STANCULESCÜ
(Continuare in pag. a IV-a) .

Tractoarele trebuie 
reparate acum, nu cînd 

vor fi în brazdă!Deși februarie, ne mai despart .puține zile, totuși, pînă cînd . va trebui ;'să se iasă în cîmp pentru executarea importantelor lucrări agricole de sezon. Tocmai de aceea în aceste zile trebuie intensificată acțiunea de pregătire a acestui moment. Aceasta presupune în primul rînd pregătirea tractoarelor, a celorlalte mașini agricole, asigurarea semințelor etc. Bunii gospodari au și așezat la rubrica „realizări“ succese incontestabile : suprafețe fertilizate, semințe asigurate, mașini revizuite. Numai că lucrurile nu se prezintă peste tot la fel. Iată, de pildă, Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Turnu- Măgurele. Ceea ce s-a realizat aici în pregătirea tractoarelor pentru viitoarea campanie este departe de a fi satisfăcător iar ritmul în care se execută acum reparațiile este extrem de slab.

Străbatem curtea și atelierele stațiunii. Nîmic din ceea ce ne-am fi așteptat că dă măsura eforturilor acestor zile nu ne atrage atenția. Nici un motor pe bancul de probe, nici un tractor în rodajul ce urmează reparației sau reviziei, nici o semănătoare aflată sub mina calificată a mecanizatorilor. Doar cîțiva oameni se străduiesc să dea de cap problemelor dificile ce le creează decuplarea, fără macara, a motorului unui tractor. „Sîntem mult rămași în urmă, cu reparațiile, ne spune tovarășul Ion Lozneanu. directorul stațiunii. întii, pentru că le-am început tirziu din cauza prelungirii lucrului în cîmp pînă la 31 decembrie, apoi, din cauza lipsei pieselor de schimb, și, în al treilea rînd, situația se explică prin numărul mic de oameni cu adevărat competenți pe care putem conta la reparații“.

Trei argumente pentru o situație de-a dreptul îngrijorătoare : aproape optzeci de tractoare nereparate și nici jumătate din mașinile agricole, cu sarcină de plan în prima campanie a anului nepuse la punct. Dar sînt trei argumente cu totul neîntemeiate. Pentru că, în ce privește reparațiile, la S.M.A. Turnu- Măgurele este vorba de o slabă organizare, de o intolerabilă obișnuință de a așeza ca paravan propriilor greșeli așa-zisele cauze obiective. într-adevăr, reparațiile au început la 10 ianuarie — și nu pe 3 ianuarie cum s-ar fi întîmplat lucrurile după spusele tovarășului director — dar nu pentru că tractoarele ar fi lucrat în cîmp (cele șase cooperative agricole deser-GH. FECIORU
(Continuare în pag. a IV-a)

— O parte a programului întocmit pentru aniversarea jubileului din martie este formată din acțiuni care se circumscriu preocupărilor obișnuite ale organizațiilor U.T.C. Ținind seama de acest fapt, ce aduce în plus bunei lor desfășurări perioada actuală în care sînt oganizate ?— Fără pretenția de a face o clasificare definitivă, elementul care pe mine, personal, m-a impresionat mai mult este numărul mare de inițiative apărute în organizațiile din -județ. In domeniile cele mai diverse, dar cu precădere în muncă, au apărut o serie de inițiative care au impulsionat organizarea unora dintre acțiunile curente pe care le întreprindem. Astfel, organizațiile U.T.C. unde sînt cuprinși tinerii mecanizatori au lansat acțiunea intitulată : „Să obținem economii echivalente eu valoarea reparației unui tractor“. Ea s-a extins în tot județul, angajînd aproape 850 de tineri. La 'Combinatul de hîrtie și celuloză, precum și la Combinatul de- fibre artificiale de lîngă Brăila, în mai multe secții s-au constituit linii ale tineretului. Altfel spus, tinerii au preluat deservirea în întregime a unor instalații. Tn patru magazine din municipiul Brăila deservirea populației a fost încredințată în exclusivitate unor brigăzi ale uteciștilor. La Uzina „Progresul“, tot din Brăila. s-a constituit „Tineret-clu- bul" ale cărui manifestări sînt adresate tuturor tinerilor din oraș. Tot aici s-ar putea reține si crearea societății iiterâr-artis- tice a elevilor din Brăila.— Referințele pe care le-ați formulat conturează o activitate asiduă. Din acest punct de vedere, ritmul intens pare a fi o altă coordonată importantă a modului în care decurg acțiunile. Ce argumente ilustrează a- ceastă realitate ?— Recent am încheiat activitatea patriotică pe anul 1971. Printre altele, bilanțul reține două cifre semnificative : valoarea lucrărilor nefinanțate se ridică la 60 milioane lei, iar cele finanțate la un milion și jumătate. Un procent însemnat, al acestor realizări s-a obținut prin eforturile depuse în ultimile săptă- mîni care au încheiat anul tre-TRAIAN GINJU
(Continuare în pag. a Il-a)

— Ce semnificații se acordă in organizații colocviilor-dezbatere „50 de ani de luptă și muncă sub conducerea partidului“, care se desfășoară in prezent— Sînt întîlniri și' discuții politice ale tinerilor din fiecare întreprindere, din secții, la care participă ca invitați vechi comuniști. muncitori cu o bogată experiență de muncă și de viață, precum și membri ai biroului și comitetului județean al U.T.C. Se urmărește cunoașterea tradițiilor revoluționare ale organizației noastre, prin prezentarea principalelor momente din istoria Uniunii Tineretului Comunist, ale luptei și activității sale de-a lungul timpului, sub conducerea partidului. Aceste evocări sînt însă strîns corelate cu referirile la dezvoltarea fiecărei întreprinderi, în trecut și astăzi, la rolul și sarcinile concrete îndeplinite în diferite etape de tineret și de fiecare organizație U.T.C., sub conducerea comuniș-ION TRONAC

— Aceste săptămîni. aceste zile premergătoare aniversării unei jumătăți de veac de la înființarea organizației U.T.C. ne aduc în gînd și pe buze fireasca întrebare : în ce fel înțeleg să întimpine uteciștii vrîn- ceni acest moment de aleasă sărbătoare ?— Indiscutabil, în primul rînd prin fapte. Prin muncă. Am discutat cu mulți tineri de pe întreg teritoriul județului. Mărturisesc că i-am simțit însuflețiți de evenimentul care se apropie. Atenția acordată tineretului, marele interes stîrnit de sărbătoarea de ' la 19—20 martie, oferă fiecărui utecist un sentiment de înaltă mindrie, greu de reprodus în cuvinte. Nu odată, în cadrul întîlnirilor pe care le-am avut cu tinerii din organizațiile U.T.C. din Vrancea. aceștia au subliniat că prin tot ceea .ce fac, prin munca și comportarea lor doresc să adin- cească și să cimenteze robustul angajament care îi leagă față de partidul comunist.
EMANUEL ISOPESCU

(Continuare în pag. a ll-a) (Continuare în pag. a ll-a)DATORIA
1 de NICOLAE ȚIC

Foto : OH. CVCV

• Grave neglijențe la Uzina mecanică Mîrșa

privind pregătirea și condițiile ucenicjlor

Ce timpane trebuie 
să aibă conducerea 

întreprinderii pentru a 
auzi și cuvintul U.T.C. ului

Ucenicia la locul de muncă -— formă rapidă de calificare directă în mediul fierbinte al producției — și-a demonstrat _ în cei mai bine de trei ani, de cînd a fost introdusă, nu numai utilitatea și eficiența economică, dar și avantajele imediate pentru întreprinderi de a-și forma noi contingente de meseriași, a- tît de necesari ritmului impetuos de dezvoltare, a economiei naționale.Desigur și la Uzina mecanică Mîrșa, din județul Sibiu, aceste comandamente sînt, sperăm,. cunoscute de conducerea administrativă cu atît mai mult cu cîț aici nevoia de cadre este mai mult decît acută. Firesc ar fi deci ca și interesul manifestat față de cel peste 200 de tineri care își însușesc meseria "prin această formă de învățămînt să fie direct proporțională cu res

ANCHETĂ CETĂȚENEASCĂ

pectivele nevoi și cerințe. O primă constatare se impune : în lipsa unui atelier școală, elevii, sînt repartizați prin rotație în secțiile' de producție. Există • însă doar . un singur instructor într-o secție și astfel supravegherea lor este dificilă. Acesta a fost și punctul de vedere al celor doi instructori de practică cu care am stat de vorbă (Gheorghe Moise și Jean Macovei) și care ne relatau în plus o repartizare nejudi- cioasă a ucenicilor pe secții. Astfel, tocmai la sculărie — secție modernă, bine dotată, unde ucenicii ar putea beneficia de asistența unor muncitori cuînaltă calificare, numărul loreste infim (...abia 4—5 !). O succintă analiză la locurile demuncă reliefează faptul că la a- ceastă uzină nu se respectă H.C.M. 981/1967 privind pregă

tirea ucenicilor. Astfel, la anul I, dintr-o zi de lucru ponderea timpului folosită pentru pregătire abia atinge 50 la sută, restul programului ucenicii fiind folosiți la cu totul alte treburi.Din păcate chiar și elevii din anii II și III sînt puși să execute activități care nu au nici în clin nici în mînecă cu pregătirea și viitoarea lor calificare profesională.Să intrăm într-o secție, acolo unde ucenicii sînt repartizați pe lîngă muncitori. Cei care răspund de ucenici sînt într-adevăr autentici dascăli, deschizători de drumuri în tainele meseriei pentru acești tineri de 15—18 ani care nu au mai avut pînă acum nici o con-ADINA VELEA
(Continuare în pag. a IV-a)

( Șeful promoției, talentatul, eminentul, căruia i se prezicea 
c un viitor strălucit, n-a ajuns, în cei douăzeci de ani care-au
< trecut de la absolvire, decît profesor de liceu, si încă la un
< liceu oarecare, dintr-un orășel oarecare. Alții, da — alții, au

I
* ajuns directori generali, conferențiari, inovatori, inventatori, r 

medici emeriți. Acești alții rar apucaseră cîte un premiu doi 
sau trei — și nici nu li se prezisese cine știe ce viitor. Anii 
trec, șeful promoției nu dă nici un semn că și-ar dori mai 
mult, poate că nu se simte în stare, ori — poate că a 
intervenit un accident în viața lui, care i-a stins ambițiile... 
Bietul șef de promoție! ...Și gîndind astfel, prea puțini 
dintre foștii colegi au curiozitatea să afle ce se petrece 
cu fostul lor șef de promoție. La drept vorbind, nu se pe
trece nimic neobișnuit, nici în bine, nici în rău : omul s-a. 
stabilit în orășelul de pe Mureș de care se simțea legat din 
copilărie, s-a însurat cu o fată de prin părțile acelea, are 

Idoi copii, se prezintă la cursuri în fiecare zi... Cariera di
dactică și-a început-o reparînd băncile și ajutînd la zugră- 
vitul pereților. La primele ore de curs a constatat că are 
elevi nepregătiți și care nici nu socotesc necesar să mai în
vețe cîte ceva. Degeaba ar învăța, că tot n-o să reușească 
la universitate. Ti aduceau și dovezi : trei ani la rîncJ, nici 
unul dintre absolvenții acelui liceu, socotit printre cele maî 
slabe din țară, nu reușise la examenul de admitere în facul
tate... Aproape două sute de absolvenți băteau străzile oră
șelului, poposeau la cafenea — și-de prea mare plictiseală, 
se certau cu părinții. Și-atunci, șeful promoției s-a gîndit să 
organizeze cursuri speciale de împrospătarea ,-cunoștințelor 
pentru absolvenți, cursuri la care, timp de două luni nu s-o 
prezentat nici unul dintre cei invitați. S-a mai gîndit șeful 
promoției să înființeze un cenaclu literar, la care-au venit 
mulți, dar nu ca să-și dtească producțiile, ci numai așa, să so 
cheme că au fost și ei la cenaclu. După vreo cinci luni, șeful 
promoției a primit vizita unor colegi, profesori mai în vîrstă, 
care l-au poftit să-și caute un post în altă parte. După

? această amenințare — să-i zicem colegială — au venit Io 
? rînd scrisorile anonime, sesizările, anchetele. Acuzații de to' 
/ felul : că pentru o notă de trecere pretinde două sute de lei. 
/ că ia alimente de la internat, că ar avea legături amoroaso 
I* cu o elevă... După doi ani, douăzeci și unu dintre absolven 

ții acestui liceu au reușit la examenul de admitere, a fost un 
succes și părinții acelor elevi au dat un banchet în cinstea 
șefului de promoție.

I se prezisese o carieră fulminantă, și, iată, n-a ajuns 
decît profesor de liceu, la un liceu oarecare. Dar el, din- 
totdeauna, asta și-a dorit. Cariera lui este convins, nu va 
avea nimic spectaculos. Azi nu mai poți stîrni senzație

(Continuare în pag. a V-a)
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un viitor strălucit, n-a ajuns, în cei douăzeci de ani care-au 
i încă la un 
i — alții, au

X.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Reginei Danemarcei, MARGRETHE A II-A următoarea telegramă :Vă rog să primiți, Domnule Președinte, sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj de simpatie adresat de dumneavoastră și de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, mie și familiei regale, cu ocazia morții iubitului meu tată, Maiestatea Sa Regele Frederik al IX-lea.Totodată, doresc să vă exprim sincere mulțumiri pentru bunele urări transmise cu prilejul urcării mele pe tron.împărtășesc pe deplin dorința dumneavoastră de dezvoltare în continuare a relațiilor bune și de prietenie dintre țările noastre.în Sala mică a Palatului s-au deschis, miercuri dimineața, lucrările celei de-a II-a sesiuni de comunicări științifice a Comitetului de Stat al Planificării.Sesiunea, avind ca temă „Perfecționarea activități de planificare“, dezbate aspecte complexe ale acestei activități în etapa actuală de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in țara noastră și este menită să ducă la lărgirea orizontului cunoștințelor și să impulsioneze preocupările cadrelor de specialitate în direcția abordării unor probleme noi ale perfecționării planificării.Pe agenda sesiunii, care se va desfășura timp de trei zile, sînt înscrise peste 100 de comunicări, elaborate de cadre dițj Comitetul de Stat al Planificării, specialiști din alte Instituții, centrale industriale, organe locale, institute de proiectări și

AL VII-LEA CONGRES 
INTERNAȚIONAL 
DE ESTETICĂCapitala țării noastre va fi în luna august gazda unei importante manifestări științifice — ai Vll-lea Congres internațional de estetică.Lucrările congresului se vor desfășura sub înaltul patronaj al președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Organizat de Academia de Științe Sociale și Politice și sub auspiciile Comitetului Internațional de Studii Estetice, congresul va dezbate o sferă largă de probleme de specialitate : relația artist-critică-public ; arta contemporană ; actualitatea cercetărilor de Istorie a artei și esteticii; noi metode și criterii folosite în investigația și aprecierea estetică ; estetica ambianței și a vieții cotidiene etc.In cadrul reuniunii, vor fi susținute numeroase rapoarte și comunicări științifice. Va fi deschisă, totodată, o expoziție, care va reuni cele mai valoroase scrieri de estetică, apărute, in ultimul timp. în țara noastră și în străinătate.Congresul a suscitat un mare interes în lumea științifică. Pînă în prezent și-au anunțat participarea peste 400 de oameni de știință, din 30 de țări ale lumii, printre care savanți de renume mondial ca Etienne Souriau (Franța), președintele de onoare al Comitetului Internațional de Studii Estetice, Jan Aler (Olanda), secretarul general al acestui Comitet, Mikel Dufrenne, (Franța). Roland Barthes (Franța), Joseph Gantner (Elveția), Luigi Pareyson (Italia), M. F. Ovsiannikov (U.R.S.S.), Ladis- law Tatarkiewicz (Polonia), Helmut Hungerland (S.U.A.), Heinrich Lutzeller (R.F. a Germaniei) și alții.Subliniem că, în perioada premergătoare congresului, în editurile din țară vor fi publicate mai multe lucrări reprezentative privind cercetarea estetică românească și vor avea loc simpozioane și sesiuni științifice, pe teme ca : educația estetică, parte integrantă a procesului educației comuniste ; criterii de valorizare a artei contemporane și civilizația secolului XX și vor fi organizate expoziții de artă plastică românească contemporană.
„AMICII MUNȚILOR" 
LA SIBIULa Sibiu s-a constituit un club turistic denumit „Amicii

Același 
ritm înalt — 
întotdeauna
(Urmate din pag. I)cut. în anul în curs ne-am luat angajamentul de a realiza pînă în martie circa 35 la sută din planul anual de muncă patriotică. Cifra se traduce, printre altele, în colectarea a 6 000 tone metale vechi, lucrări în silvicultură valorînd 500 000 lei. Cu multă tragere de inimă lucrează cei 1 500 de tineri pe șantierele de îmbunătățiri funciare deschise la Șirlău. Tătaru, Surdila — Găiseanca și în alte comune-din județ. Merită, de asemenea, să fie consemnat numărul mare de concursuri, olimpiade ce au loc : „Fiecare tînăr - fruntaș în muncă și comportare", „Nici un utecist sub normă“, „Fiecare tînăr — un cititor al cărții tehnice", „Sectorul zootehnic cu cei mai multi tineri și cu cele mai bune rezultate", „Fiecare organizație U.T.C. — o brigadă de muncă voluntar- patriotică",— Acest evantai de acțiuni are și o valoare instructivă pentru organizațiile și activiștii U.T.C. în ceea ce privește activitatea de după 19 martie.— Desigur. Este un lucru care nu poate fi trecut cu vederea. Tocmai de aceea ne și preocupăm să valorificăm învățămintele momentului așa cum se cu- 

cercetări și din învățămîntul superior.Lucrările sesiunii continuă pe secțiuni.Miercuri dimineața, Zang Ciăl, adjunct al ministrului Culturii din R.P.D. Coreeană, împreună cu membri ai conducerii ansamblului Operei „Phibada“ din Phenian, care întreprinde un turneu în țara noastră, au făcut o vizită la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, unde au avut o întrevedere cu Ion Brad, vicepreședinte al Consiliului.Miercuri a sosit în Capitală, N’Famara Keita, ministru al domeniului schimburilor al. Republicii Guineea, pentru semnarea Protocolului de schimburi comerciale pe 1972 dintre țara sa și Republica Socialistă România.Munților“. Noua asociație înființată din inițiativa unui grup de iubitori ai frumuseților montane, își va desfășura activitatea în patru secții : turism, schi, orientare turistică și alpinism. Ea își propune să contribuie la popularizarea drumețiilor alpine, o mai bună cunoaștere și o- crotirea monumentelor naturii, construirea de refugii, adăposturi și întreținerea potecilor și marcajelor, colaborarea cu unitățile „Salvamont“ în vederea prevenirii accidentelor în munți etc. Pentru realizarea acestor scopuri, clubul turistic sibian va colabora cu organele județene specializate, cu asociațiile sportive etc.
NOI FORMULE 
ÎN PERFECȚIONAREA 
UNIVERSITARĂ

— Convorbire cu tovarășul 
PETRE IONESCU, director ge
neral adjunct în Ministerul Edu
cației și învățămîntului.

— In această lună la o serie de 
institute de învățămtnt superior 
din București și din provincie 
vor începe ciclurile de perfecțio
nare postuniversitară. Care este 
formula organizatorică a acestor 
cursuri ?— Cursurile de perfecționare postuniversitară sînt organizate de Ministerul Educației și învă- țămîntului în colaborare cu celelalte ministere. Locul efectiv de desfășurare al cursurilor este asigurat de institutele de învățămînt superior din întreaga tară, dar a- ceste cursuri se pot desfășura și în colaborare cu întreprinderi industriale, institute de cercetări, laboratoare specializate în incinta acestora.

— Care este durata de desfă
șurare a cursurilor postuniversi
tare ?— Durata lor variază între o lună și un an, sub forma învăță- niîntului de zi, seral și fără frecvență, cu sau fără scoatere din producție. Aceste forme vor fi stabilite în funcție de specificitatea domeniului în care activează cursanții.

— Care este domeniul cu cea 
mai mare pondere cuprins în a- 
ceasta acțiune ?• — Aproape jumătate din numărul total al cursanților (17 000) cuprinși în cadrul cursurilor de perfecționare vor fi profesori și învățători, în special, cadre didactice care predau în învățămîntul de cultură generală.

— Prin ce elemente noi se ca
racterizează această acțiune ?— Putem consemna ca un element nou faptul că în această largă acțiune vor fi cuprinși pentru prima oară cercetători, pro- iectanți, ingineri. De asemenea.
vine. Mai ales sub aspectul păstrării ritmului înalt al activității, al climatului efervescent prilejuit de evenimentul pe care ne pregătim să-1 sărbătorim.

Evocări 
din perspectiva 

prezentului 
(Urmare din pag. I) tilor, în producție, în munca de educație. Se precizează totodată cerințe specifice privind sarcinile de producție, perfecționarea pregătirii profesionale și întărirea disciplinei, ca și dezvoltarea de ansamblu a capacității de mobilizare și influențare politico-educativa a organizațiilor U.T.C.— După cîte am aflat, asemenea țeluri urmărește și concursul „Partidul și tineretul", lansat nu de mult, cu sprijinul comitetului județean de cultură și educație socialistă. în ce mod ?— In primul rînd prin etapa întîi, cu caracter de masă, ne-am propus să realizăm o mai bună cunoaștere de către tineri a trecutului istoric, a mișcării muncitorești și democratice de tineret, a contribuției tineretului sub steagul de luptă al partidului, pentru eliberarea națională și socială, la edificarea noii orînduiri. De asemenea, concursul își propune să contribuie la cunoaște- 

cursurile postuniversitare prezintă două direcții: de perfecționare și de specializare, urmărin- du-se diferențiat o informare largă asupra noutăților dintr-un domeniu sau o documentare a- profundată într-o specialitate ru o arie mai restrînsă. Ministerul Educației și Invățămîntului autorizează și organizarea unor cursuri de perfecționare intensivă, de scurtă durată, între 2—4 săp- tămîni pentru specialități comandate de uzine, întreprinderi, centrale industriale.
— Care vor fi modalitățile de 

predare ?— Formele clasice de predare vor fi îmbinate cu metode noi de informare și comunicare au- dio-vizuală, vor avea loc studii în grup, dezbateri pe probleme interdisciplinare. Cursurile vor fi urmate de un examen final în urma căruia absolvenții vor primi un certificat de atestare.
C. S.

EMISIUNI
DE TELEVIZIUNE 
ȘCOLARĂ INTEGRATĂ

Incepînd cu trimestrul al III-lea 
al anului școlar 1971/1972, Radio- 
televiziunea Română, împreună cu 
Ministerul Educației și Invățămîn- 
tului organizează, în mod experi
mental, pentru elevii din anul al 
III-lea al liceelor de cultură gene
rală, emisiuni de televiziune șco
lară integrată, la obiectul „Anato
mia și fiziologia omului“, după 
programa prezentată mai jos. A- 
ceste emisiuni vor fi transmise o 
dată pe sâptămînă, în ziua de 
marți, la orele 9.

Pentru a da posibilitatea unui 
număr cît mai mare de licee să 
beneficieze de eficiența acestor e- 
misiuni care fac parte integrată 
din programa școlară, profesorii 
de biologie vor organiza predarea 
materiei in trimestrul al II-lea, în 
așa fel. încît, în trimestrul al III- 
lea să se poată sincroniza planifi
carea calendaristică cu programul 
emisiunilor.

Prima emisiune se va transmite 
marți, 25 aprilie a.c. Durata fiecă
rei emisiuni va fi între 20—25 mi
nute. în funcție de planificarea ca
lendaristică prezentată mai jos, 
profesorii de biologie își vor al
cătui propriile panificări și vot 
propune conducerii liceelor să a- 
ducă modificările corespunzătoare 
în orarul școlii pentru trimestrul 
al III-lea.

Ulterior, Institutul de științe pe
dagogice va pune la dispoziția li
ceelor îndrumări metodice privind 
organizarea și desfășurarea lecției 
de biologie, în condițiile folosirii 
emisiunilor de televiziune inte
grată.

A DOUA PASIUNE
Aveți în față doua 

fotografii. Șl in prima 
șl In a doua, se află 
același bărbat : tlnărul 
Marin I. Moise din 
brigada de construcții 
a cooperativei agricol» 
din comuna Ivești, ju
dețul Vaslui. Cine sini 
cele două femei 7 V-o 
spune reporterul : în 
prima fotografie este 
soția lui Marin, coo
peratoare harnică, pri
cepută, bună gospodi
nă șl soție. Dar cea
laltă 7 Este a doua 
dragoste și pasiune a 
cooperatorului Marin 
Moise. Cu mîna iul. 
din ciment și balast, a 
creat această țărancă 
frumoasă, cu ochi ne
gri, care stă aici, pe 
marginea șoselei, de 
ani de zile. în afara 
treburilor de construc
tor. Marin mal are așa
dar o pasiune și anu
me aceea de a modela

rea prezentului dinamic, înfloritor. a uriașelor realizări obținute de poporul nostru prin politica Partidului Comunist Român, în legătură cu perspectivele dezvoltării patriei noastre în actualul cincinal. întrecerea va contribui, totodată, la dezvoltarea dragostei față de patrie; partid și popor, față de frumusețile patriei și județului, stimulînd interesul tinerilor pentru cunoașterea locurilor istorice, a muzeelor, pentru aprofundarea realizărilor orînduirii socialiste, a amplasării proporționale a obiectivelor economice pe întreg teritoriul țării.— Ce alte manifestări politico- cducative din programul de acțiuni dedicate aniversării semicentenarului realizează această sinteză trecut-prezent, cu obiectivele amintite ?— Cu organizația de pionieri am inițiat concursul „Eroi au fost, eroi sînt încă", pentru cunoașterea faptelor de vitejie și eroism ale tinerilor, săvîrșite cu prilejul marilor bătălii de clasă date sub conducerea partidului, a efortului poporului nostru pentru construirea socialismului în România. în cadrul manifestărilor din luna culturii, „Tezaur prahovean", sînt prevăzute ca acțiuni dedicate tineretului și în- tîlniri cu membri ai comitetului județean de partid, concursuri pe teme de istorie și altele. In februarie și martie, cercurile și societățile științifice ale elevilor pregătesc sesiuni de referate cu teme inspirate din activitatea U.T.C. în cei 50 de ani de existență. în mod deosebit în organizațiile din întreprinderi și școli se desfășoară întilniri cu ilegaliști, vechi militanți ai miș

Programa de anatomia și fiziolo
gia omului

Anul al III-lea, trimestrul al 
III-lea al anului școlar 1971/72 °)

Lecția 1. Aparatul cardio-vascu- 
lar (generalități). Anatomia inimii 
(fără televiziune).

Lecția a 2-a: Fiziologia inimii (cu 
televiziune, marți, 25 IV a.c.).

Lecția a 3-a. Anatomia arbore
lui circular (fără tv.).

Lecția a 4-a. Anatomia sistemu
lui circulator limfatic (fără tv.).

Lecția a 5-a. Fiziologia circula
ției (cu tv., marți, 9 V a.c.).

Lecția a 6-a. Reglarea circulației. 
Deficiențe circulatorii (fără tv.).

Lecția a 7-a. Aplicații și proble
me privind fiziologia aparatului 
circulator (cu tv., marți 16 V a.c.).

Lecția a 8-a. Metabolismul in
termediar (fără tv.).
Lecția a 9-a. Metabolismul de 

bază și energetic (cu tv., marți, 
23 V a.c.).

Lecția a 10-a. Vitaminele 
(fără tv.).

Lecția a 11-a. Funcția de excre
ție (cu tv., marți, 30 V).

Lecția a 12-a. Funcția de excre
ție (fără tv.).

Lecția a 13-a. Funcția de repro
ducere (cu tv„ marți, 6 VI).

Lecția a 14-a. Organismul ca tot 
unitar (fără tv.).

Lecția a 15-a. La dispoziția pro
fesorului.

•) Planificarea a fost alcătuită 
de un colectiv de profesori de bio
logie din municipiul București.

[evenimente 
FENOMEN RAR 
PE COASTA MARII 
NEGREToată coasta românească a Mării Negre, pe o lățime spre larg ce atinge uneori două mile, este năpădită de o masivă a- glomerare de blocuri de gheață. Acest fenomen rar, care a făcut ca apa mării să capete un aspect aproape polar, se datorește, potrivit explicațiilor șefului Centrului meteorologic din Constanța, Al. Rădulescu, prezenței de sloiuri provenite din gheața formată la mal, pe o mare întindere, în cursul săptă- mînilor trecute, cînd s-au înregistrat pe litoral temperaturi puțin obișnuite în această parte a țării. La acestea s-au a- dăugaț „iceberguri“ purtate de curenții marini de coastă din Golful Odesa și de la gurile Dunării. Temperatura scăzută a mării în zona litoralului românesc nu permite topirea rapidă a ghețurilor, care înaintează încet, către coastele Bulgariei. Spre Mangalia, unde apa începe să se încălzească, sloiurile se diminuează ca densitate și dimensiuni, fenomenul rămînînd o curiozitate de actualitate numai pentru țărmul românesc.

cimentul, din care re
alizează adevărate lu
cruri de artă ; con
struiește fintinl sau 
cișmele, cum se spune 
pe la oraș. Capteaza 
apa izvoarelor sus în 
dealuri șl o aduce pe 
conducte pînă în sat. 
Fiecare fîntină e o 
lucrare frumoasă, In
spirată din viața ță
ranilor și din basmele 
auzite de la bătrîni. In 
timpul său liber cre
ează asemenea fintinl. 
A construit trei in sa
tul Pogonești, cinci la 
ivești și două la Tu- 
tova. în viitor are de 
gînd să facă șl altele, 
mal frumoase. Nu știe 
că prin aceste lucrări 
face de fapt artă ; ei 
știe doar că ceea ce 
realizează, conferă sa
telor un plus de fru
musețe, Iar oamenii 
pot bea apă dulce de 
izvor de la fîntînile 
făcute de el.

GH. NEAGU

cării comuniste, cu activiști de partid și de stat care au activat în organele conducătoare ale U.T.C. în aceeași perioadă, în toate orașele și în comunele Fi- lipeștii de Pădure, Mîneciu, Ciorani. Valea Călugărească, Starchiojd, Valea Doftanei, sînt programate întilniri cu membri ai biroului județean de partid și serbări cultural-artistice o- magiind aniversarea semicentenarului U.T.C.Vizitarea Muzeului Doftana, a altor locuri și monumente istorice constituie în aceste luni prilejul unor importante acțiuni educative — inmînarea carnetului de utecist. momente evocatoare, depuneri de coroane și flori la monumentele eroilor.Amintesc, de asemenea, că pregătim apariția unei lucrări „Tineretul prahovean — 50 de ani de luptă și victorii sub steagul partidului" și o expoziție jubiliară documentară, cuprinzînd aspecte din lupta și munca tineretului din județul Prahova, pentru care am lansat și un concurs de fotografii.
Schimbul de miine 

si datoriile lui 
de astăzi 

(Urmare din pag. I)— Ce acțiuni au întreprins cei 37 000 de uteciști din județ pentru a oferi un relief sub-

Răspundem cu entuziasm 

chemărilor la întrecere

ÎNTREPRINDEREA ELECTRO 
MUREȘ-TG. MUREȘ

(Urmare din pag. I)producției, de îmbunătățire a calității produselor. Pe această bază adunarea generală a hotărît sporirea angajamentelor ca răspuns la chemarea la întrecere adresată de către Uzina Rulmentul din Brașov, către toate colectivele de muncă din unitățile ramurii industriei constructoare de mașini.Tovarășul Uie Năzdrăvan, inginerul șef al întreprinderii, răspunzînd la întrebările adresate de redactorul nostru, ne înfățișează principalele obiective înscrise în angajamentul colectivului precum și modul în care se va* acționa pentru îndeplinirea lor.—■ Analizînd posibilitățile existente în unitatea noastră, pe baza propunerilor făcute de reprezentanții salariaților în adunarea generală, colectivul nostru s-a angajat ca în 1972 să depășească producția marfă planificată cu 2,6 la sută, producția marfă vîndută și încasată cu 2,4 la sută și să obținem beneficii peste plan în valoare do 3 000 000 lei Sînt, desigur, obiectivele principale, globale...— Ce a avut în vedere adunarea generală cînd a formulat aceste angajamente; ce măsuri preconizați să luați pentru a demara bine m această întrecere cu timpul, cu colegii dumneavoastră de ramură ?— Desigur noi am întocmit un plan de măsuri care are un suport solid în condițiile existente în întreprindere. Printre acestea aș enumera : mecanizarea ansamblurilor radiatorului cu ulei, realizarea prin autoutilare a 13 mașini și utilaje a căror punere în funcțiune ne va permite să depășim sarcina de plan cu 3 000 000 ; prin raționalizare, invenții și inovații vom obține economii de peste 5 000 000 lei. Alte măsuri propuse care vor conduce la realizarea angajamentelor noastre sînt înlocuirea elementelor de încălzire din im port cu elemepte asimilate, înlocuirea materialului de alamă din import la radiatorul cu ulei cu materiale indigene, reducerea consumului de metal prin reproiectarea fierului de călcat și altele, în vederea realizării și depășirii planului de producție marfă, și realizarea angajamentului de creștere a productivității muncii, vom trece la reorganizarea fluxurilor tehnologice, la cele trei fabrici, la extinderea lucrului la mai multe mașini, la mecanizarea și automatizarea operațiilor tehnologice și de transport De asemenea se va acorda în continuare, atentie deosebită, pregătirii cadrelor, perfecționării calificării lor mai ales că o bună parte dintre ele sînt tinere. Intenționăm ca în anul acesta să calificăm 200 muncitori în meseriile de strungari, frezori, sculeri, matrițpri etc.— Angajamentele pe care le-ați luat presupun existența unei baze materiale, dar în același timp, și o sporire a eforturilor tuturor categoriilor do salariați. Ce așteptați în acest sens de la organizația U T.C., de la tinerii din întreprindere ?— Răspunzînd la această întrebare, trebuie să spun că așteptările noastre sînt pe măsura forței pe care o reprezintă tineretul în întreprindere. Numărul uteciștilor e de aproape 800, iar în u- nele locuri cum e Fabrica de mașini de calcul, ei reprezintă peste 70 la sută din totalul salariaților. Din această situație decurg și sarcinile care stau în fața organizației de tineret cît și pretențiile noastre față de modul în care tinerii își vor îndeplini îndatoririle. în primul rînd, ceea ce vrem noi de la ei, e sporirea calității producției în condițiile în care sarcinile de export pentru anul acesta sînt aproape de 5 ori mai mari în raport cu cele ale anului precedent. Produsele noastre sînt livrate acum în peste 20 de țări. De aici decurge și responsabilitatea fiecărui tînăr, angajarea lui la onorarea comenzilor în conformi tate cu clauzele contractuale și, totodată, lupta lor pentru menținerea prestigiului unității în care muncesc. în condițiile diversificării producției, a extinderii lucrului la mai multe mașini, tinerii sînt în primul rînd cei de la care așteptăm solicitudine și efort. Pentru ridicarea calificării lor dorim ca interesul să se manifeste și în participarea în număr cît mai mare la cursurile de calificare și perfecționare profesională, pe care le organizăm. Noi dăm o înaltă apreciere și de aceea și sprijinim concursurile inițiate de comitetul U.T.C cum sînt: cel mai bun frezor, cel mai bun sculer matrițer, cel mai bun confecționei cablaje și altele.De asemenea, așteptăm mai mult din partea tehnicienilor și inginerilor care în majoritate sînt tineri în direcția reproiectării unor produse și in

troducerea de tehnologii noi care să contribuie la creșterea productivității muncii și la reducerea consumului ele materiale. Nu e lipsită de semnificație nici disciplina la locul de muncă înțele- gînd prin aceasta de la folosirea integrală a timpului de lucru pînă la comportarea generală în uzină și în afara ei. De fapt comitetul U.T.C. a inițiat o serie de măsuri în această direcție și însăși obiectivele de întrecere ale brigăzilor de producție recent înființate sînt o garanție că tinerii își vor îndeplini atribuțiile lor cu elan și responsabilitatea de pînă acum și chiar îndrăznesc să afirm, că vom fi martorii unor rezultate sporite.
ÎNTREPRINDEREA INDUS

TRIALĂ TEXTILA
DIN GALATI
(Urmare din pag. I)mai bună îndeplinire a sarcinilor economice pe 1972. Darea de seamă prezentată de directorul întreprinderii a reliefat cu pregnanță însemnatele succese obținute aici, printre care depășirea producției globale cu circa 10 milioane lei, realizarea unor importante economii și beneficii. Tot în cadrul acestei adunări, reprezentanții salariaților, și prin ei întregul colectiv al întreprinderii, s-au angajat să răspundă exemplar la chemarea la întreceie lansată de colectivul Fabricii de confecții și tricotaje din București, prin obținerea de noi succese și depășirea planului de producție, în creșterea productivității muncii, în realizarea de economii și beneficii.în timpul acestei adunări am solicitat cîteva răspunsuri din partea tovarășei Margareta Nantu, secretara comitetului U.T.C., privind măsurile pe care înțelege să le ia organizația U.T.C. din întreprindere, pentru o mai substanțială contribuție a tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de plan, a angajamentelor întregului colectiv.— Tinerii din întreprinderea noastră, ne-a răspuns tovarășa secretară la prima întrebare, se consideră pe deplin mobilizați la realizarea tuturor sarcinilor cuprinse în planul de producție, și în textul de răspuns la chemarea Fabricii de confecții și tricotaje din Capitală Cum e și firesc, o atenție deosebită vom acorda obiectivelor principale : obținerea peste plan a 20 tone fire tip bumbac, a 60 000 pip. țesături, a 200 000 lei economii prin, folosirea mai judicioasă a materiei prime. Avem de asemenea în vedere reducerea consumului specific cu 12 tone la bumbac puf și cu 8 tone la fire tip bumbac.— Obiectivele pe care vi le-ați propus necesită, fără îndoială, importante măsuri pentru înlăturarea deficiențelor semnalate anul trecut. Din cuvîntul tovarășului director am reținut de trei ori formula : „apelăm la comitetul U.T.C....", cu alte cuvinte, la o solicitare continuă pentru acțiuni, pentru activități concrete în sprijinul producției. Ce puteți să ne spuneți ?— Știu la ce vă referiți. într-adevăr, anul trecut, cu toate rezultatele bune s-au semnalat și unele deficiențe așa cum sînt și cele de la unitatea C, ceea ce a dus la neînaeplinirea planului de producție în acest sector. Trebuie să vă spunem că încă de la începutul acestui an am luat măsurile care se impuneau la unitatea C. Astfel am procedat, împreună cu conducerea fabricii la o nouă repartizare a tinerilor pe locuri de muncă, am avut multe convorbiri individuale cu tineri care nu și-au îndeplinit norma, i-am mobilizat pe toți acești tineri la cursurile de calificare și de ridicarea calificării, am inițiat întreceri între brigăzi.— Dar tineri sub normă s-au cu multe absențe nemotivate aveți și în celelalte sectoare.— Am acționat și aici și ne propunem ca în viitor să fim și mai operativi, să inițiem și mai multe acțiuni pentru a întări disciplina în producție, pentru a obține o cît mai bună organizare a locurilor de muncă, o perfectă întreținere a utilajelor. Ne dăm seama că prin înlăturarea fiecărei deficiențe semnalate, noi putem spori forța și capacitatea colectivului, cu alte cuvinte, putem mări cantitatea realizărilor, îndeplinirea e- xeroplară a propriilor angajamente.în continuarea adunăiii am ascultat numeroase propuneri făcute de reprezentanții salariaților întreprinderii. Printre acestea s-au înscris direct și cele ale organizației U.T.C. — toate tinzînd spre îmbunătățirea muncii, a producției, spre o mai viguroasă mobilizare a colectivului întreprinderii, la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan.

stanțial și, totodată, . sărbătoresc aniversării semicentenarului U.T.C.?— Ca pretutindeni în țară, și noi dorim să oferim sărbătorii noastre dimensiunile cuvenite. Astfel, am inițiat și pus în aplicare un larg și divers program de manifestări. Pregătirea aniversării semicentenarului a început încă din luna noiembrie a anului trecut. într-o primă perioadă,. care s-a încheiat do curînd, 'fiecare acțiune a avut ca emblemă titlul „Orizonturi". Cea de a doua etapă, cea care a debutat de curind, se va desfășura sub egida unui vers dintr-un frumos cîntec patriotic de masă : „Sub flamuri de partid biruitoare".— Ne puteți sintetiza, in cîteva cuvinte, obiectivele de fond ale acestor cicluri de manifestări ?— Desigur. Tinerii de azi sînt fondul de aur al zilelor de miine. Munca și educația lor mo- ral-politică de azi constituie destinul lor de miine. Intr-un sens mai adine, mai grav, ei sînt destinul de miine al României noastre. Și, tocmai din aceste motive fundamentale considerăm că uteciștii noștri trebuie să înțeleagă profund 'semnificația jertfei și suferințelor acelor eroi ai clasei noastre muncitoare care au adus țara la această treaptă de azi trebuie să înțeleagă conștient menirea lor, acum, să înțeleagă suprema omenie a calității de comunist.— Vă rugăm să consemnați, concret, cîteva acțiuni mai importante ale uteciștilor vrînceni.— Fiecare acțiune, fiecare faptă diurnă are importanța ei. 

Dar, pentru că aș dori să remarc numai cîteva mai ample, vă rog să notați : în fiecare organizație U.T.C. din județ a fost prezentat medalionul „De la comuniști învățăm cutezanța", cu largi referiri la biografia secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Toate înmînările de documente — cravate roșii sau carnete de utecist — se desfășoară sub titlul : „Eroi au fost, eroi sînt încă", în cadrul cărora ilegaliști și cadre de bază din activul comitetului județean de partid vorbesc „generației semicentenarului" despre tradițiile de luptă ale clasei muncitoare, despre eforturile care se depun astăzi pentru edificarea societății socialiste, despre sarcinile care stau în fața tineretului. In curind se va da cale liberă „Ștafetei cultural-artistice" care, pînă în ziua de 18 martie, va trece prin toate comunele și orașele Vrancei. Albumul care va fi alcătuit cu acest prilej va fi prezentat în cadrul spectacolului de gală care va avea loc în final la Focșani. Este necesar să amintesc angajamentul pe care și l-au luat uteciștii noștri în cinstea aniversării : din cele 8 milioane de ore de muncă patriotică hotărîte a fi efectuate în cursul anului 1972. un procent de 40 la sută să fie împlinit pînă în preajma zilei de 19 martie.— Ce este programat pentru zilele de 19—20 martie ?— Un carnaval al tineretului, spectacolul de gală de care a- minteam, o retragere cu torțe și cîte și mai ,cîte. De un lucru sînt sigur : va fi frumos.

LIBRETUL DE ECO
NOMII PENTRU TU
RISM

Se spune adesea că pasiunea 
pentru turism nu cunoaște 
vîrstă, că satisfacțiile oferite dc 
o excursie bine organizată și 
cu un itinerariu interesant nu 
sint de loc mai mici decît cele 
produse, de pildă, de o operă 
de artă. Acesta este de altfel, 
și motivul pentru care numărul 
turiștilor din țara noastră este 
în continuă creștere.

Printre alte mijloace care 
stau la dispoziția populației 
pentru organizarea de excursii 
în străinătate se numără și 
libretul de economii pentru 
turism.

Celor care îl utilizează, Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
le oferă :

— cîștiguri în excursii în 
străinătate, organizate de 
O.N.T. ;

— cîștiguri în bani pentru or
ganizarea de excursii indivi
duale în străinătate ;

— dobînzi.
Atît cîștigurile în excursii or

ganizate în străinătate, cît și 
ciștigurile în bani pentru orga
nizarea excursiilor individuale 
în străinătate se acordă prin 
trageri la sorți trimestriale.

Recent, cu prilejul unei tra
geri la sorți a acestor librete, 
Casa de Economii și Consem
națiuni a acordat un număr 
de 52 de cîștiguri în excursii 
în Franța, Italia și U.R.S.S. De 
diferite alte excursii, cum 
sînt de pildă cele în Japonia, 
Austria, Polonia, Cehoslovacia, 
au beneficiat numeroși, titulari 
care utilizează libretul de eco
nomii pgntru turism.

Libretele de economii pentru 
turism se emit de filialele și a- 
gcnțiilc C.E.C., pe numele per
soanelor care efectuează depu
nerea sau pe numele altor per
soane.

PENTRU
TDMIPUIL 

DY. LIBER
(ffnemo

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE :. rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Capitol, (ore
le 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

LOCOTENENTUL BULLITT : 
rulează la Sala Palatului (ore
le 17; 20), Luceafărul (orele
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favo
rit (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20.30), București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE rulează 
la Patria (orele 10; 12,30; 16; 18,30; 
21), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Tornis (orele 9,30; 12; 
14.30; 17,15; 20).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulea
ză la Scala (orele 11,13: 13,30; 
16: 18,30; 21), Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

FUGA : rulează la Central (ore
le 10; 15; 19).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Feroviar (orele 9,15; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Excel- 
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Melodia orele (9; 11,15; 
13,30; 16, 18,30; 20,45).

O DUMINICA PIERDUTA : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18;
20.15).

LOVE STORY : rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20,15), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

B. D. LA MUNTE ȘI LA 
MARE : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,15), Viitorul (orele 
15,45; 18; 20,15).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Volga (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15). Miorița :
(orele 9; 11,15; 13.30: 15,45: 18;
20.30) .

LIVADA DIN STEPA : rulează 
la Munca (orele 16; 18; 20).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE: 
rulează la Doina (orele 11,30; 16;
19,30; la orele 10 Program de de
sene animate pentru copii).

DECOLAREA : rulează Ia Raho- 
va (orele 15,30; 18; 20,15).

TRENUL : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MISIUNEA TINEREI NHUNG : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

COPACII MOR TN PICIOARE : 
rulează la Bucegi (orele 15,45; 18;
20.15) , Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9—10,30 
în continuare; PROGRAM DE 
DOCUMENTARE (ora 20,15).

WATERLOO : rulează la Vitan 
(orele 15,30; 19).

NEÎNFRICATUL GYULA VARA 
ȘI IARNA : rulează la Crîngași 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CASTANELE SINT BUNE : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15).

DUELUL STRANIU : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20), MIHAIL STROGOFF : rulează 
la Moșilor (orele 15,30, 17,45; 20).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Ferentari (orele 15,30: 17,45; 
20).

PĂDUREA DE MESTECENI : 
rulează la Giuleștl (orele 15.30; 18;
20.30) .

STEAUA DE TINICHEA : ru-. 
lează la Pacea (orele 15,45: 18;
20), Laromet (orele 15.30: 17,30;
19.30) .

VAGABONDUL : rulează la Lu
mina (orele 8,30—14,30 în conti
nuare: 17.30; 20.30).

DUPĂ VULPE rulează la în
frățirea (orele 15,30; 17.45; 20).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Floreasca (orele 
10; 15,30: 19).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Arta (orele 15,30; 18;
20.15).

PETRECEREA : rulează la Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

JOI, 10 FEBRUARIE 1972 
Teatrul de Operetă : VOIEVODUL 
ȚIGANILOR — ora 19,30; Teatrul'. 
Național „I. L. Caraglale” (Sala 
Comedia) : TACHE, IANKE ȘI 
CADIR — ora 20; (Sala Studio) : 
JOCUL DE-A VACANȚA — ora 
20: Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : BUNA SEARA DOM
NULE WILDE — ora 19,30; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(Schitu Măgureanu); O SCRISOA
RE PIERDUTA — ora 20; (Sala 
Studio) : VICARUL — premieră — 
ora 20; Teatrul de Comedie : NIC- 
NIC — ora 20; Teatrul Mic ; ZA
DARNICE JOCURI DE IUBIRE — 
ora 19,30; Teatrul Giuleștl : COME
DIE CU OLTENI — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase” (Sala Sa- 
voy) : BIMBIRICA — ora 19,30; 
(Sala Victoria) : GROAPA — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilestu” : 
INTR-UN CEAS BUN — ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică (Calea Victo
riei) : ELEFĂNȚELUL CURIOS — 
ora 10 ; NINIGRA ȘI ALIGRU — 
ora 15; (Str. Academiei) : CARTEA 
CU APOLODOR — ora 17; Teatrul 
Evreiesc : DOUA NUNȚI SI UN 
DIVORȚ — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română” : LA IZVOA
RE DE FRUMUSEȚE — ora 19,30; 
Circul „Globus” : 72 CIRC 72 —
orele 16 și 19.30.

JOI, 10 FEBRUARIE 1972 
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9,05 Mica paradă 
a șlagărelor. Emisiune de muzică 
ușoară realizată de Televiziunea 
din Bratislava (reluare). 9,30 Dina
mica societății românești. Condiția 
umană în socialism (reluare). 10,00 
Curs de limba engleză (lecția a 
2-a). 10.30 Tele-cinemateca : „Nu-i 
pace sub măslini" (reluare). 12,05 
Telejurnal. 15,30 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură. Creș
terea ovinelor pentru producția de 
carne și de lină. 16,30—17,00 Curs 
de limba germană (Lecția întîi — 
reluare). 17,30 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază. 17,35 Emisiune 
în limba maghiară. 18,35 Confrun
tări. Economiști și tehnicieni — 
funcții paralele sau complementa
re în conducerea producției ? 
18,55 Melodii noi. voci tinere. Mu
zică ușoară cu Dida Drăgan, Mihai 
Constantinescu și formația „Mon
dial". 19,10 Publicitate. 19,20 1001 de 
seri : Povestiri cu ursuleți. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Reflector. 20,15 
Tinerii despre ei înșiși. 21,10 Pa
gini de umor : Retrospectivă Walt 
Disney. 22,00 Panoramic științific. 
22,30 ,.24 de ore".

PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. Solist : 
Horst Gehann. Dirijor : Emanoil 
Elenescu. în program : Concert 
Brandenburgic nr. 4 ; Concert 
pentru orgă și orchestră în fa mi
nor de J. s. Bach. 20,45 Buletin 
de știri. 20,50 Biblioteca pentru 
toți : ion Creangă (II). 21,20 Inter
mezzo muzical cu orchestra Ger
hard R&mer. 21,30 Film serial : 
„Patru tanchiști șl un cline” 
(XIII).
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Aritmetica denunță ca' eronată o atare operațiune. Și totuși... Un colectiv de muncă are 25 de

MASĂ ROTUNDA

CU STUDENT!
din mIBOB

FACULTĂȚI 
BUCUREȘTE®

k Totul a pornit de la o 
H afirmație a unui student al 

Institutului de construcții. 
Solicitat să spună care-i 
sînt preocupările pentru 
formarea și îmbogățirea 
propriului orizont politic, 
filozofic, viitorul con
structor, Alexandru S., a 
dat o replică neaștepta
tă : „Eu nu mă ocup de 
politică I Eu vreau să de
vin inginer, nu politician!" 
Cu asta el socotea dis
cuția încheiată, înainte 
chiar de-a începe. Lucru 
cu care colegii lui —stu
denți de la diferite facul
tăți — n-au putut fi, evi
dent, de acord. Reporte
rul n-a făcut decît să le 
consemneze opiniile.Pavel Mureșan — Psihologie, anul II — Aș propune, pornind de la cazul relatat, o discuție de principiu asupra plasării facto- • i-ulMr,politic în etapa de formare a studentului, în general. Cred că nu este o opinie unică aceea conform căreia conștiința profesională este una, iar conștiința politică, alta, am întîlnit-o uneori și la colegi de-ai mei. Pentru unii, politicul este o atitudine formală ,care în momentul în care trebuie să devină implicație de viață să capete forma responsabilității sociale în ansamblul ei, este „imunizată“ prin a- ceastă scuză a conștiinței profesionale. Adică, vreau să devin inginer, cum spunea tînărul, și nu om politic. O astfel de mentalitate explică existenta unora cu rezultate excepționale pe linie profesională dar care în acțiunile organizației noastre, a sociațiilor studențești, fac o gură ștearsă.

DOINA BARBULESCU 
filozofie, anul III

NICOLAE MATEESCU 
sociologie, anul II

IRINA VASILIU 
arhitectura, anul VI

a-fi-seRep. : De unde credeți că naște o asemenea mentalitate ?Nicolae Mateescu — Cred că este aici o stare moștenită din alte timpuri, dintr-o societate în care individul nu era chemat, antrenat spre luarea unor hotă- rîri care privesc colectivitatea. El era un executor iar toate actele privind dezvoltarea socială i se păreau o manifestare a unor forțe exterioare, independente de voința lui. Noi, cei tineri, nu am trăit într-o asemenea atmosferă socială, dar ni se pare că în conștiința multora mai persistă, printr-o tradiție retrogradă, un asemenea mod de a îri- țelege integrarea, participarea la viața politică. Acum participarea, implicarea directă a fiecărui cetățean la bunul mers al societății este evidentă pentru oricine.Cornel Codiță — anul II, Filozofie — Caracteristica esențială a societății socialiste pe care o construim, cred că este conștiința actelor și a manifestărilor noastre. în plan general politic acest factor conștient are o mare importanță. Dar el trebuie să se răsfrîngă, obligatoriu asupra individului, pentru" că numai așa planul politic al societății noastre poate deveni din ce în ce mai precis, mai exact, mai eficient. Ce înseamnă. răsfrîngerea asupta individului? Eu, individ —' în' cazul nostru, student t- mă pregătesc pentru o anume profesie, deci implicit mă pregătesc pentru a participa la construirea societății socialiste. Ce presupune această implicație? Pot oare să fiu conștient de îndatoririle mele profesionale fără să includ în ele și responsabilitatea mea politică ? Eu cred că nu.Doina Bărbuiescu — Filozofie, anul III — Ca membri ai a- sociației studenților, fiecare dintre noi luăm parte la deciziile, la acțiunile comune ale colectivului. Dacă acum. în studenție, sentimentul participării nu devine conștient, dacă acum nu ești dispus să iei atitudine, deci să te ma'nifești ca membru al unui grup, cred că va fi greu să cîș- tigi, la locul de muncă, stima tovarășilor tăi. Cum să exiști, cum să muncești, dacă ești detașat de tot ce se întîmplă în jurul tău, dacă te simți neimplicat? Eu nu înțeleg. In fond, a te pregăti pentru o meserie înseamnă a te pregăti pentru viață, ca să fii și specialist și cetățean.Rep. : înțeleg că pledați pentru un mai pregnant simț al realității ?Constanța Munteanu — Istorie, anul III — Da, pentru simțul realității, al realității noastre, dar și pentru solicitare. Colegii mei vorbeau de atitudine. Eu cred că e vorba și de solicitare. Adică de crearea sentimentului de utilitate. Mi-amintesc că în liceu aveam uneori discuții legate de această problemă. Ne întrebam ce vom avea noi de făcut atunci cînd vom deveni maturi, credeam, la o judecată superficială, că cei dinaintea noastră au făcut totul. De cînd sînt studentă. am început să gîndescaltfel. încep să-mi simt utilitatea, cea socială, în special. Observ și la colegii mei aceeași frămînta- re a descoperirii utilității. Legată, obligatoriu de solicitarea socială. Adică dacă fiecare dintre noi avem conștiința că pregătirea noastră este necesară, nu așa în general, ci undeva anume, poate acolo unde este mai greu, acolo unde avem de rezolvat niște probleme, cred că. asta înseamnă, în ultimă instanță, nivel politic.Rep. : Este vorba, așadar, de constituirea unui nou statut profesional care să depășească cadrele fixe ale specialității.Constanța Munteanu — Da, cred că asta este. Un statut profesional care să stea, în egală măsură, sub semnul politicului și al specializării. Să-ți cunoști meseria, dar să fii conștient că meseria ta nu există doar pentru tine, ci. mai ales pentru societate. Că orice ai face, inginerie,

REPLICA

CE ȘTIU DESPRE 
TOVARĂȘUL DE MUNCĂ

!!“ For- justifi- tot mai Trans- subtext ___________ ,_______________ echivoc. Pînă la ce punct își păstrează valabilitatea ? Vă propunem găsim împreună răspunsul această întrebare.

„ÎL PRIVEȘTE PERSONAL!' sau „E TREABA LUI !“. ~muie cunoscute. Dar, cate ? AL MEU devine tranșant AL NOSTRU, ferul gramatical are un economic și social fără
podărea existența, felul „personal“ de a trece de la o zi la alta. Un tabiet? Vîrsta eroului nostru — 28 de ani — nu prea îndreptățește o asemenea presupunere. Și totuși, fiecare dintre cei care l-au cunoscut îndeaproape, colegi de muncă .sau a- tnjei de chef și-au justificat indiferența față de soarta lui. prin încăpățînarea cu care refuza orice sfat, prin rigiditatea de care se izbea orice intervenție din afară. Liviu Druzea. prorie- tarul unui apartament din Balta Albă a fost depistat drept inițiatorul și posesorul unui veritabil tripou. în fiecare seară se strîngeau în casa lui 12-14 persoane, care nu se ridicau de la masa de joc decît o dată cu zorile. Acesta își conducea invitații pînă la ușă, dormea un ceas-două și pornea apoi să-și „onoreze“ cea de-a doua față a existenței, care îl prefăcea din cartofor într-un modest și priceput tehnician instalator la I.C.M. București.aveau Ia îndemînă cei jur ca să depisteze traiul blu“ al colegului lor ? Se că suficiente. Citeva apar în declarațiile anexate sarul înaintat spre ’ instanței de judecată.întîlnit pe L.D. în fața rantului Ambasador, unde spunea că are întilnire cu niște prieteni. M-a invitat și pe mine... Consumația s-a ridicat la aproximativ 1 000 de lei și a achitat-o L.D.“ tat la serviciu, să aflăm cauza acestora. Cînd a fost rugat să explice, L. D. ne-a răspuns că nu avem decît să-1 sancționăm și gata !“. Merita suportată o mustrare, decît riscul de a-i fi descoperită meseria de cartofor.Toate intervențiile încercate pentru a depista preocupările extraprofesionale ale tinărului s-au oprit aici. La paravanul pe care el însuși îl ridicase în calea tovarășilor de muncă, la cercul nevăzut în care își trasase cea de-a două existență. In fața a- cestor bariere, oamenii de care depindea la un moment dat e- voluția lui Liviu Druzea au capitulat fără rezerve. Nu pentru că ar fi fost impenetrabile, ci datorită unui obstacol suplimentar, de a cărui existentă nu mai poate fi făcut răspunzător L. D. zidul propriei lor indiferențe, mai rezistent decît orice altă piedică. In asemenea situație „surpriza“ încercată cu prilejul anchetei penale apare de-a dreptul nefondată, după cum la fel de puțin convingător sună teza „teritoriului invulnerabil“, cu care colegii lui L. D. încearcă să-și mascheze nepăsarea, superficialitatea față de soarta acestuia.

membri. Așa ar putea începe relatarea unui caz petrecut în urmă cu cîteva luni la Șantierul naval din Galați. 25 de oameni, de vîrste diferite, mai mult tineri. și printre ei unul care nu se deosebea cu nimic de ceilalți. Pînă într-o zi cînd... De fapt ziua n-â putut fi stabilită cu precizie și nici nuni se pare foarte important s-o facem a- cum. Cert este că tînărul cu pricina a început să se detașeze de colegii lui într-un sens inexplicabil la prima vedere. Condica de prezență consemna în dreptul numelui său absențe și întîrzieri, fișa de pontaj înregistra la fel de impersonal ci- i fre sub nivelul obișnuit. Toate încercările de a depista motivele unei asemenea schimbări se izbeau, invariabil de replica violentă a celui în cauză. „Nu vă privește ! Nu vă amestecați !“ Nu se știe de unde băieții au intrat în posesia unei informații de natură să explice situația. Tovarășul lor de muncă, la a cărui căsătorie asistaseră în urmă cu un an. trecea prin serioase neînțelegeri familiale. Repercusiunile nu întîrziaseră să-și facă apariția sională delicată cențele colegilor.tul să vorba, în fond, de o chestiune personală „Nu putem lăsa un om să se dea la fund fără să mișcăm un deget !, „Dacă ar fi avut nevoie de sprijin ar fi venit să ni-1 ceară !“, „I-o fi rușine să-și pună sufletul în vitrină !“ Intre aceste coordonate se situau frămîntările și implicit ezitările colectivului. Pînă cînd, într-o dimineață, cineva a sunat la ușa pe care era scris numele tinărului cu pricina. A stat de vorbă cu soția lui un ceas și mai bine, apoi și-a luat rămas bun și a revenit peste cîteva zile. După o săptămînă lista personalului de la șantierul naval se îmbogățea cu încă un nume, iar tînărul căpătase o nouă colegă în tovarășa de viață. Cînd își amintesc întimplarea, cei 24 rememorează ooncomitent îndoielile care au însoțit intervenția lor. Rezultatul a fost în măsură să anuleze complet dubiile, to- - varășul lor și-a regăsit cotele firești ale marșului profesional. Știe cui a rămas dator pentru deznodămîntul fericit al unui moment de cumpănă ? Probabil ! Oamenii de lingă el și-au tăinuit cu delicatețe demersurile, iar el a preferat să le respecte anonimatul în care își îmbrăca- seră gestul. Sau poate a avut loc o explicație pe care se feresc s-o pomenească. Important rămîne că au trecut împreună, cu succes. o încercare. Că au înțeles că „violarea“ dc teritoriu pe care o întreprind are semnificația și justificarea unei riposte la tentativa de a zdruncina prin devierea unui destin, integritatea tuturor celorlalte.

instalatorCe '„atu-uri din „după re chiar do-SPECIALISTUL
UN OM POLITIC !

COLEGIALĂ
LA
NEDUME
RIRILE
UNUI
VIITOR
CONSTRUC
TOR

CORNEL CODIȚA 
sociologie, anul II

CONSTANȚA MUNTEANU 
istorie. anul III

PAVEL MUREȘAN 
filozofie, anul III

întîrziaserăi în viața profe- a soțului. O situație care îndreptățea reti- " „Avem drep-ne amestecăm ? E
la decizie „L-am restau-

„Noi ham discu- o dată pentru întîrzieri dar n-am reușit

sau medicină, ești un om politic, slujești o cauză, aceea a socialismului. Am întîlnit cîndva niște absolvenți de la Biologie care se mirau că ei, în meseria lor, au și îndatoriri politice.Cornel Codiță — Se spune, pe drept_cuvînt, că o dovadă fundamentală a nivelului politie este a-ți face meseria acolo unde este nevoie de tine, de a o pune în raport cu așteptările societății, cu idealurile ei. Dar activitatea politică înseamnă, după părerea mea, și mai mult. Ea se realizează prin integrarea în mecanismul social nu oricum, nu doar printr-o simplă acceptare, ci în mod constructiv, creator. Adică realizarea unei motivații superioare în procesul de asimilare. de transformare a unor valori sociale în valori proprii ale fiecăruia dintre noi. Și cred că consolidarea acestei motivații, de natură politică, trebuie să înceapă încă Sdin facultate..Rep. : De ce nu mai devreme? Sînt și elevi de liceu care nu consideră pregătirea lor ca un acț util societății, ci doar lor și numai lor...Constanța Munteanu — Da, cred că încă din liceu ar trebui să înceapă. Dar cum? Vedeți, fiecare dintre noi știm ce este nivel politic, conștiința politică a studentului, dar, amintindu-mi de studentul de la Construcții cu care am început discuția, mă întreb, totuși, ce metode folosim pentru a traduce în conștiința individuală. în fapta zilnică a fiecăruia dintre noi, lori generale?Rep. : Considerați, există un act politic Cum se manifestă?
aceste va-așadar, că cotidian ?Pa vel Mureșan: Fiecare gest al nostru, fiecare atitudine își are și o justificare atît în conștiința politică a individului cît și în cea a grupului din care face parte. Poziția pe care o adopți în diverse situații, în interpretarea unor gesturi sau acte ale celor din jur traduce, după părerea mea, personalitatea fiecăruia. Spiritul critic și autocritic, dorința de adevăr nu sînt oare și ele componente ale nivelului politic? La toate acestea mă gîn- deșc cînd afirm că factorul ati- tudinal este preponderent informarea nivelului politic al studentului. A fi implantat, sufletește, în atmosfera politică a colectivului din care faci parte, a societății în general. înseamnă, cred eu. a nu fi nepăsător, indiferent la tot ce se întîmplă în jurul tău. a fi continuu conștient că ești dator să iei poziție, să ai o părere, o atitudine și în consecință. să participi.Cornel Codiță — Da, în acest fel se pune problema raportului tău cu colectivitatea. Nu cred că e- xistă vreo metodă, pentru că colega de la istorie a întrebat de metode, prin care se poate face unui student transfuzie de conștiință sau nivel politic. Există un cadru, acela al organizației politice din care facem parte, cadru care asigură datele necesare ca această conștiință individuală să se maturizeze continuu. Activitatea asociațiilor studențești cred că a intrat într-o nouă eta-

pă, determinată, în primul rînd, de ecoul stîrnit de documentele de partid privind educația politică. Dar această nouă direcționare a acțiunilor noastre nu poate să aducă, de la sine și într-un timp scurt, și formarea unei conștiințe politice ideale. Aceasta este o problemă de zi cu zi, pentru fiecare ședință a noastră, pentru fiecare manifestare este o acțiune de durată care nu poate să fie eficientă dacă nu se desfășoară ca O' continuă bătălie cu inerția unora, cu indiferența, cu lipsa lor de opinie.Irina ră, anul VI această dezinteresul se întîmplă în în colectivele de studenți nesudate, în organizațiile ele însele dezinteresate. De ce vreau să subliniez această relație cu colectivul? Pentru că este cea care se continuă, se păstrează și în activitatea noastră socială, la locurile de muncă. încă din anii facultății trebuie să înțelegi tu, viitor specialist, că pregătirea ta, cunoștințele, talentele vor trebui subordonate unui context mult mai larg de date obiective sociale.Dacă nu ești interesat de tot ce se petrece în jurul tău, de ceea ce fac. ce realizează ceilalți oameni, țara întreagă, nu poți fi niciodată un bun speciaist. Și nu e vorba aici de a citi, pur și simplu, ziarele, ci de a le citi fâ- cînd legături politice. Apar, frecvent, date ale economiei noastre, ale ritmului ei de dezvoltare. Poate cineva să spună că acestea nu au legătură cu propria lui viață? Eu cred că nu. Poate nu pare firesc ca un arhitect să fie interesat de ritmul dezvoltării a- griculturii, sau industriei ușoare, dar gîndindu-mă profund, descopăr că studiul acestor cifre se întoarce continuu spre mine, spre meseria mea. Se creează și o legătură sufletească, între mine și toți cei care realizează asemenea evoluții spectaculoase, toți cei care muncesc alături, împreună cu mine în aceeași societate. Poate am eu o atitudine mai sentimentală, dar nu concep integrarea mea socială, devenirea mea politică, fără sesizarea a- cestei legături, a acestei responsabilități a mea fată de tot ceea ce se întîmplă în țara noastră.Nicolae Mateescu — Adică să înțelegi că tot ceea ce se realizează și în alte domenii decît cel pentru care te pregătești, te interesează și pe tine, ca membru al unei colectivități bine definite. Deci a fi conștient că în jurul tău sînt milioane de tineri care au aspirații comune cu ale tale, care pun umărul la aceeași construcție socială, care este o o- peră de creație în înțelesul cel mai profund.Pavel Mureșan — Discutam noi mai devreme despre actul politic cotidian. Aș spune mai mult, sarcina politică cotidiană. Să mă explic. Fiecare generație a avut, la vîrsta noastră, de realizat a- nume obiective sociale și politice, fie că ele s-au numit lupta pentru instaturarea regimului democrat în țara noastră, fie construirea unor obiective majore .cu care a pornit, la noi, era

socialiste. Este firesc

Arhitectu- continuînd de opinie, ceea ceVasiliu —- Și, idee, lipsa pentru jurul tău apar

economieisă ne întrebăm și noi ce avem de făcut. Unii cred că obiectivele noastre nu mai au nota aceea de gigantesc, de spectaculos, de acum 25 de Arii. Și tocmai aici acționează, sau ar trebui să acționeze, nivelul politic, simțul politic al generației noastre.' Ceea ce avem noi de realizat este oare un lucru obișnuit, banal? A consolida ceea ce au început cei dinaintea noastră, a prelungi, într-un fel, faptele lor în conștiința oamenilor, a continua, pe un plan superior, opera lor nu mi. se pare cu nimic mai puțin important, mai puțin spectacu-

los decît celebrele șantiere din 1948. Există un inedit cotidian, mai greu de pătruns dar tocmai de aceea mai formidabil. Există o luptă în toate domeniile de activitate, cu vechiul, cu urîtul, cu inerția. Unora ■ le par toate acestea sarcini mărunte, nemobilizaitoare, dar cum se poate să nu înțelegi că de îndeplinirea lor depinde, de fapt, viitorul nostru? Unii dintre studenti spun: îmi voi face datoria, înțeleg prin asta datoria limitată la locul profesiei. Dar e de- ajuns? Eu cred că nu. Nivelul politic, după părerea mea, înseamnă simțul datoriei plus încă

ceva : simțul perspectivei. Adică trăiesc și acționez, muncesc, creez nu strict pentru astăzi ci și pentru mîine, nu strict pentru satisfacerea propriilor necesități ci și pentru binele celor din jurul meu, al societății întregi. Da, este legătura sentimental-lucidă, cum spunea colega de la Arhitectură, între mine, ca membru al societății și societate, între scopurile mele personale, idealurile mele profesionale și idealul major al tuturor oamenilor, idealul politic al nostru.
GALINA ENIȘTEANU

„NOLLI ME
TANGERE..."Celebra formulă de care se pare că a făcut uz Arhimede spre a-i împiedica pe soldații Siracuzei să se atingă de calculele sale, a suferit o evoluție de sens, rezistînd peste timp ca să desemneze un teritoriu intangibil, un loc unde nu au ce căuta nepoftiții. Liviu Druzea s-a prevalat de ea cu numeroase ocazii. Mai exact, de cîte ori i s-a părut că cineva e gata să se amestece în viața lui, să penetreze modul în care își go.s-

kDouă exemple cu deznodământ diferit, în funcție de reacția față de una și aceeași problemă : viața personală a vecinului de muncă. Teritoriu, recunoaștem, sensibil și accesibil numai uneori sau numai într-un anumit fel. Cînd se justifică refuzul u- nuia dintre noi de a accepta imixtiuni din afară? La ce capitol din existența noastră putem trînti ușa în nasul celui de alături, avertizîndu-1 că prin a- mestecul lui violează un teritoriu impropriu ? Și, de fapt, e- xistă un spațiu „tabu“ în viața fiecăruia. Ia care altcineva nu are drept de acces ? Vă supunem spre consultare și dezbatere a- ceste întrebări.
SOFIA SCORȚARU

CIT DE TRAINICĂ POATE FI CĂSĂTORIA?> _ _____ ___ ___ _ __ V

Numeroase scrisori pe care le primim la redacție — unele dintre sate rubricii „De la om la om“ — descoperă frămîntarea cititorilor clarificarea, rezolvarea unei dileme fireș ti la vîrsta celor cărora li se____________ziarul nostru : DRAGOSTEA și, implicit, aspectul ei major social, CĂSĂTORIA. Cînd ?, sîntem întrebați, cînd am dreptul să iubesc, să mă căsătoresc, în ce condiții pot să-mi asum răspunderea unor sentimente, a unor hotărîri în fața actului căsătoriei? Evident, rețeta unor reușite în acest sensibil și universal domeniu al relațiilor sentimentale, nu o poate da nimeni, în ciuda faptului că atîtea computere și calculatoare electronice încearcă să obțină soluții de viață. In ciuda acestora, întrebările rămîn mereu valabile, mereu actuale, mereu ale noastre, poate cele mai profund ale noastre.

el* adre- noștri în adresează . Specialiștii — psihologi, sociologi, pedagogi și încă nenumărate categorii — sînt și ei de acord că rețeta universal-valabilă nu a fost încă găsită. Dar tot ei, prin studiile lor exhaustive, ne oferă, uneori, dacă nu totul, măcar cîteva elemente, cîteva condiții, cîteva date care compun, în mare, cadrul acțiunilor ,n2?,str.e personale, care limitează, nu în formule sau scheme rigide, ci în probabilități — sortite unele eșecului, altele realizării noastre — opțiunile noastre o’e viața.. Cînd, cum, în ce condiții ne asumăm răspunderile acestui act esențial de viața care înseamnă întemeierea unei familii ? Iată, pentru cititorii noștri care trăiesc, desigur, într-un climat etlu cativ specific țării noastre rezultatele unor cercetări care, departe de a oferi rețete, pot constitui, totuși, subiect de meditație, în încercarea de a găsi, fie care, răspunsuri la unele frămîntări personale.

(După volumul „Relațiile sexuale de la 15—20 ani" de Eustace Chesser).

PROBABILITĂȚI REDUSE 
ALE TRĂINICIEI FAMILIEI PROBABILITĂȚI MEDII 

ALE TRĂINICIEI FAMILIEI PROBABILITĂȚI BUNE IN ASIGURAREA 
TRĂINICIEI FAMILIEI

VlRSTA PARTENERILOR Amîndoi au 17 ani sau mal puțin. Fata are 17 ani, băiatul 20 sau mai mult. Fata are cel puțin 18 ani, băiatul 20 sau mai 
mult.

STUDII. CALIFICARE
Amîndoi au abandonat studiile pe care ar fi 

putut să le continue. Fata a părăsit școala ; băiatul nu și-a termi
nat pregătirea. Nu-și asurnd eșecurile. Amîndoi sînt absolvenți, sau cel puțin băia

tul. Au o pregătire medie, sau o meserie.
DURATA CUNOȘTINȚEI 

ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE
Cel puțin 6 luni. Fără logodnă, nici formală, 

nici reală. Cel puțin un an, cu cel puțin 6 luni de lo
godnă ; dar ei nu înțeleg bine semnifica
ția acesteia.

Mal mult de un an și mai mult de 6 luni de 
logodnă.

RELAȚII ANTERIOARE

Mai multe flirturi amicale, foarte scurte. 
Sau : au cunoscut puțini tineri de sex 
opus. Sau : o anume relație este conside
rată stabilă prea puțin timp după prima 
întilnire.

Au frecventat sporadic colectivități de tineri 
și au avut de prea puține ori prilejul să-i 
cunoască îndeaproape (respectiv pe băieți 
sau fete), înainte de stabilirea logodnei.

O bună cunoaștere, a tinerilor de sex opus, 
rezultat al unor prietenii apropiate, 
serioase.

ORIENTAREA LOGODNICILOR
Nici un conflict reciproc exprimat. Sau : au 

fost, dar foarte violente. Fără o comuni
care sinceră. Speră că prin căsătorie vor 
rezolva dificultățile.

Pretind că nici unul nu s-ar fi putut căsători 
cu un altul. Fata lasă băiatului inițiativele, 
sau invers.

Comunitate deplină, spirituală între cei doi. 
Pregătirea lucidă a rolului conjugal, de pă

rinte și cel profesional.

MOMENTUL MATURIZĂRII
SEXUALE

Logodnicul preferă încă ' corppania băieților. 
Se simte mai bine între băieți. Logodnica manifestă încă, pe plan sentimen

tal, o atitudine de mai mare afecțiune față 
de colegele ei.

Au dobîndit conștiința personalității lor ca 
bărbat și femeie. Idealizarea excesivă sau 
ostilitatea latentă față de sexul opus a dis
părut.

MATERNITATEA încă înainte de căsătorie. Imediat după căsătorie. Cel puțin un an după căsătorie.

MOTIVAREA CĂSĂTORIEI
Maternitatea. Nevoia urgentă de relații 

sexuale. Fuga de mediul familial al părin
ților. Rolurile de soți și părinți nu intră 
încă în joc.

Statutul social primează în raport cu perso
nalitatea partenerului. Dorința unei împli
niri profesionale este scăzută. Căsătoria nu 
este considerată o răspundere.

Alcătuirea unul cuplu stabil pentru a avea 
copii, pentru a munci împreună.

PERSONALITATEA
Ignorarea a ceea ce putem numi o relație 

interpersonală adevărată, sinceră. Interese 
foarte reduse. Lipsă de maturitate, incapa
citate de adaptare.

O personalitate dezordonată, ezitantă. Intere
se mal mult aparente decît reale. Revoltă 
surdă, neexprimată, fără temei.

Capacitatea de a stabili relații serioase între 
cei doi. Capacitate sporită de adaptare. 
Contactele cu alții, normale și agreabile.

ATITUDINEA FATĂ DE
PĂRINȚI

Rămîn. față de părinți, ,.băiețelul“ sau „fe
tița“. Sau, mai degrabă, nutresc o revoltă 
muță, niciodată exprimată, care se consu
mă repede.

Adorația sau mila față de părintele de ace
lași sex. Amîndoi sînt dispuși să angajeze un dialog 

ca de la adult la adult cu părinții lor.

SITUAȚIA FAMILIALĂ A
PĂRINȚILOR

Divorțați, dramă. Mamă posesivă, tată com- 
w plexat. Tată foarte dur, mamă neîmplinită 

(ștearsă).
Cuplul in conflict latent. Educație inexistentă 

. sau rigidă. Părinții formează un cuplu solid. Nici exces 
de afecțiune, nici carențe educative fată de 
copii.

SITUAȚIA ECONOMICA
In plan financiar, dependența totală față de 

• părinți.
Tinerii recurg la părinți pentru a trăi mal 

, bine, acceptînd să renunțe, cîte puțin, la 
independența lor.

« Tînărul cuplu își dorește independen- 
« ța financiară, chiar cu prețul unui nivel de 
• trai mai scăzut, pentru început.

LOCUINȚA
Traiul împreună cu socrii, sau cu rude 

apropiate.
Au ales locuința aproape de părinți din pru

dență, sau au ales-o mai departe, te teamă 
să nu-și piardă independența.

Tinerii și-au ales locuința, iiT funcție de-piU 
rințl, dar își păstrează, în totalitate, inde
pendența.

DACĂ TOATE ACESTE DATE 
COEXISTA, ESTE PROBA
BIL CĂ :

Aceasta nu este o adevărată căsătorie, ci 
doar o „legătură oficializată“.

Cei doi caută; dar nu au descoperit încă 
sensul real al căsătoriei. Familia astfel formată~poăte spera să aibă un 

viitor asigurat din toate punctele de vedere.
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Din cele două celule de sex opus care se unesc la începutul, fiecărei vieți, se naște una singură, conținînd informația ereditară suficientă carea unui om lui 7—8 decenii pere. Termenii dustrială folosiți sînt chiar atît cum ar putea să pară 10 000 de miliarde decare se vor naște apoi, conform programului dictat de cei 46de cromozomi, sint capabile să producă un marc număr desubstanțe in condiții de temperatură, presiune, timp încă neegalate de ceea ansamblul lor, Sintem departe încă (dar acest incă merită subliniat) de cind vom putea sintetiza un om in eprubetă pornind de la procesele fizico-chimice care asigură viața. Și nici parțial nu am ajuns la rezultate notabile — a fost realizată abia sinteza unora dintre cei mai simpli acizi nucleici. Dar, de citeva decenii, cunoașterea umană a microcosmosului celular progresează continuu și sub ochii noștri, intr-un ritm tot mai accelerat natura ajunge să sc dezvăluie in cele mai intime și fabuloase taine ale ei< In a- ceastă veritabilă cursă (cercetarea a căpătat în biologia moleculară și in genetică aspectul unei competiții acerbe) virusul e vinat și_ studiat cu atenție.

pentru fabri- și funcționarea fără întreru- cu nuanță in- mai înainte nu de improprii - cele celule
ce reprezintă adică omul.ziua

multă Pentru că de el se leagă o serie de speranțe referitoare la înțelegerea mecanismului transmiterii informației in organism. Dar mai ales pentru că lupta contra unor boli și îndeosebi a cancerului e indisolubil legată de cunoașterea amănunțită a existenței virusurilor.
CUM JOACA NATURA ȘAH 

CU EA ÎNSĂȘIde ce Simpozionul na-

funcționare a unei celule. Ex- acizii mucleici ajung să provoa- periențe desfășurate cu ajutorul ce infecții — care sînt de data unuia dintre cele mai simple asta mai blînde și deci și orga- virusuri — cel al mozaicului nismul le suportă ușor, do- nai al celulei, pentru a înlocui gena defectă, modificînd un proces a cărui tehnologie a fost stabilită greșit de un hazard.
răspunsurile ducîndu-1 mereu cu o treaptă mai parte.în momentul acela, în spectrofotometria exista un inconvenient

de-1965în clasică _______ _ _____ _____________ evident: șansele luminii de a întîlni moleculele erau limitate de înseși dimensiunile care se lucra.ar trece însă printr-un tulbure /lor ar fi mai lung și deci șansele de absorbție ar crește. A- parent simplă, ideea e mult mai complicat de realizat în practică. Prin 1960 cercetători americani au folosit ca mediu difuz o soluție de cretă. Din- tr-o dată drumul fotonilor se lungea de 80 de ori. Metoda s-a dovedit însă greoaie și a fost abandonată. De la acest stadiu au pornit cercetările oamenilor de știință români.

fascicolului cu Dacă fotonii mediu (difuz) atunci drumul

clelc precum șl caracterul său — mono sau bicatenar. Ea permite să se lucreze cu cantități de 1—3 milionimi de gram fiind din acest punct de vedere una din cele mai sensibile metode de analiză cunoscute. Mai mult — studii comparative foarte detaliate au permis să se stabilească și cea mai indicată hîrtie cromatografică pentru cercetarea structurii mo- ■ leculare a ARN, în funcție de sarcina electrică a acesteia. Astfel de la o cercetare aplicativă cu scop limitat s-a ajuns la descoperiri fundamentale cărora li s-a găsit apoi o utilizare imediată. „Un fenomen neclarificat îmi produce groază, e ca un coșmar pentru mine“ — ne mărturisea dr. Hörer ajuns a- cum, după 5 ani de muncă, la limpezirea tuturor consecințelor primei sale descoperiri.S-ar putea să vă întrebați ce importanță are totuși povestea asta cu rondelele și specirografia în mediu difuz pentru cei ce nu se ocupă de cercetarea acizilor nucleici ? Ei bine, consecințele sint numeroase : în primul rînd

unele destul de grave, ca cele ale aparatului urinar.La un moment dat a apărut și clasica întrebare care constituie motorul cercetării : de ce ? cum se explică efectul terapeutic al coloranților bazici ?Chimioterapia se baza de mai muLtă vreme pe faptul că unele substanțe introduse în organism acționează asupra acizilor nucleici, încorporîndu-se in ei și determinîndu-i să sintetizeze o altă moleculă de acid nucleic sau una asemănătoare cu a virusului din care provin. Or, în biochimie pentru a observa a- cizii nucleici, altfel invizibili, cercetătorii au fost nevoiți să-i trateze cu diverși coloranți (acridin oranj, pironină ș.a.). Imediat s-a observat că acești coloranți se leagă specific de ARN și ADN cu alte cuvinte conbinațiile lor cu acizii nucleici permit recunoașterea acestora. Ca și criminaliștii care caută în primul rînd amprentele, biochimiștii și biologii dispuneau acum și ei de o posibilitate si-
LA INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE „ȘT. S. NICOLAU", DESCIFRÌND TAINELE

CELULEI, CERCETĂTORII STABILESC

gură de identificare a acidului nucleic urmărit.De aici înainte laboratorul de biochimie, condus în prezent de dr. Li viu Popa a intervenit cu o serie de date inedite pe plan mondial. Cercetătorii români au stabilit că_albastrul de toluidină se fixează intr-un mod anume în ARN — proprietate ce poate fi folosită pentru determinarea structurii lui și a greutății sale moleculare. A urmat apoi a doua întrebare : odată colorat, care e soarta biologică a ARN-ului ? Răspunsul a fost deosebit de promițător : colorantul blochează informația din zona în care se fixează. ARN-uL-nu se mai reproduce. Blocînd ARN-ul viral putem bloca așadar și evoluția unor boli. Consecințele descoperirii sint evidente ! Dr. L. Popa și colaboratorii au demonstrat că prin colorare se poate inhiba sinteza A.R.N.-ului virusului poliomielitei și ADN-ul bacteriofagului Tt (care distruge uneori flora intestinală). Se deschid astfel căi noi în tratamentul chimioterapeutic al unor viroze. Este desigur prematur să afirmăm că în urma acestor experiențe paralizia infantilă va fi tratată cu albastru de toluidină, dar se poate spera că într-un viitor apropiat să a- j ungem să luptăm ■ prin acest mijloc cel puțin contra gripei.

tui

PRIORITĂȚI MONDIALE
In cercetarea fundamentala și In aplicarea ei

Iată țional de acizi nucleici (aflat la a II-a ediție) s-a desfășurat sub auspiciile Institutului de virusologie „Șt. S. Nicolau*' și a comisiei de biochimie a Academiei Republicii Socialiste România.Virusologii români și-au înscris numele în istoria științei încă de acum 5 decenii, cînd în lumea medicală începuse o a- devărătă ofensivă pentru a se descoperi rolul virusurilor în provocarea a numeroase maladii. Se constatase că există ceva mai mic și mai periculos decît microbul, ceva lăsa decît cu greu separat și cercetat. Iui îi intrigau și îi pe savanți, ocupați tapă mai mult cu operațiile de poliție a domeniului. Treptat virusurile au căzut în capcanele microscoapelor și azi ne aflăm în faza studierii lor moleculare. Numele unor magistri ca Levaditti, Babeș, Șt. S. Nicolau sînt legate indisolubil de progresele cunoașterii umane în acest domeniu, de constituirea și afirmarea școlii nești.La noi în țară, mai dr. doc. Radu Portocală țiat studiul molecular al virusurilor și împreună cu Iosif Sa- muel și Vera Boeru a demonstrat pentru t~!— —"plan mondial, că A.R.N.-ul virusului gripal el singur boala. Știrea peririi acesteia a produs senzație. Se știa deja că acidul ri- bonucleic (A.R.N.) e suficient pentru a modifica regimul de

care nu se identificat Misterele ambiționau în acea e-

româ-recent, a ini-
prima oară, pepoate provoca desco-

tutunului conduseseră la descoperirea acestui fapt uimitor : A.R.N.-ul viral pătrunzînd într-o celulă sănătoasă o determină să fabrice proteinele și a- cidul nucleic specifice virusului din care provine, astfel că acesta este reconstituit de către propria sa gazdă. Odată refăcut, el evadează infectînd altă celulă. După cum demonstraseră cercetătorii români, această comportare perfidă nu era străină nici chiar unui virus complex ca cel al gripei. Știrea a stirnit reacții diferite la vremea aceea, unii străini și-au manifestat crederea, oare au tea ei.Nu era cercetarea în acest domeniu confirma descoperiri sau ipoteze ale virusologilor români. Cu cîteva decenii în urmă, încă Levaditti și Nicolau au afirmat că numai virusurile vii pot să dea imunitate. Or, în prezent la prepararea vaccinurilor se utilizează mult inactivarea virusurilor cu formaldehidă. Tratați cu această substanță ei își pierd capacitatea de multiplicare în celulă, devin inactivi. Vedeți ! au spus unii cercetători străini, se poate obține imunitate și cu virusuri moarte — Levaditti și Nicolau s-au înșelat deci. Or, un colectiv format din dr. doc. R. Portocală, M. Popescu, I. Samuel, L. Popa și A. Morfi a stabilit că A.R.N.-ul extras din acești viruși își păstrează vitalitatea. Ce se întîmplă însă ? Celula poate „dezghioca“ mai greu A.R.N.-ul din virusul inactivat și de aceea numai o parte din

cercetători neîn- dar experiențe ulteri- confirmat valabilita-însă prima dată cind în

inLa timp imuni-acelașirecentul Simpozion prece continuă a-bindind tatea. de acizi nucleici au fost zentate lucrări ceste descoperiri. Unul din autorii lor, dr. M. Popescu ne-a prezentat esențialul.Continuîndu-se cercetarea s-a dat peste un veritabil joc de șah pe care natura îl joacă cu ea însăși. Prima mutare : A.R.N.-ul nu poate fi un stimul antigenic direct, adică el sintetizează proteinele specifice virusului din care se trage și abia acestea declanșează ducerea anticorpilor de organism. Consecința — mul de apărare al organismului atacă numai proteinele și prin descompunerea lor realizează distrugerea agentului patogen. A.R.N.-ul nu e atacat. Aici a- pare a doua mișcare : există virusuri formate numai din A.R.N. după cum există și A.R.N. liber în țesuturile invadate de virus. El nu declanșează deci reacția de apărare a organismului așa că în principiu poate ataca liber celulele. Numai că, s-a constatat apoi, natura a avut grijă și de data asta să-și asigure o rezervă : A.R.N.-ui liber nu poate ataca chiar orice tip de celulă — intră aici în joc o serie de criterii cum sînt vîrsta acesteia, țesutul din care face parte ș. a.Aparent toate aceste subtilități par a fi foarte depărtate de interesul practic, imediat, al ocrotirii sănătății omului. Este numai o impresie ; fiindcă una din cele mai promițătoare căi pentru vindecarea numeroaselor maladii genetice o constituie intervenția conștientă a specialiștilor în sistemul informațio-

pro- către siste-

Putem modifica informația ereditară prin diverse mijloace (radiații, de pildă) dar ideal ar fi să putem introduce în celulă un fragment de acid nucleic conținînd informația de corecție. De aici marele interes pe cunoașterea apărare al celulei fiind- care le întîl-

cercetătorii — care utilizează în multe domenii speotrofotometria (ea se folosește și în spitale la analize curente) se vor putea dispensa de cuvele de cuarț ale aparatului, ce se procurau dincare il prezintă mecanismului de organismului și al că obstacolele pe nește A.R.N.-ul viral le va în- tîlni și cel „terapeutic“. Iată de ce în țara noastră cercetări a- semănătoare se desfășoară și la institutele de biochimie, patologie și genetică, endocrinologie, medicină internă ș. a.
„UN FENOMEN NECLARIFICAT 

E CA UN COȘMAR
PENTRU MINE"1965, dr. Mircea PopescuIn avut lize legate de cercetările asupra A.R.N.-ului. Cum vorba de studierea unor cantități infime — (a milioana parte gram), el a solicitat unui coleg din. același institut, „St. S. Nicolau“ un specialist în asemenea subtile investigații. doctorul în chimie Oswald Horer. Așa a început o colaborare care, pornind de la o simplă solicitare de moment, cu interes practic . limitat, avea să ducă la descoperiri fundamentale și să asigure în continuare și valorificarea lor. Pas cu pas, stimulat la început de solicitarea și de sprijinul colegului său iar mai tîrziu de propria sa curiozitate științifică, dr. O. Horer a transformat fiecare dificultate întîlnită într-o nouă între-

a nevoie de o serie de, ana- sale erasub 1 microgram dintr-un sprijinul

După o serie de încercări ei au ajuns la concluzia că cel mai bun mediu difuz îl constituie... hîrtia de filtru. Ea este utilizată sub formă de rondele (mici confetii) impregnate cu o soluție de acid nucleic. Pentru import, costau scump și pe dea- a aprecia finețea experiențelor care se fac în acest sector de cercetare merită să menționăm că e vorba de o soluție de 5 milionimi de litru în care se mai puțin de 1 milionime grame de acidMedicul și transformat în meșterit un permite efectuarea intr-un timp scurt a zeci de măsurători. A- poi l-au și automatizat. Invenția lor e azi brevetată și în Statele Unite, Japonia, Anglia, Franța, R. F. a Germaniei. Odată metoda și aparatura puse la punct a apărut o altă problemă : de ce apar unele erori în desfășurarea experiențelor ? Ce anume le perturbă ?Analizele de acizi nucleici se făceau în soluție de sare obișnuită (NaCl). Or în funcție de concentrația soluției se obțineau diferențe foarte mari... Cercetări minuțioase și de lungă durată au dus la concluzia că ele se datoresc structurii macromo- leculare a ARN și nu proprietăților lui de absorbție a luminii. Și astfel, urmărindu-se Înțelegerea cauzelor unor anomalii de măsurare s-a ajuns la înțelegerea unor raporturi intime de structură, stabilindu-se o nouă metodă, unică pe plan mondial, care permite stabilirea gradului de polimerizare a acidului nu-

nucleic. chimistul mecanici și dispozitiv
află des-au âu care

supra trebuiau curățate minuțios înaintea fiecărei serii de a- nalize, cu prețul unei mari pierderi de timp. Sporul de productivitate e incalculabil. Mai mult, nemaitrebuind preparate soluții, se poate realiza o mare economie de aparatură, rondelele urmind să fie trimise la unități centrale avind acum o mare capacitate de lucru dată fiind natura metodei și automatizarea dispozitivului de analiză. De altfel laboratorul de spectrofotometrie din institutul „St.S. Nicolau“ a și fost declarat unitate centrală în cadrul Academiei de științe medicale.Pentru unele analize se va putea trece de la recoltarea a cițiva mililitri de sînge la culegerea unei singure picături ! în plus se poate aborda acum un nou capitol de cercetare — cel al faotorilor care modifică structura ARN, deschizindu-se perspectiva controlării acestei interacțiuni.
CULOAREA PREFERATĂ 
A ACIZILOR NUCLEICI .Toată lumea cunoaște banalul albastru de metilen cu care se fac badijonaje in gît la unele infecții. întîmplător oamenii descoperiseră de multă vreme efectul lui binefăcător într-o serie de afecțiuni printre care și

Institutul de inframicrobiolo- 
gie. Laboratorul de chimie

Fotografii de
ORESTE PLECAN

ANDREI BANC

Secretarul 
U. T. C.

; (Urmare din pag. I)— în primul rînd, trebuie să «firm că primim un deosebit sprijin din partea conducerii școlii, care a programat ore de consultații și meditații cu cadrele de specialitate ; noi, ute- ciștii, am organizat grupe de a- jutor, am mobilizat colegii la orele de studiu din afara programelor. Indiferența care mai persista în comportarea cîtorva colegi, de altfel puțini la. număr, arh învins-o prin discuțiile purtate de membrii comitetului cu fiecare dintre aceștia. Deși baza pregătirii profesionale o considerăm axată pe studiul individual, grupele de în- tr-ajutorare sînt un auxiliar necesar, ele dovedindu-și eficiența încă din trimestrul întîi. La jumătatea acestui trimestru o serie de colegi amenințați de corigente la mai multe materii au fost ajutați și au reușit să promoveze integral. _De altfel, în acest an sperăm să obținem un nou succes în pregătirea profesională prin numărul mare de admiși la facultăți. Anul trecut am avut 42 de reușiți în învățămîntul superior, la zi sau seral, dintre care 18 cu medii de zece la matematici, scris și oral. încă o dovadă a utilității exigenței.— Pe planul disciplinei școlare, cum și-a spus cuvîntul organizația U.T.C. ?— La noi nu s-au înregistrat abateri grave. Dar aceasta nu înseamnă că nu trebuie să fim exigenți și serioși, să veghem permanent, nu numai la propria noastră comportare, pentru a fi Un exemplu, dar și la aceea a colegilor noștri. Să știți că am dat și sancțiuni, iar sancțiunile pe linie de organizație au avut un efect pozitiv. întreaga noastră activitate este axată în afara obligațiilor profesionale pe centre comune de interes, organizăm multe activități care lasă foarte puțin spațiu chiar și tentativelor de indisciplină. Un rol hotărîtor îl joacă și opinia- colectivului din fiecare clasă, acesta aprioric, pot spune, există.— Care ar fi zonele de activitate de care aminteați mai sus? ,— Cercurile de specialitate organizate la nivel de ani, activitățile practice, cercul de foto și gospodărie, de pildă.

— Ce legături aveți cu ute- ciștii din alte unități școlare ?— în trimestrul trecut am avut acțiuni comune pe plan cultural-artistic ș.i educativ cu uteciștii de la liceul energetic.— Ați condus adunări U.T.C. Ia mai multe clase din primul an de studiu. Ce v-a nemulțumit la ele ?— Timiditatea colegilor, poate într-un fel explicabilă. La una din aceste adunări am discutat despre colegialitate și prietenie, un subiect al nostru, al vîrstei noastre. Numai după ce am. îndemnat pe cîțiva colegi la cuvînt discuțiile s-au a- prins și au continuat la nivelul pe care l-aș fi dorit de la început, caracterizate de interes, spontaneitate, sinceritate.— Care este cea mai frumoasă acțiune utecistă la care ați participat ?— Mi-e greu să aleg ; au fost mai multe frumoase. De aceea, voi enumera doar cîteva : serbarea majoratului urmată de o întîlnire cu tovarășul Remus Bucșa, prim-secretar al Comitetului Municipal Cluj al P.C.R., serbarea prilejuită de Ziua Unirii, urmată de un spectacol cultural-artistic, care a reprezentat și faza pe școală a concursului elevilor.— Care este în momentul de față acțiunea cea mai importantă a uteciștilor din școală ?— Am organizat o întrecere între toate clasele în cinstea semicentenarului U.T.C., care vizează aspectul școlii, ținuta, disciplina, viața din cămin etc. Cine va cîștiga această întrecere, va merge intr-o excursie la Someșul Rece.— Este un început de tradiție?— Nu, fiindcă și anul trecut o acțiune similară s-a bucurat de o unanimă participare și interes din partea elevilor. Este, deci, continuarea unei tradiții pe care o dorim bine organizată și cu profunde rezonanțe formative pentru toate promoțiile care ne Vor urma.— Ce alte acțiuni ați organizat în cinstea semicentenarului U.T.C. ?— Un stand de cărți la biblioteca școlii, se pregătește un program artistic, este plănuit o întîlnire cu un vechi utecist.— Ați participat la ședințele consiliului profesoral ?— Da. Am fost prezentă la două consilii. Nu am avut probleme de ridicat în ceea ce ne privește pe noi, ca elevi. Dar îmi reproșez că nu ne-am preocupat de repartiția absolvenților, de modalitățile de încadrare ulterioară a lor în producție. Trebuia să fim mai combativi și 

să sesizăm situațiile nerezolvate ivite din consecințele numărului redus de posturi repartizate absolvenților liceelor economice să ridicăm și o observație privind caracterul neunitar al programelor analitice, în special, pentru matematici, fapt care ne dezavantajează pe noi, de la economie.— Care credeți că sînt atributele unui secretar U.T.C. ?— ' Cred că un secretar U.T.C. trebuie să știe să fie și un bun conducător, dar și un bun coleg, sincer, atent, prevenitor, să cunoască bine nu numai sarcinile, dar să și le îndeplinească, să-și cunoască colegii, dar să fie capabil și de autocunoaștere justă a propriilor calități și defecte, să fie explicit, să fie un bun exemplu în toate laturile activității sale, fie la școală, la cămin sau acasă, să fie gata oricînd să-și ajute colegii. Dar aceste calități, cred eu, trebuie să le posede nu numai un secretar, ci toți uteciștii, indiferent de funcțiile lor.— Ce vă place să faceți în timpul liber ?— Timpul liber real este destul de redus. Totuși, îmi place mult sportul; joc volei în echipa școlii și iuljesc literatura, în special, romanele care se încadrează mai mult sau mai puțin în genul științifico-fantastic.
★La sfîrșitul convorbirii cu Silvia Pop, inimoasa secretară U.T.C. a liceului economic din Cluj, nu puteam să nu mă gîndesc la aprecierile elogioase ale cadrelor didactice, la notele ei bune și foarte bune, la seriozitatea cu care își înțelege responsabilitățile asumate de secretarul U.T.C. într-un liceu.

Conducerea 
întreprinderii 

(Urmare din pag. 1/ tingență cu producția ? Uneori da, uneori nu... Ca un exemplu pozitiv aș cita activitatea desfășurată de echipa condusă de muncitorul Vasile Vereș. Acesta, împreună cu ucenicii Ioan Călin și Nicolae Zaharie reușesc să depășească cu mult norma de producție printr-o preocupare atentă, permanentă pentru instruirea celor doi „discipoli“ ai săi. Mai sînt și alți muncitori care se ocupă cu aceeași seriozitate de formarea viitorilor colegi de muncă : Lucian Vasi- lescu, Popa Oprea etc. Dar și aici apare un serios inconveni

ent : muncitorii pe lingă care sînt repartizați ucenicii lucrează, majoritatea, în acord, ne- maifiind timp să se ocupe prea mult de ei.La secția „prelucrări“ zjee-se, pentru a se evita această anomalie, periodic se reține din volumul de manoperă executată o cotă parte și dată ca economii socotindu-se că ea ar fi executată de ucenici. Dar practic, nu se urmărește exact ceea ce lucrează ucenicii.Comitetul U.T.C. pe întreprindere a ridicat în nenumărate rînduri pe lingă conducerea administrativă problema înființării atelierului școală pentru ucenici. S-a adus în sprijin un excelent studiu întreprins la Uzina mecanică Mîrșa de comitetul județean U.T.C. care a avut în a- tenție tocmai modul cum se desfășoară ucenicia la locul de muncă în această întreprindere.— Tinerii care fac ucenicia la locul de muncă, — ne spune Octavian Coleșan, inginer șef adjunct cu producția pe u- zină, — ne sînt de folos la realizarea sarcinilor zilnice de plan. Cu ajutorul lor putem să depășim diversele ștrangulări care apar în producție. Organizarea atelierelor școală ne-ar îngreuna folosirea lor operativă în diverse locuri unde se ivesc greutăți. Iar dacă au lacune în pregătire, pot să le „astupe" cu timpul, cînd vor deveni muncitori...Curioasă optică ! Iată, deci : în loo să ne preocupăm acum în perioada cea mai prielnică și legată de instruirea, de formarea și pregătirea temeinică în meserie a viitorilor muncitori, să așteptăm ca lacunele să se „as- tupg“ cu timpul I Vom adăuga la toate acestea și cîteva probleme social-gospodărești. Mergînd prin secții am fost frapați de un aspect și anume acela al hainelor de lucru, ucenicii fiind îmbră- cați cu ce au de acasă. Pentru a remedia această neregulă, biroul de protecția muncii al uzinei a întocmit o adresă către Inspecția de stat pentru protecția muncii — Direcția norme, echipament și dispozitive de protecția muncii. Răspunsul din 3 decembrie 1971 al acestei Direcții suna astfel : „La scrisoarea dv. nr. 2314/1971 privind dotarea cu echipament de lucru a ucenicilor care se califică la locul de muncă, „vă comunicăm ; „întrucît ucenicii nu au calitatea de angajați nu pot primi echipament de lucru în condițiile stabilite de H.C.M. 795/1960. pentru angajați (acoperire a 50 la sută din valoarea echipamentului de către întreprindere). Semnează director Elena Ochea. La Serviciul personal - învățămînt al Centralei industriale de automo

bile și tractoare din Brașov, din cadrul căreia face parte și U- zina mecanică Mîrșa, inginerul Constantin Mihăilescu este însă de altă părere :— Conform H.C.M. 981/1967, articolul 8 B, ucenicii care se califică Ia locul de muncă primesc echipament de lucru și de protecție în aceleași condiții stabilite pentru elevii cursurilor de zi de la școlile profesionale“. Această prevedere este aplicată în toate întreprinderile din cadrul C.I.A.T. Nu înțeleg de ce numai la Mîrșa ea nu este luată în considerare !La Mîrșa își mai fac loc și alte nereguli în ceea ce privește calificarea ucenicilor la locurile de muncă. Iată spre exemplu o anomalie. în secția „prelucrări" ucenicii din anul III sînt încadrați ca orice muncitor în 3 schimburi, lucru care se reflectă bineînțeles în slaba pregătire profesională a acestora, fiindcă este știut că în schimbul III supravegherea e cu mult mai scăzută.— O altă greutate care apare în cadrul pregătirii ucenicilor la locul de muncă, ne spunea secretarul comitetului U. T. C. al uzinei, tov. Si- mion Stoichiță, e aceea că predarea cursurilor teoretice pentru un grup de 60 de ucenici e organizată la școlile din Sibiu, în fiecare dimineață la ora 9 ei pornesc din Mîrșa cu trenul spre Sibiu. Cursurile încep însă la ora 14,00 și pînă atunci tinerii se plimbă pe străzile orașului pentru că nu au la dispoziție în școlile profesionale (Independența și U.P.A.SJ.nici o sală de meditații. Seara, la orele 20, se întorc acasă, în blocul tineretului din Mîrșa, unde sînt cazați.H.C.M 981 din 1967 prevede, precum este bine știut, că în perioada în care face pregătirea teoretică, ucenicul beneficiază de „întreținere gratuită (cazare și masă la cantină) în limitele alocației de hrană stabilite pentru elevii cursurilor de zi de la școlile profesionale". Acest grup de 60 de ucenici nu primesc însă decît o singură masă la școlile profesionale din Sibiu unde sînt organizate cursurile teoretice, ei fiind nevoiți să suporte cazarea de 140 de lei, jumătate din costul transportului și să se descurce cu restul. Nu vom încerca să dezlegăm aici toate Implicațiile neînțelegerii sau aplicării mecanice a prevederilor menționatului H.C.M. Ne rezumăm să adresăm conducerii administrative a uzinei o întrebare : de ce nu se organizează la Mîrșa predarea cursurilor teoretice sau, în cazul că nu e posibil, de ce nu 

se caută o soluție de cazare la Sibiu a tinerilor pe timpul celor 3 luni de pregătire,teoretică ? Ceea ce trebuie să înțeleagă factorii conducători ai uzinei, fapt care va determina cu siguranță și intervenția hotă- rîtă î.n rezolvarea problemelor pe care le ridică activitatea lor, este că și ucenicii sint tot ai uzinei.
Tractoarele

(Urmate din pag. I)vite mai au nearate aproape o mie de hectare), ci pentru că aici n-a fost luat în serios graficul de reparații. Căci, ce-ar fi însemnat pentru „stringentele“ lucrări în cimp dacă acele tractoare — și așa cu defecțiuni — ar fi intrat pe fluxul reparațiilor ? De fapt ar fi însemnat ceva : un număr mai mare de tractoare reparate făcea posibilă existența unei forțe mecanice suficient de puternică pentru a fi angajată în aceste zile la e- xecutarea arăturilor, la fertilizări, oriunde se poate lucra. Nu s-a reparat și nici nu s-a făcut o analiză complexă asupra stării tehnice a fiecărei mașini în pa|Tte cu scopul de a stabili necesarul de piese de schimb, de a organiza acele compartimente ale producției de atelier care să asigure recondiționarea în timp optim și de calitate a altor categorii de piese. Așa s-a ajuns în situația de a descompleta unele tractoare și mașini agricole pentru a putea scoate din atelier altele. Hotărîrea a declanșat nemulțumiri in rîndul mecanizatorilor buni pentru că se văd ei puși în situația de a avea montate pe tractoarele cu care lucrează piese uzate sau, oricum, altele decît acelea pe care le-au protejat printr-o îngrijire atentă, permanentă. Și, apoi, necunoașterea exactă a necesarului de piese a condus la solicitări supraestimate în comparație cu necesarul. Acest „mai bine să fie decît să nu ajungă" a însemnat așezarea de către tovarășul Vasile Miha- lache, maistru cu reparațiile, în notele de comandă a unui număr cel puțin triplu de piese, la unele repere solicitarea fiind chiar inexplicabilă (490 lagăre pentru grapele disc, 310 mosoare cu și fără umăr — pentru același utilaj, 1 000 bucăți de „bucle din ebonită" pentru tăvălugul inelar etc. etc.). O cheltuială fără acoperire în nevoi, o „acumulare“ în magazia stațiunii a unor piese care, în alte 

unități, sînt solicitate pentru că într-adevăr sînt necesare.Cit privește competenta profesională a mecanizatorilor de aici e greu să fii de acord cu punctul de vedere al tovarășului Lozneanu. Chiar și numai din considerentul că aproape o sută dintre mecanizatorii unității au o vechime în meserie de cel puțin 3 ani. Au participat, deci, la cel puțin tot atîtea „perioade de reparații“.Reparațiile sînt întirziate la Stațiunea pentru mecanizarea a- griculturii Turnu-Măgurele pentru că forțele de care se, dispune nu sînt îndeajuns de bine folosite. L-am întrebat pe Gheorghe Mozolea, secretarul comitetului U.T.C., în care acțiuni anume s-au materializat , inițiativele celor treizeci de uteciști, care este aportul acestora în actuala campanie de reparații ? întrebarea a picat pe un teren arid pentru că, din •cîte mi-am dat seama, problema reparațiilor preocupă foarte puțin comitetul U.T.C. de aici. Altfel ar fi intervenit prin • mijloace și forme specifice pentru a asigura integrarea efectivă a tinerilor în acțiunea de reparații ; din remedierea pieselor de schimb ar fi făcut o inițiativă utecistă. Ar fi găsit formule adecvate pentru combaterea acelor atitudini de indiferență față de mașina pe care lucrează, dovedită de unii tineri. Față de Victor Bejan și Mihai Gîscan care n-au uns niciodată pinioanele de la cutia de viteze a semănătorii de porumb, fapt ce a condus la blocarea și ruperea acestora. Față de Florea Bălăceanu, Vasile Toma și Stelian Nițu care, neîntreținînd corespunzător mașinile, au determinat uzarea prematură a acestora. Față de Constantin Ochea, Florea Mirtoiu și Păun Pîrlea, ce lipsesc sistematic de la atelier și nu se străduiesc pentru executarea de calitate a reparațiilor. Așa însă, în dreptul unui comitet U.T.C. inactiv nu pot fi așezate decît nerealizări...Rezultate nesatisfăcătoare la reparații se înregistrează și de alte stațiuni de mecanizare din județ. La Blejești, de pildă, mai sînt de reparat 30 de tractoare și tot atîtea pluguri, o treime dintre semănătorile de porumb SPC-6 și 18 semănători universale. De asemenea, la stațiunile Bujoru, Ciolănești, Gălăteni, Rădoiești, Salcia și Smîrdioasa ceea ce a mai rămas de reparat — și va trebui executat într-o decadă — înseamnă mai mult decît s-a realizat în două luni. De altfel, în cadrul celor 34 de stațiuni ale județului Teleorman 

la începutul acestei săptămini mai erau de reparat peste opt sute de tractoare, 969 de pluguri, 42 la sută dintre semănătorile universale și 26 la sută dintre cele pentru porumb. Am solicitat tovarășului Puiu Ale- xandrescu, directorul I.M.A. Teleorman, să ne spună cum se explică ritmul necorespunzător în care se lucrează la reparații și mai ales ce trebuie întreprins pentru îmbunătățirea imediată a situației. „Situația se explică, în principal, prin slaba organizare a muncii în stațiuni. Inexplicabil s-a acceptat \să se execute reparații complexe și în atelierele secțiilor, ceea ce a condus nu numai la o lipsă de supraveghere din partea specialiștilor privind calitatea reparațiilor, dar și la distribuirea fărîmițată a pieselor de schimb, la greutăți mari în recondiționarea acelor piese ce permit acest lucrp. Si, nu de către puțini directori de S.M.A., atunci cînd e vorba de ritmul lent al reparațiilor, se invocă lipsa pieselor de schimb. Fără îndoială că există încă destule lacune în sensul aprovizionării ritmice cu piese, dar convingerea mea este că cel puțin jumătate din mașinile agricole și tractoarele nerevizuite încă ar fi putut trece examenul reviziilor dacă piesele existente în județul nostru ar fi fost folosite mai gospodărește. Nu puține sînt situațiile cînd unele stațiuni s-au aprovizionat cu piesele ce nu le trebuie, dar altora le lipsesc De această situație se face vinovată și conducerea I.M.A. care n-a chibzuit mai mult în avizarea comenzilor primite de la stațiuni".Autocritică ce se vrea să nu rămînă numai între pereții direcției agricole. în interesul bunei desfășurări a campaniei a- gricole de primăvară este necesar ca specialiștii întreprinderii județene pentru mecanizarea a- griculturii să intensifice munca de control și îndrumare, iar prin măsuri adecvate să stimuleze redistribuirea pieselor de schimb în funcție de necesități. în atenția I.M.A. trebuie să se afle în primul rînd unitățile cu rămî- neri în urmă la reparații — printre care și cele amintite mai sus. Intensificarea ritmului de lucru și executarea reparațiilor la cel mai înalt grad calitativ sînt cerințele cele mai arzătoare ale zilei. Pentru că, în campania a- gricolă de primăvară — care, practic, a fost declanșată încă din aceste zile — toate tractoarele și mașinile agricole vor trebui să funcționeze fără opriri din cauza defecțiunilor, la capacitatea maximă.



„SClNTEIA TINERETULUI- pag. 5 JOI 10 FEBRUARIE 1972Oricit de insolite ar fi personalitățile literare, oricit credit am acorda specificului în acest domeniu, oricit de dificilă ar fi parcurgerea procesului intim de creație pentru cineva din afară, opera literară, rod al eforturilor de o mare varietate ale scriitorilor, va fi inevitabil confruntată cu un public larg asupra căruia va exercita o influența mai mare sau mai mică. Există însă uneori tendința, mărturisită sau nu, de a privi cu o anumită indiferență soarta rapor-, turilor publicului cu opera de artă, pentru că nu trebuie să ne înșelăm : a vorbi mult despre un asemenea raport, relație, nu este tot una cu găsirea căilor concrete prin care el «ă se manifeste întotdeauna așa cum dorim. Chiar recentul Salon național al cărții, de exemplu, se poate spune, nu a reprezentat plenar și o urmărire științifică a realizării contactului cu cartea, o serioasă investigare a raporturilor ei cu publicul, și nici nu a reprezentat un factor în cel mai înalt grad stimulator în aceasta privință, deși, bineînțeles, o asemenea manifestare este plină de îmbucurătoare semnificații. .Chiar dacă noi nu considerăm operele de artă ca pe niște bunuri inerte, imobile, „tezaurizate“ pentru uzul unei posterități imprecise, nu o dată, în realitate, manifestările al căror personaj principal este cartea rămîn la un simplu caracter expozitiv. Credem că, în general, o serie de rămîneri în urmă în acest domeniu reflectă o slabă atenție științific acordată raporturilor cu cartea, neglijarea unui important capitol al sociologiei, anume sociologia literaturii și a publicului. La aceasta se adaugă, în al doilea rînd, efectele insuficient de relevante ale unei activități critice încă prea înguste, concepută doar in chip formal ca destinată publicului, educației lui. Lipsește Ia ora actuală o adevărata și sistematică critică culturală, capabilă să înglobeze într-o analiză cuprinzătoare, accesibilă toate — sau cit mai multe — aspectele prin care o operă de artă se manifestă ca o prezență socială, politică, morală.în al treilea rînd credem că nu se acordă — din partea editorilor, care nu stimulează asemenea preocupări dar, și a criticii, în general suficientă atenție clarificării sub raport teoretic și istoric a relației dintre mesajul operei literare și publicul receptor. Unii chiar confundă tendința — verificată istoric — a literaturii române de a se constitui dintr-o serie de opere in mod voit reprezentative, exponențiale, cu o anumită mentalitate perimată și care ar fi întirziat procesul său de dezvoltare, îngrădind inițiativa creatoare originală, singulară, de o mai mare complexitate. Dar Tudor Vlanu denumea această caracteristică a literaturii române de a participa, în chip angajat,

• Ce raport stabiliți în
tre puterea de influența
re a operei de artă și 
valoarea ei ? Ce fel de 
opere credeți că pot in
fluența mai mult publi
cul și de ce ?

NICOLAE BALOTĂ:
Opera se manifestă 

ca o prezență morală, 
socială, politicăOperele de artă — literare, plastice, muzicale — nu sint bunuri inerte ; ele nu zac în- tr-un tezaur al artelor, biblioteci sau muzee, fără să rodească. într-un anume sens se poate spune că după ce procesul de creație se încheie și opera a- pare întreagă, fie că este vorba de un roman, o simfonie sau un tablou, începe un al doilea proces, nu mai puțin activ decît cel dinții, un fel de a doua viață a operei de artă. Aceasta începe să iradieze in jurul ei, să devină o prezență. Opera se comunică și e asimilată, ea circulă, valorile el se transmit. Astfel ea dobindește o anume situație in lumea artelor. Receptată de spiritul public ea este cotată într-un fel sau altul la o invizibilă bursă a valorilor.Problema raportului dintre puterea de inflpență a operei de artă și valoarea reală a operei ține, în același timp, de sfera sau de competența esteticii și de aceea a sociologiei literaturii sau artei. Căci evident, nu este vorba despre o valoare în sine a operei și de un contemplator abstract al ei. Opera'este o sumă a valorilor care determină diverse reacții. Prezența ei activă, sau puterea ei de influență nu este doar artistică ci, în general, culturală. Ea exercită o înriurire sau se ma

la realizarea unor comandamente generale, patriotice și sociale, militantism. Este adevărat că în numele acestui militantism și al unor imperative sociale și patriotice au cerut anumite poziții în „cetatea“ literară și destui impostori. Este adevărat, iarăși, că de-a lungul dezvoltării istorice anumite curente, direcții literare s-au dovedit, deși se reclamau de la o atitudine patriotică, nefertile, aruncînd~asupra vieții poporului pe care voiau s-o cunoască și s-o redea în literatură un văl gros de sentimentalism. Mai mult, un curent cum a fost gîndirlsmul a introdus și în literatură obscurantismul, misticismul propunind poporului opere în care acesta nu avea cum să se recunoască. In asemenea situații este clar că operele, ce se voiau și ele reprezentative, dar de pe asemenea poziții, au avut o acțiune retrogradă, amenințind dezvoltarea organică a literaturii și artei. fiind de fapt o frînă în calea progresului.Așadar, din tendința pozitivă a literaturii noastre de a fi reprezentativă, nu ilustrativă, de a fi purtătoarea unor mesaje a căror semnificație, pînă la urmă, o depășește pe aceea strict literară s-a născut și consolidat un anume tip de relații între artă și public, o anumită solidaritate între operă și receptorul ei, solidaritate care, realizată pe baza unor idealuri comune, nu se întîlnește, cu această intensitate, în alte literaturi. Iată de ce, azi, trebuie să dezvoltăm această solidaritate între operă și public și nu să o disprețuim. Cînd cineva scrie însă că „Gestul insolit, izolarea creatorului de cititor, spiritul de singularizare sint complet necunoscute acestei ilteraturi confecționate spre a vorbi iute și a-și găsi negreșit cititorul“, este evidentă intenția de a lua în răspăr tocmai relația de care vorbim, în numele „spiritului de singularizare“. Intrucit însă caracterul reprezentativ al operei de artă se opune acestui spirit — desigur, dacă îl înțelegem corect, ca dorință de a evita epigonismul, imitația, de a fi personal, original etc 7 Și dacă mesajul operei nu exclude deloc „gestul insolit" unde poate duce „izolarea creatorului de cititor“ sau, mai exact, cit de reală ar fi o astfel de izolare 7Toate aceste aspecte Importante, atît practice cît șl teoretice, ale legăturii operei de artă cu publicul său receptor se cuvin mai pe larg dezbătute, clarificate, afirmîndu-se mai pregnant concepția noastră, marxistă, despre funcțiunea larg educativă a operei artistice, despre rolul său în formarea conștiinței socialiste, despre capacitatea artei de a fi cu adevărat reprezentativă, inspirată din realitățile profunde ale vieții poporului nostru. Aceste rațiuni stau și la baza anchetei noastre intitulată Literatura pentru public.
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nifestă ca o prezență morală, social-politică. Ea poate fi socotită document istoric, valoarea documentară adăugîndu-se celorlalte în această sferă a valorilor care determină statutul o- perel ca prezență culturală.Intre valoarea reală și puterea de influențare a operei de artă raportul este complex. Cu adevărat o influență durabilă pot avea doar acele opere care însumează valori durabile. O scriere ce slujește numai divertismentului trecător, o povestire amuzantă, pot avea un succes momentan. Ele nu acționează în adîncime și în durată.. Tot astfel, o operă de valoare poate cunoaște în anumite împrejurări o defavoare momentană, poate să nu fie recunoscută, între altele, de o critică obtuză sau avînd prejudecăți. Ea își urmează însă calea și mai devreme sau mai tîrziu va fi recunoscută și apreciată la justa ei valoare.Se pune întrebarea, ce opere influențează mai mult și mai adine publicul 7 Fără îndoială, cele care răspund marilor întrebări ale timpului nostru, cele care oferă hrană nu apetituri- lor superficiale, — curiozitatea, setea de distracție, moda — ci spiritului în sensul plenar al cu- vîntului. Opera de artă nu răspunde numai gravelor întrebări ale intelectului, ci și, nu mai puțin, profundelor nevoi ale sensibilității. Numai acele opere au o influență asupra publicului lor, numai acelea cunosc o prezență reală care acționează asupra conștiințelor reprezontind ele însele o conștiință vie : conștiința unei epoci, a unei națiuni, conștiința estetică dar și etică, social-politică. Aderența pe care publicul o manifestă la anumite valori, apropierea de anumite opere este perfect determinată de un complex de factori. Ea nu este fatală. Noi o putem cunoaște și, bineînțeles, determina. Publicul — o parte sau alta a sa — poate fi uneori dezorientat — de aici imensa responsabilitate a instituțiilor culturale, de aici importanța deosebită a unei judi

cioase politici culturale, bine a- plicată în cazurile concrete de cei chemați să o facă.La rîndul său, critica literară este imul dintre factorii care trebuie să contribuie la orientarea publicului. A ignora polivalența valorică a operei de artă, a nu privi opera ca pe un bun cultural într-un spațiu mai larg decît cel strict estetic este o eroare. Marii noștri critici, și înainte de toate Maiorescu, nu s-au mulțumit numai cu o- rientarea artistică a gustului public, ci cu orientarea unei întregi culturi. Numai o asemenea critică ce nu Ignoră complexitatea valorilor creației li- terar-artistice poate contribui la situarea operei de artă în cadrul mai larg al culturii, ca și la promovarea prezenței ei active în evoluția literelor și artelor.
• Critica noastră, foar

te artistică adeseori, ig
noră nu o dată perspec
tiva culturală în care se 
înscrie opera de artă, a- 
naliza ei dintr-un unghi 
sociologic — nu „socio
logizant" — menit să 
concure la pătrunderea 
operei valoroase în pu
blicul larg. Ce explicație 
dați acestui fapt ?

ION DODU BĂLAN:
Actul critic exprimă 

o opțiune politicăDe multe ori în istoria criticii literare românești și a esteticii în general, actul cultural al criticului a fost izolat cu dispreț la periferia fenomenului artistic, în numele „specificului creației“ și al „autonomiei artei“. Uneori, izolarea a- ceasta era justificată ca o reacție împotriva ignorării naturii intime a artei, a cărei sferă, e- vident, nu se poate identifica

sub nici o formă cu un oarecare act de cultură. Așa, de pildă, ca să dăm un exemplu mai recent, s-au produs lucrurile în .critica noastră din ultimii ani, care are meritul indiscutabil de a fi eliberat arta de povara unor prejudecăți sociologizante și excesiv culturallste. Dar trebuie remarcat că această mutație, în esență fericită,. se concretizează adeseori practic în forme condamnabile de estetism, formalism. snobism, privind în fond și pe această cale arta de funcțiile ei fundamentale. Căci o bună operă de artă, de o valoare estetică deosebită, are implicit șl o funcție culturală, luînd termenul chiar de la rădăcina lui etimologică, și anume aceea de a educa, de a cultiva în cititor, spectator, auditor, sentimentele nobile, profund umaniste, patriotice, care definesc o personalitate umană. Unii se tem aici de o eventuală confuzie între etic și estetic. Evident, 6 judecată de valoare estetică nu se poate face cu mijloacele unei judecăți de valoare etică sau invers. Dar este neîndoios că. în judecata de valoare critica intr-adevăr modernă, serioasă, care nu se degradează în tumbe subiectiviste și teribilisme puerile, trebuie să utilizeze rezultatul cercetărilor mai multor discipline. Mă gîn- desc în primul rînd la filozofie, psihologie, sociologie, istorie, Ia rezultatele celorlalte arte. Dar pentru aceasta este nevoie de cultură temeinică, obținută prin studiu îndelungat și nu culeasă din paginile unor reviste ele însele foarte șubrede din acest punct de vedere. Actul critic, cu voia sau fără voia celui care îl exercită, înseamnă în majoritatea cazurilor și o opțiune politică, ideologică. Aceasta pornește chiar de la selecția lucrărilor pe care le comentează dar se conturează mai, cu seamă în poziția criticului față de diversele elemente ale cărții. Există critici care obosesc descriind valoarea unei vocale, care plonjează în gol, în afara sferei cărții discutate, construind o nefericită atitudine narcisiacă, înlocuind în fond problematica

unei opere de artă, mesajul ei, cu mai mult sau mai puțin interesanta lor persoană. Nu vreau să neg prin aceasta coeficientul de salutară subiectivitate din actul critic, dar vreau să subliniez nocivitatea subiectivismului, de care, cum bine știți, paginile revistelor culturale nu duc lipsă.Criticul este în fond un om de cultură angajat. Chiar cel care se vrea neangajat față de cultura socialistă se angajează tocmai prin aceasta față de o altă cultură, fiindcă formalismul artei, estetismul, inocularea unor idei ca „autonomia artei“ etc. nu pot servi decît unei alte ideologii și unei alte culturi. Chiar criticii de tip catoliș, cum ar fi, de pildă, R. P. Guissard, .critic al ziarului „Le croix“, a- firmă angajarea. Cel numit spunea că pentru el interesante sînt „acele cărți care pun probleme sociologice“. Evident, pe un asemenea oritie îl interesează filozofia idealistă. Cu atît mai mult, un critic marxist nu poate să nu fie preocupat de problemele fundamentale de viață pe care le pune o operă de artă, nu poate sta străin de problemele firești, de dezbaterile de ordin ideologic prilejuite în fond de cele mai bune lucrări, de cele mal bune creații. Dar pe unii îi omoară snobismul intelectualist, împrumutat adeseori de la un talcioc al ideilor anacronice chiar în lumea capitalistă. Criticul trebuie să înțeleagă că nu opera trăiește fiindcă există el, ci invers. Aceasta nu înseamnă a aduce critica în starea de „ancilla creationis" — ca la sfirșitul Evului Mediu. Un critic serios și eficient nu poate fi nici servitorul creației, 6au al unul creator, dar nici stăpinul ei. El este, orice s-ar spune, un intermediar inteligent, cultivat, cu gust, între creator și public. El ajută la finalizarea estetică dar și cultural-educativă a operei de artă. Tălmăcindu-i mesajul după anumite criterii, el este implicit și ideolog.
• Ce influență au asu

pra publicului „certurile 
literare" ? în ce forme se 
poate manifesta „concu
rența" literară ți la ce e- 
fecte poate duce exacer
barea ei ?Dacă Anton Pann are dreptate cînd zice că nu se poate „două săbii într-o teacă și doi domni în țară săracă“, cred că proverbul lui nu poate fi deloc adevărat cînd este vorba de doi creatori. Creatorii mari, autentici, au a- vut întotdeauna loc unii de alții într-o epocă și într-o cultură. Goethe a trăit lingă Schiller și nu s-au eclipsat reciproc, Emi- nescu, Creangă, Caragiale și Titu Maiorescu (ilustrind marile genuri ale artei) au trăit frățește în același timp, uneori la aceleași publicații și societăți literare. Ba mai mult, Eminescu îi corecta din punct de vedere stilistic operele Iui Slavici fără a avea sentimentul că-și risipește propriul lui geniu. Numai scriitorii mici, mărunți și la suflet, n-au avut loc unul de altul în aceeași epocă. Intoleranța pentru talentul și succesul aproapelui este pînă la urmă ineficientă. Chiar îngropat, talentul răsare și mai viguros. Nu se cunoaște nici un caz în istoria culturii universale de talent autentic înfrînt definitiv de acreala și intoleranța unui confrate. Cum zicea o dată Schiller „operele artistice sint ca metalele. Cele nobile cîștigă strălucire cu trecerea vremii, cele ordinare ruginesc“.Aceasta nu îndeamnă însă la o atmosferă călduță, de tămîiere reciprocă, de tocire a spiritului critic. Toleranța față de mediocritate înseamnă în fond un act anticultural, nociv pentru creația adevărată, adusă în situația de a fi sufocată de ciupercile nontalentului care întotdeauna sînt mai rezistente la condiții climaterice speciale. De fapt, din certurile literare — nu din polemicile principiale, binevenite — publicul iese păgubit, neîncrezător, derutat de lipsa de seriozitate a artiștilor angajați în ele.Și orice scriitor nu creează în ultimă instanță decît pentru public. O lucrare fără public e născută moartă.Opinii consemnate de 
SMARANDA JELESCU

ALEXANDRU GEORGESEMNE Șl REPEREImpresionantă este la Alexandru George fervoarea analitică. destul de rar întilnită, capacitatea de a descoperi, pentru susținerea ideilor sale, un număr neobișnuit de argumente foarte diferite, extrase într-o manieră „scientistă“ atit din corpul operelor în discuție cit Și din cîmpul unor relații mai largi : dintre opere și istoria literaturii, dintre creație și mentalitatea epocii, dintre programul ge- nenaL și mișcarea vie a producției artistice. Puțini critici utilizează azi cu atîta funcționalitate un astfel de ansamblu estetic, istoric, sociologic, menit să pună în lumină nu doar un sens ori altul al operei literare dar însăși situația ei generală în lumea valorilor, istoria vieții ei sociale de-a lungul etapelor pe care le străbate. Critica lui Al. George tinde spre totalitatea și epuizarea tuturor pistelor abordate. Chiar și atunci cînd de-a'lungul unui studiu — cum este cel despre G. Călinescu — toată demonstrația se „sprijină“ pe o mare eroare este impresionantă tocmai seriozitatea și amploarea acordate construirii cît mai perfecte a acestei erori! Tocmai faptul acesta este tulburător : cum se poate ca o demonstrație fără cusur să susțină totuși o eroare, iar o nedreptate să ia o formă atît de perfectă ? 1 Nici vorbă că nu împărtășim, anume, nici unul din reproșurile foarte grave aduse criticului și romancierului G. Călinescu însă toate la un loc degajă o extraordinară verosimilitate. Să nu ne speriem că un mare creator ar putea fi astfel micșorat în ochii publicului. Părerile consolidate nu se schimbă atît de ușor. Mai important ar fi să se răspundă tuturor obiecțiilor noului critic pentru a o descoperi pe aceea din unghiul căreia, din nou, să le reevaluăm pe celelalte. Astfel, noi credem că locul din care ar trebui să privim cu mai mult calm obiecțiile aduse lui G. Călinescu de Al. George ar putea •fi o anumită inadecvare între materia propriu-zisă a unei cărți precum Bietul Ioanide și formula romanescă adoptată de prozator. Intr-adevăr, de ce pare această carte un „roman- fluviu“ înzestrat cu o anumită mișcare epică (dacă nu e dezvoltare, orice mișcare rămîne simplă simulare) de vreme ce materia ei este proprie unei scrieri de observație morală și caracterologică 7 Este clar că umanitatea prezentă aici este una prin excelență regresivă și maniacală dar pe noi, spre deosebire de Al. George, departe de a ne deranja răutatea autorului față de o lume in descompunere — fie ea și alcătuită din savanți și oameni ai spiritului ! — ne impresioneazăneplăcut următorul lucru : ce l-a determinat pe G. Călinescu să dea acestui tip de scriere de factură clasică (o galerie de portrete morale reieșite din situații mai mult sau mai puțin tipice dar fără nici o posibilitate de dezvoltare, de mișcare progresivă) tocmai această formă improprie, simulind construirea unui subiect, a unui „fir al acțiunii“, în fine, un tip de roman unde principiul dinamic al formei literare adoptate este contrazis de natura statică a umanității asupra căreia s-a exercitat spiritul său, clasic, de observație ? Un „roman-fluviu“ a putut fi, de exemplu, Donul liniștit al lui Șolohov sau chiar Pămînt dezțelenit; la fel Bărăgan, de V. Em. Galan ș.a.m.d. De la nivelul acestei lnadecvări — care nu scade cu nimic valoarea extraordinarelor portrete călinesciene — putem privi în liniște toate celelalte obiecții fără ca încrederea în durabilitatea operei lui G. Călinescu să scadă însă înțelegînd, poate, mai bine o situație literară.Cum fiecare studiu al lui Al. George este pasionant, desigur că nu vom scrie despre toate. Să reținem însă preocuparea criticului față de acele aspecte ale operei care pot să fie mai direct invocate nu atit

pentru propria ei caracterizare cît în sprijinul dezvăluirii concepțiilor autorului, gindirii lui morale, ideologice, estetice. Solidaritatea ori, dimpotrivă, dezacordul dintre structura literară și gîndirea autorului ni se pare aspectul cel mai important al criticii lui Al. George. în general el pleacă de la anumite constatări comune, verificate, de la un stadiu al interpretării critice cucerit da alții. Afectind cu o anume voluptate dezacordul cu opinia critică consacrată, nu o neagă în chiar forma ei de expresie, ci caută să vadă dacă o asemenea opinie — cel mai des plauzibilă — corespunde și credințelor reale ale autorului studiat, concepției sale despre lume etc. Am impresia că polemica acestui critic surprinzător caută să fie mai profundă decit nivelul simplei contraziceri la care s-au oprit, iritați, cîțiva comentatori. Nici nu e adevărat că Al. George contrazice pe toată lumea ci. folo- sindu-se ca de un bun eîștigat pentru toată lumea de locurile comune ale criticii, adică acele

caracterizări admise în chip general. Încearcă să vadă în ce măsură nu ele stau la baza mecanismului profund al operei întrucît sint simple efecte iar nu principiul însuși al creației. Așa, de exemplu, luciditatea, formulă de caracterizare a operei lui Camil Petrescu, este departe de a ni-1 face înțeles pe acest autor. Luciditatea este abia un efect, un derivat al unei întregi concepții a lui Camil Petrescu despre intelectual, al viziunii sale despre, lume în centrul căreia stă felul plin de gravitate și solemnitate în care autorul Patului Iui Procust concepe contactul cu oamenii și angajarea în plan social. Existența socială a individului a- trage după sine consecințe atît de grave, de profunde, incit simplele forme de acomodare în convențional, de escamotare morală cum ar fi „gluma“, „spiritul“ sint excluse. Eroilor lui Camil Petrescu le lipsește simțul umorului, inteligența lor gravă refuză formele consacrate ale rîsului căruia nu-i pot fi elemente de propagare. De aici, inaderența la acele situații echivoce, încărcate de umorul penibil gustat de „oamenii de societate“, detestat de eroii prozatorului nostru. Conform acceptării și promovării dominantei grave a existenței sociale, scriitorul român dispune de o specială aptitudine de a sesiza acel coeficient de vulgaritate ce se insinuează în orice formă comică, procentul de dispreț față de oameni conținut în orice act ludic, cantitatea — mare! — de insensibilitate promovată de orice formă de „distracție“ a spiritului. Desigur, pentru opinia superficială, a avea cultul .^seriosului“ în toate tipurile de relații poate să însemne și o veșnică pricină de ridicul. Și, adesea, eroii lui Camil Petrescu chiar trec prin cele mai ridicule situații, sesizate ca a- tare de indivizi obtuzi, cu o platformă ideologică și morală precară, dar din plin înzestrați cu faimosul „simț al umorului“ cu care orice idee sau atitudi-

UN „NOU“ CARAGIALE?
439 reprezentații și tot atîtea succese în 22 de ani de strălucire scenică, neumbrită prin trecerea timpului; „Scrisoarea pierdută“ de la Național a devenit un punct important de referință în interpretarea lui Caragiale. Concepția regizorală, ca și creațiile actoricești ale unei echipe de aur, rămîn — cert — antologice. Valoarea lor reprezintă în teatrul românesc un bun eîștigat, la care se va face multă vreme apel. Din acest motiv reeditarea scenică a Scrisorii pierdute a părut — două decenii — un act de temeritate. Iată, însă, că astăzi Teatrul Bulandra a hotărît să se încumete, învingînd orice aprehensiuni, pentru a propune o nouă viziune a ma- rei comedii caragialiene. Atîtea stagiuni de succes cu „D-ale carnavalului" pot îndreptăți o asemenea dorință, la care se adaugă, desigur, valoarea actorilor din acest teatru. Deplin verificați pentru comedie ei au fost uniți sub o baghetă încercată și decisă pentru a valida, după declarațiile lui Liviu Ciulei, un „spectacol de actori“. E drept, ..O scrisoare pierdută" reprezintă cea mai desăvîrșită structură, greu (și inutil) de răsturnat, descompus, recreat. Vanitatea regizorului modern, avid de reconstrucții trebuie să se înfrîngă în fața acestui edificiu impecabil clădit. Ceea ce a făcut și Liviu Ciulei, care s-a supus textului căutînd, însă, ritmul interior al fiecărui personaj, de fapt mecanismul care-1 pune în mișcare pe fiecare în parte și în relație cu ceilalți. Evident, a-

ceastă analiză minuțioasă a urmărit să descopere ceea ce reprezintă pe fiecare în parte și pe toți laolaltă Odioși și ridicoli — fiecare în parte și toți laolaltă : odioși prin, viciile și interesele lor de înverșunați ariviști — meritînd din plin incisivitatea satirei. Ridicoli, prin prin contrastul dintre ceea ce simulează că sînt și ceea ce sînt în realitate — provocînd hazul comediei. Prezenta versiune scenică a „Scrisorii pierdute“ nu renunță la nici una din componentele aliajului caragialian ; comedia este copioasă, iar satira nimicitoare. Grotescul personajelor, agresiv grosolane, vulgare subliniază mereu una dintre aceste laturi, și mai ales satira. Ca în scena discursurilor electorale, de pildă, scenă de o rară forță critică, între altele prin evidenta lipsă a principiilor politice. Reprezentanții celor două partide se luptă cu fraze și nu cu idei. Actualul Farfu- ridi, posedat de dorința de a învinge își răcnește discursul du- cînd aberația pînă la absurd. în același scop, mai versat, adversarul său varsă valuri de lacrimi, de miere și de fiere. Tonuri diferite, dar idei la fel de absente. „Fripturismul“ «»înseamnă deci voracitatea burgheziei și totodată urmarea directă a lipsei de diferențe principiale. De-a lungul acestui spectacol, complicitatea dintre toate personajele crește, funcțio- nînd la scări diferite și în relații diverse. Echipa guvernamentală și opoziția, excelent

portretizate, provoacă în reprezentarea evolutivă a acestei cîr- dășii întreg comicul. Diferența dintre energia, crunta violență ce s-au cheltuit și „dulcea" înțelegere de la sfîrșit, constituie însăși esența comicului din actuala reprezentație. In final, Liviu Ciulei realizează scenic complicitatea prin celebra reconciliere. La o masă lungă cît scena, un chef monstru, postelectoral unește pe toți potentații, învingători și învinși : spectacolul denunțării unui întreg sistem de relații sociale. Amploarea, ritmul întregii reprezentații, menit să culmineze în acest moment pornesc, însă, prea anevoie. Regizori și actori s-au oprit atît de mult asupra fiecărui personaj și intenție comică. îneît tocmai comicul, inițial, s-a poticnit. Comedia are' prin definiție nevoie de dinamism, dar Liviu Ciulei în dorința de a o face colosală a încărcat, prea mult. Spectacolul durează peste trei ore (fără pauze) și numai începînd din actul II reușește cu adevărat să se impună. Ce-i drept, la o „Scrisoare pierdută" publicul vine ca unii spectatori de operă care, știind perfect partitura, vor doar să audă mari interpreți. Regizorul a vrut să dea această satisfacție și fiecare actor intră în scenă ca un solist de mare anvergură, își face „numărul“, fără a-1 lega totdeauna de cel precedent, sau ulterior. Această lipsă de coliziune, de ritm, provenită dintr-un exces de broderie regizorală și interpretativă, nu se face simțită

decît în prima parte. Spectacol și actori evoluează pînă la urmă tumultuos, într-un registru interpretativ remarcabil. Actorii, care păreau la început ciudat distribuiți, au prilejuit surpriza unor realizări artistice în cea mai mare parte valoroase (deși nu totdeauna unitare). Zoe, de pildă, rol primordial în această viziune, a copleșit-o pe Rodica Tapalagă, prin diversitatea sugerată de regizor. Zoe, aici, devorată nu atît de iubire cît de vanități politice, trebuie să fie cînd pătimașă, cînd rece, cînd grande-dame, cînd precară mahalagioaică. Stările, pot fi ideale ca intenție regizorală, dar Rodica Tapalagă n-a izbutit încă să le. topească într-un tot unitar, ca s-o credem în fiecare dintre ele. Octavian Cotescu, un Cațavencu neobișnuit, putea să sufoce personajul cu o multitudine de gesturi și inflexiuni de ton, dar n-a fă- cut-o. La urmă, el a realizat tipul perfect de avertebrat, excelent din momentul cînd e zdrobit, stînd prostit și învins cu genunchii încovoiați, supus, e- vident gata la orice. Polițaiul lui Ștefan Bănică demarează cu dificultate, la început îngroșînd și întîrziind efectele comice. După aceea, însă, actorul, cu un oportun rînjet de falsă supunere, cu o spinare mereu plecată și pași de „polițai“, fost ordonanță, creează un veridic Pristanda, unealtă cu inițiativă a echipei la putere. Lui Toma Caragiu i-a revenit dificila misiune de a restitui un Tipătescu

comic, prefectul neavînd pînă acum această trăsătură. Tot timpul echilibrat, Petre Gheorghiu nu e un Tra- hanache de mahala, ci un a- devărat prezident de județ ; falsa lui naivitate și bonomie ascunde perfect pe abilul politician, de fapt cel mai capabil în mașinații politice. Tot din echipa sa, Farfuridi e interpretat de Dem Rădulescu cu o mare forță comică și satirică, actorul exce- lînd în discursul electoral. In rolul amicului său, Brînzove- nescu, un actor foarte tînăr, Mircea Diaconu, merita să fie urmărit, gest cu gest, pentru de- săvîrșita sa compoziție. Cu o admirabilă precizie, Mircea Diaconu a izbutit să redea toată lașitatea, toată nesiguranța unui tip aflat mereu în umbra altuia, fără șanse în politică, dar și fără curajul de a se retrage. Aurel Cioranu a avut unul dintre cele mai grele roluri de comedie — cetățeanul turmentat. Rolul, jucat de marii noștri comedieni, începînd cu Șt. Iulian și termi- nînd cu Costache Antoniu. a fost atacat cu îndrăzneală și dus cu pricepere la capăt: cetățean foarte rău amețit, sugerînd nu dulcea onestitate, ci inconștiența aproDitarului proguver- namental. Caragiale era foarte grijuliu cu partitura lui Agami- ță Dandanache, interesîndu-se întotdeauna cine joacă „aceea meschină bucățică de concerto-obligato, pentru care aștept de atîta vreme un virtuoso“. El l-a descris amicilor săi ca pe un tip mai prost decît Farfuridi, dar mai

primejdios decît Cațavencu, Liviu Ciulei, nu numai că a îmbinat perfect ambele trăsături ale candidatului de la centru, dar a jucat într-un chip nou și creator. Agamiță, departe de „neicusorul" venit dintr-un fund de provincie e acum un urmaș al boierilor fanarioți, vechi reacționari, perpetuu propulsați prin modalități veroase. Un Dandanache, care are în această magistrală interpretare toate datele fizice și psihice ale personajului ; privirea stinsă a vacu- mului interior, mimica imobilă a bătrînului decrepit ce se animă doar cînd demonstrează (plesnind mănușa) cum va proceda el cu scrisoarea, găsită și păstrată.

Liviu Ciulei semnează și altă creație în această montare — scenografia — care, prin forța satirică a sugestiei și grija față de detaliu, poartă marca aceleiași personalități.„Spectacolul de actori" al Teatrului Bulandra își atinge așadar scopul, în datele lui cele mai importante, confirmînd oportunitatea noii transpuneri scenice; Transpunere care, firește, poate să coexiste perfect cu cea anterioară, numărul mare de spectatori prezenți la ambele reprezentații fiind cea mai bună dovadă.
VIORICA TANASESCUDATORIA

/ (Urmare din vag. I)
'► anunțînd că marea majoritate a absolvenților își găsesc Io- <k
> cui în facultăți, sau în uzine moderne. Așa e normal să ** 

se petreacă lucrurile. Numai că pentru o treabă ca asta ni-
]► meni nu va spune că ești un profesor cum nu se mai află <* 
U — doar atîția profesori, mii, zeci de mii, își fac datoria, % 

asemeni ție. Datgria. Cenaclul condus de șeful promoției a
]► lansat doi poeți, tipărește o revistă, recenzată favorabil de
> presa centrală, va lansa, curînd, încă un poet — dar și \ 
C aici se impune o precizare : meritul principal revine elevi- <►
> Jor talentați și nu profesorului care-și mai dă și el din cînd

în cînd cu părerea. Ei, talentații, au făcut faima cenaclului. S 
', I s-a propus un post la universitate. Cînd, după multe ezi- 
]► tari, a notârît să primească, au aflat părinții elevilor, și a 

venit o delegație la el, care să-l roage să nu plece de-acolo, S 
", și-atunci a hotărît să rămînă, să-și încheie în orășelul acela 
]► cariera lui de dascăl... Rar de tot, odată, de două ori pe 
/ an, se-ntîmplă să nimerească în orășel cîte unul dintre foștii *► 
', lui colegi de liceu. întîlniri plăcute, duioase. Foștii colegi <*
> vin și pleacă, unii promit să-i scrie, alții nu, el stă pe loc, 
<’ prezent la datorie, dascăl și prieten. I se prezicea o carieră
S fulminantă și, iată, n-a ajuns decît un om adevărat. <►
*W\AAAAAAAAAAA/'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/‘.<'W'<A>

ne pot fi ridiculizare. Aceasta ar ti, pe scurt, concepția despre existența socială și morală a lui Camil Petrescu, al cărui absolutism l-a dus insă și la exagerări inacceptabile. ba chiar retrograde, considerate și de AI. George ca atare (de exemplu, „teoria elitelor"). Cît privește insă discuția despre aptitudinea „proustiana" a scriitorului nostru și deplingerea faptului că ea n-ar fi fost valorificată din cauză unui realism rău înțeles și rău practicat într-o scriere sau alta, cred că Alexandru George duce un „război“, oricum exagerat, într-o direcție improprie : nu „realismul" e de vină că un roman sau altul ar fi „stăpînit de formulele cele mai simple, mai evidente șl mal schematice“ dar însăși considerarea realismului de la nivelul acestor scheme, formule, convenții. După ce ne-a dat destule probe de remarcabilă „supunere la obiect" criticul dă dovadă de un neașteptat exclusivism și chiar de -un anumit simplism atunci cînd tinde să închidă „cazul“ Camil Petrescu într-o situație ce s-ar putea rezuma prin această curioasă formulă : „Realist în formă, nerealist (adică „proustian" sau eventual, „stendhalian“) în conținut“ ! Dezvoltarea mai tardivă a literaturii române, a cărei victimă ar fi fost, după Al. George, și Camil Petrescu, nu poate fi pusă in seama unei mentalități literare anacronice, într-una sau alta din etapele ei ci, în măsura în care ea este reală, cauzele sînt intr-adevăr de căutat nu in altă parte decit în condițiile istorice. Or, din cursul dat argumentării din a- ceastă parte a studiului dedicat lui Camil Petrescu, ar putea rezulta că principala cauză constă într-o lungă lipsă de simpatie față de geniile necontingente, insolite și extravagante. Sigur, nu dorim să cădem în situația persoanelor cu „simțul umorului“. de mai înainte însă luînd chiar in serios o asemenea explicație s intern nevoiți să-i reproșăm caracterul neștiințific și, probabil, cu totul subiectiv, adică izvorind dintr-o situație specială care nu este alta decit a lui Al. George : scriitor și critic afirmat public relativ tîrziu, dar într-un mod neașteptat și insolit. Ceva din psihologia „strict“ personală a autorului s-a strecurat mai mult decit era cazul în această explicație neștiințifică a specialei dezvoltări a literaturii române. Acea consimțire de ordinul intuiției pe care undeva autorul o cere cititorului spre a înțelege situația n-o putem avea tocmai din cauză că ne lipsește experiența sa ! Sigur că diferențierea este însuși modul de existență al literaturii, însă, în realitate, caracterul insolit și tendința singularizări! excesive, cind nu exprimă un anumit dispreț față de oameni corespund doar unei formule de existență literară anacronică și parazitară : boema artistică, cu binecunoscuta ei moralitate și intelectualitate. Dacă ar fi să împingem la ultimele consecințe urmărirea pistei propuse ar trebui să constatăm că aici, pe vechea Cale a Victoriei, s-au și scris cele mai proeminente opere ale veacului XX căci,, intr-adevăr, extravaganța și insolitul, nu numai fizice dar și morale, nu ne-au lipsit o bună bucată de vreme. Unde sînt dar, acele opere singulare, rod al mentalității izolante, de spectaculoasă rupere cu o lungă și „nefericită“ tradiție 7O teorie cam ciudată are, apoi, Al. George despre superior și inferior în literatură. A- nume, acuzînd pe bună dreptate pe partizanii unei „teorii biologice a literaturii“, domnia sa trântește bariera „proustia- nismului“ în nasul oricui nu se poate „încadra (...) ca elemente de detaliu în vasta catedrală a lui Proust“ și, dimpotrivă, ridică toate barierele cui î se pare că se poate „încadra“ ! Ce să mai spun de o „măruntă“ contrazicere care, numai ea, este de natură să producă o adîncă stupefacție : după ce la pagina 143 consideră „Un amour de Swann“ drept „fragment neasimilabil, un intrus străin în corpul operei“ lui Proust iată că la pagina 212 „analiza geloziei lui Ștefan Gheorghidiu“ ar fi demnă, prin ■complexitate similară, să facă parte din acea „vastă catedrală“. Rezultă, din chiar spusele criticului că, întrucît „Un amour de Swann“ este un „corp străin“ nici „analiza geloziei“ nu poate intra în catedrală (!). In orice caz, nici ea nu e o dovadă de „proustianism“. Insă teoria a- ceasta a lamentației pe marginea „drumurilor pierdute“ sau în urma „trenurilor scăpate“ a- Îrată. pe lingă reflexele cunoscutului complex de inferioritate, nu pur și simplu renunțarea la vechiul sentimentalism (in spiritul literaturii lui Camil Pe- I traseu) dar înlocuirea lui cu un „sentimentalism de tip nou“, nu mai puțin descurajant. Pentru | că, ce altceva poate să însemne ’ această tendință de a ne simți moderni, complecși, subtili dar numai întrucît sîntem asimilabili „proustianismului“ ? ! Respectul nostru față de orice valoare adevărată este nemărginit. Dar exclusivismul etalonului unic prin care am fi nevoiți să trecem spre a ne dovedi modernitatea și valoarea n-are nimic <iu a face cu acest respect. Solidaritatea în aria valorilor ar- ti.„,ce se traduce prin diversitate șl nu prin reducerea la un nurl-or comun. înțelegem cu adevaiat valoarea unei opere, din c.:<.c parte ar veni ea, abia atunți cmd ne dăm seama de carac.Lul ei ireductibil și cînd știm na de ce am dori să-i semănăm (din foarte multe motive prl îtrc care și snobismul complexități) dar în ce constă diferența ei specifică.Cartea lui Al. Gearge este deosebit de vie și incită la discuții.
O STANESCU
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analiză realistă a procesului evolutiv al întregii vieți internaționale contemporane'impune constatarea clară că respectarea strictă de către toate statele și față de fiecare stat a principiului nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu forța este o condiție sine qua non a instaurării unor relații pașnice și a cooperării între popoare, a edificării oricărui sistem de securitate și prezintă în actuala lume a interdependențelor o deosebită și stringentă importanță pentru toate statele.Respectarea permanentă a acestui principiu fundamental al dreptului internațional contemporan, traducerea sa fermă ca un factor constant în practica relațiilor interstatale, constituie garanții puternice care pun la adăpost fiecare stat și toate statele Ia un loc de primejdia comiterii oricărui act de agresiune, amestec în treburile interne, ori știrbire a independenței și suveranității naționale. Apare astfel clar că acest principiu este nucleul de bază al tuturor celorlalte principii ale dreptului internațional contemporan, a căror respectare creează pentru toate statele condițiile necesare unei dezvoltări și afirmări libere, potrivit propriei lor voințe și deschide totodată perspective sporite cooperării internaționale.După cum o dovedește experiența istorică, amenințarea cu forța sau folosirea ei în relațiile dintre state este factorul determinant al atmosferei de suspiciune și neîncredere dintre națiuni, un element de frînare a procesului de normalizare și statornicire a unor relații pașnice între state, și totodată de stimulare a spiralei înarmărilor. Recurgerea la forță, violență și orice acte de agresiune, promovarea unei politici de tip „mânu militari", împotriva popoarelor, a independenței și suveranității lor, este o trăsătură caracteristică imperialismului, rezultă din natura sa agresivă și poate să genereze conflicte și, în ultimă instanță, războaie mondiale sau locale.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, subliniind (19 octombrie 1970) in fața Adunării Generale a O.N.U. că un obiectiv central al vieții internaționale contemporane este acela de a se pune capăt neîntîrziat războaielor și conflictelor armate, declara că : „în acest spirit, se cere ca toate statele să-și asume obligația solemnă de a renunța la folosirea forței sau la amenințarea cu forța în rezolvarea problemelor litigioase, de a acționa pentru soluționarea conflictelor dintre ele, exclusiv prin mijloace pdlitice, pe cale pașnică, prin intermediul tratativelor“.Repudierea forței și a amenințării cu forța în relațiile dintre state a fost multă vreme ignorată de dreptul internațional ; acesta consacrînd statelor — și evident, este vorba de marile puteri, în- trucît acestea dispuneau de posibilități materiale de a purta războiul — „dreptul“ de a purta război („jus ad bellum“).arxism-leninismul a cercetat și dezvăluit esența socială a războaielor de agresiune și, condamnînd acest flagel, a afirmat necesitatea eliminării lor din viața popoarelor. Astfel, V. I. Lenin, infățișînd țelurile și menirea noii orîn- duiri sociale, arată, printre altele, că : „Dictatura proletariatului va izbăvi omenirea de jugul capitalului și de războaie", și totodată aprecia că : „Nu poate fi socialist proletarul care se împacă cu o cit de mică violență din partea „propriei" națiuni împotriva altor națiuni".încriminînd, în mod hotărît și pentru prima oară, 

războiul de agresiune, politica de forță și violență în relațiile interstatale, Decretul asupra păcii, a- doptat de statul socialist sovietic (8 noiembrie 1917), arăta că : „Guvernul consideră drept cea mai mare crimă împotriva omenirii continuarea acestui război (primul război mondial — n. a.) purtat pentru împărțirea între națiunile puternice și bogate a națiunilor slabe cotropite de ele".Acest document istoric a avut o mare influență asupra reglementării problemei războiului în Pactul Ligii Națiunilor (1919), care limita „dreptul" statelor de a recurge la război, introducînd în dreptul internațional distincția între războiul just și cel nejust. Un pas mai departe pe drumul interzicerii războiului de agresiune s-a făcut prin Tratatul general de renunțare Ia război, ca instru
PRINCIPIUL RENUNȚĂRII LA FORȚĂ

Șl LA AMENINȚAREA CU FORȚA

GARANȚIE A SECURITĂȚII EUROPENE
ment al politicii naționale, încheiat la Paris (1928) și cunoscut și ca Pactul Briand-Kellogg.Trebuie însă recunoscut că, o etapă nouă, superioară, pe linia afirmării și cristalizării principiului nerecurgerii la forță a fost marcată prin adoptarea Cartei O.N.U. (1945), precum și a altor documente internaționale postbelice, între care reținem Declarația de la Bandung (1955), precum și mai recent Declarația referitoare la principiile dreptului internațional privind relațiile prietenești și cooperarea dintre state, potrivit Cartei O.N.U., adoptată în unanimitate de Adunarea Generală a O.N.U. prin rezoluția 2625 (XXV) din 24 octombrie 1970. Tot astfel amintim că Tratatul' de la Varșovia prevede, între altele, că : „Părțile contractante se obligă în conformitate cu Carta Națiunilor Unite să se abțină, în relațiile lor internaționale, de la amenințarea cu forța sau de la folosirea forței...“.De asemenea, statele socialiste și-au exprimat poziția lor fermă de repudiere a forței sau a amenințării cu forța din relațiile internaționale în Declarația cu privire la întărirea păcii și securității în Europa, adoptată în 1966 la București, poziție reafirmată și în Declarațiile adoptate ulterior (Budapesta — 1969 ; Praga — 1969 ; Budapesta — 1970; București 1971) și, foarte recent, în Declarația privind pacea, securitatea și colaborarea în Europa, adoptată la Praga). In acest ultim document subliniindu-se importanța deosebită a așezării relațiilor de bună vecinătate pe principiile fundamentale ale dreptului internațional inclusiv a repudierii forței, ca element esențial al conținutului securității europene, se arată că : „securitatea și colaborarea europeană reclamă crearea unui sistem 

de angajamente care să excludă orice folosire a forței sau a amenințării cu folosirea ei în relațiile reciproce dintre state în Europa, să ofere tuturor țărilor garanția că se află la adăpost de acte de agresiune și să contribuie la bunăstarea Și la prosperitatea fiecărui popor“.De asemenea, unele instrumente juridice, intervenite între state europene — Tratatele sovieto- vest-german (12 august 1970) și polono-vest-german, ca și „Acordul cvadripartit" in problema Berlinului occidental — consacrînd inviolabilitatea frontierelor stabilite după cel de-al doilea război mondial, iar în cazul Berlinului arătind că „situația la care s-a ajuns în această regiune nu va fi modificată în mod unilateral“, prevăd obligația statelor părți de a renunța la forță în relațiile lor internaționale reciproce și de a rezolva, exclusiv pe 

cale pașnică, orice diferende care ar apare între ele. Rezultă, așadar, că principiul interzicerii folosirii forței sau a amenințării cu forța a trecut printr-un proces evolutiv de afirmare și cristalizare,- devenind un principiu fundamental cu caracter imperativ al dreptului internațional contemporan, el fiind astfel tot mai frecvent consacrat în instrumente juridice internaționale. Intr-adevăr, ținînd seama de mutațiile, care, ca rezultat al revoluției tehnico-științifice contemporane, s-au înregistrat în arsenalele militare ale statelor, constînd în faptul că armelor clasice li s-au adăugat armele de distrugere în masă și, în primul rînd, armele nucleare, tot mai multe state și cercurile lor conducătoare înțeleg că, în caz de folosire a acestor arme, nimeni nu ar putea fi la adăpost de efectele distrugătoare și nocive ale lor. Sînt factori care explică, între altele, transformarea dreptului internațional public dintr-un „drept al războiului“, „dreptul celui mai tare“ în- tr-un „drept al păcii, securității și colaborării între popoare".Pe linia afirmării și cristalizării conținutului juridic al principiului repudierii forței în relațiile interstatale de o deosebită importanță sînt prevederile Cartei O.N.U., care consfințesc acest principiu nu în mod izolat, ci în cadrul unui sistem de principii universal valabile ce alcătuiesc un tot unitar, astfel încît respectarea fiecărui principiu impune respectarea tuturora, după cum încălcarea unuia aduce atingerea tuturora.Astfel, potrivit uneia din prevederile Cartei O.N.U. toate statele membre sînt obligate să se abțină în relațiile lor internaționale de a recurge la amenințarea cu forța sau la folosirea ei, fie 

împotriva integrității teritoriale ori independenței politice a vreunui stat, fie în orice alt mod incompatibil cu scopurile O.N.U.Reflectînd dezvoltările contemporane și preci- zînd conținutul principiului repudierii forței, Declarația referitoare la principiile dreptului internațional privind relațiile prietenești și cooperarea intre state dispune, între altele, că recurgerea Ia amenințarea cu forța sau la folosirea ei constituie o violare a dreptului internațional și a Cartei O.N.U. și că forța nu trebuie să fie niciodată folosită ca mijloc de rezolvare a problemelor internaționale. Reafirmînd că războiul constituie o crimă împotriva păcii, Declarația stipulează că statul care declanșează un război de agresiune este răspunzător de această crimă nu numai față de statul victimă a agresiunii, ci și față de întreaga cornu- 

nitate internațională. Tot astfel, pe linia dezvoltărilor, Declarația pune în lumină obligația statelor de a nu folosi forța sau amenințarea cu ea pentru violarea frontierelor internaționale existente ale unui stat sau ca mijloc de rezolvare a diferendelor internaționale, inclusiv a celor teritoriale și a problemelor referitoare Ia frontierele statelor.De asemenea, contrară scopurilor Cartei O.N.U. si Declarației menționate este și recurgerea la orice măsuri de constrîngere care lipsesc popoarele de dreptul la autodeterminare, la libertate și independență, întrucît nesocotește dreptul legitim al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, de a se dezvolta potrivit voinței proprii și aspirațiilor sale vitale.Potrivit documentelor de drept internațional se evidențiază astfel, tot mai puternic, ideea că noțiunea de forță în dreptul internațional are o sferă largă, incluzind orice fel de act de violență sau constrîngere. Latura esențială a forței o reprezintă constrîngerea care poate fi de ordin economic, politic sau al presiunilor, dictatului și șantajului. Dacă recurgerea la forță în mod direct, care poate să genereze agresiunea, este elementul cel mai primejdios pentru pacea și securitatea popoarelor, nu mai puțin și alte forme de manifestare a forței cum ar fi : presiunile pentru acceptarea amplasării pe teritoriul național a unor baze militare străine, „ajutoarele" ecnomice de tip neocolonialist acordate cu condiția participării la blocuri militare agresive, abordarea problemelor internaționale de pe poziții do forță sînt de natură a afecta pacea și securitatea internațională.Așadar, principiul repudierii forței în relațiile internaționale în accepția sa modernă obligă sta

tele nu numai să nu recurgă la războaie agresive, ci și să renunțe la orice fel de constrîngere, la orice politică externă bazată pe forță, pe dictat și presiuni economice, politice sau militare, împotriva altui stat. O rezultantă logică a renunțării la forță este necesitatea rezolvării problemelor litigioase exclusiv pe cale pașnică, prin tratative directe și mijloace diplomatice.Intr-adevăr, repudierea forței presupune respectarea strictă în relațiile interstatale a unor norme și principii ca norme și principii de conduită pentru toate statele și în toate acțiunile lor. înlăturarea forței din relațiile internaționale întărită prin dezarmarea generală și, în primul rînd, dezarmarea nucleară ar constitui o garanție a respectării principiilor fundamentale ale eticii și legalității internaționale ; principiile independenței și suveranității naționale, neamestecului, în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc.Prin urmare, evoluția vieții internaționale contemporane urmînd un proces dinamic conduce la punerea forței înafara dreptului, la instaurarea domniei dreptului ca singura forță capabilă să guverneze relațiile dintre state, să garanteze menținerea păcii și securității popoarelor și să instaureze un climat de destindere și cooperare între state suverane și egale în drepturi. Totuși, tabloul lumii contemporane cunoaște încă numeroase abdicări, încălcări și chiar sfidări ale normelor și principiilor de conduită ale statelor în relațiile lor internaționale. In multe cazuri, unele state puternice au abuzat de atributele pe care le conferă posedarea forței, a puterii, pentru a impune celor mai slabi situații inacceptabile. în acest sens un exemplu viu îl constituie războiul S.U.A. împotriva popoarelor din Vietnam, Laos și Cambodgia, război condamnat cu asprime de țările socialiste, de alte state iubitoare de pace, precum și de cercuri largi ale opiniei publice mondiale. în Declarația în legătură cu continuarea agresiunii S.U.A. în Indo- china, adoptată de țările participante la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ de la Praga, se arată că acestea „sînt ferm convinse că problemele Indochinei pot fi rezolvate numai pe baza recunoașterii drepturilor legitime ale popoarelor din această regiune de a-și hotărî singure soarta".omânia, împreună cu țările socialiste frățești, prin politica sa internă și externă, militează consecvent pentru respectarea strictă în relațiile dintre state a principiilor fundamentale ale dreptului internațional, inclusiv a principiului nerecurgerii la forță, ca o cerință a relațiilor de bunăvecinătate, ca o condiție sine qua non a păcii și securității în Europa și în întreaga lume. In acest sens, în Hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri din 2 februarie 1972, se arată că : „una din sarcinile de bază ale politicii externe a Partidului Comunist și a Republicii Socialiste România este de a acționa în modul cel mai consecvent pentru instaurarea în viața continentului nostru a unor noi relații bazate pe respectul independenței și suveranității naționale, care să excludă folosirea forței sau amenințarea cu forța și să ofere tuturor statelor garanția deplină că vor fi ferite de orice act de agresiune, că se vor putea dezvolta în mod liber, potrivit propriei voințe și vor putea colabora neîngrădit într-un climat de înțelegere și deplină egalitate“.
Dr. DUMITRA POPESCU

Cercetător științific principal la Institutul de Cer
cetări Juridice
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In favoarea Conferinței
asupra securității 

și colaborării în Europa

Bumerangul 
represiunilor

Președintele organizației vest- germane „Tineretul Muncitor Socialist German“ (T.M.S.G.), Rolf Primer, a declarat că întrunirea conferinței general-eu- ropene în problemele securității va avea o importanță Istorică pentru popoarele Europei. Ea este menită să elaboreze măsuri practice pentru asigurarea păcii și cooperării reciproc avantajoase a statelor europene, a spus Primer. R.F.G. trebuie să-și aducă contribuția constructivă la pregătirea practică și convocarea cit mai grabnică a acestei conferințe. Primer a adăugat că o problemă importantă pe calea destinderii europene o constituie ratificarea de icătre Bundestag a tratatelor semnate de R.F.G. cu Uniunea Sovietică și cu Polonia.Organizațiile de tineret și studențești democratice din R.F. a Germaniei, a declarat președintele T.M.S.G., își aduc contribuția activă la lupta pentru crearea unui sistem de securitate europeană, pentru convocarea cît mai grabnică a conferinței general-europene.
★Biroul Comitetului național bulgar pentru securitate șî colaborare în Europa s-a întrunit la Sofia într-o ședință lărgită, la care au luat parte reprezentanți ai organizațiilor de masă și ai uniunilor de creație. Cu

acest prilej, Dimităr Bratanov, președintele Comitetului, l-a informat pe participanți asupra lucrărilor Conferinței de la Bruxelles a reprezentanților opiniei publice europene.Biroul a adoptat o declarație a Comitetului național bulgar pentru securitate și colaborare în Europa, în care se exprimă sprijinul deplin față de Declarația de la Praga a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia în problemele păcii, securității și colaborării europene.
★După cum informează agenția ADN, Mohammed Aii Ha- labi, membru al Comandamentului regional al Partidului Socialist Arab BAAS din Siria, aflat într-o vizită la Berlin, a declarat în cadrul unei conferințe de presă« că întărirea colaborării cu statele socialiste corespunde pe deplin hotărîrilor partidului său. Republica Arabă Siriană, a subliniat el, salută Declarația privind pacea, securitatea și colaborarea în Europa, adoptată la consfătuirea de la Praga a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, ca un document de mare importanță nu numai pentru menținerea păcii pe continentul european, ci și în lumea' întreagă.

TINERETUL 
LUMII

Stare de urgență în Anglia

COMUNICAT PRIVIND ÎNTÎLNIREA
DINTRE E. HONECKER Șl G. MARCHAISAgenția A.D.N. a difuzat un comunicat cu privire la întâlnirea dintre Erich Honecker, prim- secretar al C.C. al P.S.U.G., și Georges Marchais, secretar general adjunct al P.C. Francez, care a făcut între 2 și 9 februarie, o vizită de prietenie în R D. , Germană.Reprezentanții celor două partide, relevă comunicatul, au exprimat dorința de a întări colaborarea dintre P.S.U.G. și P. C. Francez și au căzut de a- cord asupra unor măsuri concrete în această direcție.O atenție deosebită a fost a- cordată luptei comune pentru securitatea europeană. Cele două părți au subliniat tendințele pozitive din Europa, relevînd că există noi posibilități de a instaura pe continentul european o pace trainică și relații interstatale bazate pe coexistența pașnică. Părțile s-au pronunțat pentru începerea neîntârziată la Helsinki, a pregătirii multilaterale a conferinței statelor europene. /Reprezentanții P.S.TJ.G. și P.C. Francez au evidențiat că este
• VICEPREȘEDINTELE organi

zatei din landul Schleswig-Holstein 
a Partidului Națonal Democrat 
neonazist din R.F.G., Wolfgang 
Ehlers, a anunțat că se retrage din 
acest partid, transmite agenția 
D.P.A. El și-a motivat hotărîrea 
prin faptul că „P.N.D. nu mai 
constituie o bază pentru acțiuni 
politice".

m interesul Franței și al R. D. Germane să stabilească relații pe baza recunoașterii reciproce și a egalității în drepturi. Intre cele două state, menționează comunicatul, nu există probleme litigioase, iar normalizarea relațiilor lor nu ar fi îndreptată împotriva nimănui.
• DUPĂ CUM informează a- genția de presă „Eliberarea", Comitetul popular revoluționar din provincia Binh Dinh a ordonat punerea în libertate a 10 soldați filipinezi, capturați în august 1971. Ei și-au dat seama de greșeala comisă prin participarea Ia războiul împotriva Vietnamului și, astfel, s-au bucurat de politica de clemență a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, menționează a- genția „Eliberarea".

Remanierea guvernului 
iordanian• REGELE HUSSEIN al Iordaniei a emis miercuri un decret privind remanierea guvernului condus de premierul Ah- med Al-Lawzi, intervenită în urma demisiei a cinci miniștri, relatează agenția Reuter. Portofoliile vacante au fost atribuite altor cinci oameni politici. Agenția menționează că în noul cabinet, premierul Ahmed Al-

In apropiere de comuna Guayabal, din provincia Havana, au început lucrările de construcție a școlii medii rurale „Ceiba", care va fi realizată prin muncă voluntară de către brigada internațională a F.M.T.D., „Julio Antonio Mella". între brigadierii voluntari veniți din 20 de țări ale lumii, în semn de solidaritate cu lupta și munca poporului cubanez, se numără și șase uteciști din România.Școala medie-internat „Ceiba“, situată in mijlocul unei plantații de citrice, va dispune de patru clădiri. Aici vor învăța 500 de elevi, potrivit unui program de studiu îmbinat cu munca productivă pe plantația de citrice. Membrii brigăzii F.M.T.D. „Julio Antonio Mella" și-au luat angajamentul de a încheia lucrările de construcție pînă la data de 26 iulie, în cinstea aniversării asaltului de la Moncada, care a constituit începutul insurecției armate populare din Cuba.
★După cum informează a- genția Taniug, în localitatea Velenie a avut loc o consfătuire a președinților consiliilor pentru învățămînt și cultură ale Adunărilor federală, republicane și provinciale iugoslave, consacrate colaborării interrepublicane în domeniul culturii. In legătu ' cu problemele ridicate de e- ducația ideologică și social- politică a tineretului iugoslav, menționează agenția, participanții au propus ca Institutului central pentru studierea problemelor școlare și de învățămînt să i se încredințeze sarcina de a pregăti un sistem unic de educație marxistă în școlile iugoslave.

Lawzi deține și funcția de ministru al apărării naționale.• LA GALERIA Van Gogii din Caracas a fost inaugurată o expoziție de fotografii privind viața și munca femeilor din

încordarea situației social-po- litice din Anglia a căpătat noi dimensiuni prin hotărîrea adoptată de Consiliul de Stat de a proclama starea de urgentă ca urmare a grevei generale a celor 292 000 de mineri britanici.' Miercuri după-amiază, ministrul de interne, Reginald Maudling, a prezentat această hotărîre Camerei Comunelor, iar președintele Camerei a citit proclamația

care intră în vigoare la miezul nopții de miercuri spre joi. Ho- tărirea de a se introduce starea de urgență va afecta deocamdată numai iluminatul de noapte și cel al vitrinelor și reclamelor. în cazul în care, însă, greva se va prelungi, va fi introdusă o drastică raționalizare a consumului de energie electrică.
În legătură cu greva

studenților tunisieni
Guvernul tunisian a hotărît în

chiderea, pînă la 30 septembrie 
a.c., a Facultății de litere și a 
Facultății de drept și științe eco
nomice, unde greva studenților, 
declanșată de o săptămînă, a con
tinuat la 8 februarie, în po
fida apelului lansat de autorități — 
anunță un comunicat publicat la 
încheierea unei reuniuni a Consi
liului de Miniștri, reluat de agen
ția France Presse.

Pe de altă parte, Adunarea Na
țională a Tunisiei s-a întrunit în 
ședință extraordinară, în prezența 
primului ministru, Hedi Nouira, și 
a altor membri ai guvernului, în 
legătură cu tulburările semnalate 
în rîndul studenților de la Uni
versitatea din capitală, informează 
agenția tunisiană de presă, T.A.P. 
După ce ministrul educației națio
nale, Mohamed Mzali, a făcut o 
expunere detaliată asupra proble
mei, a luat cuvîntul premierul 
Nouira, care a declarat, în legătu
ră cu hotărîrea guvernului de a 
închide facultățile unde s-au pro
dus tulburările, că „nu pot fi to
lerate acțiunile ce prejudiciază or
dinea publică“.

în urma dezbaterilor, Adunarea 
Națională a adoptat o moțiune 
care apreciază că acțiunile între
prinse de anumite elemente din 
rîndul studenților tunisieni contra
vin orientării națiunii și a hotărî- 
rii sale de a realiza aspirațiile de

progres, dezvoltare și prosperitate. 
Moțiunea adresează studenților tu
nisieni, apelul de a relua cursurile 
și a aprecia situația cu rațiune. în 
aceeași moțiune se recomandă gu
vernului ,,să accelereze exami
narea situației din învățămînt și să 
adopte un program care să asigu
re formarea unor cadre sănătoase, 
capabile să acționeze în direcția 
unității naționale“.

In cadrul acțiunilor dedicate României, desfășurate la Lyon în organizarea Grupului lyonez de prietenie Franța—România, la „Clubul savoyarzilor lyonezi“ a avut loc o seară dedicată țării noastre. Cu acest prilej s-a prezentat conferința „România, țară de vis și poezie“.Cunoscător al limbii române, al folclorului și culturii românești, profesorul u- niversitar Jean Thibaudet, președintele Grupului, semnează în ziarul „L’Echo Liberté" un amplu articol despre viața și personalitatea marelui savant român Nicolae Iorga.
• IN PREZENȚA lui Kim Ir 

Sen, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Cabine
tului de Miniștri, la Phenian a 
avut loc o î.ntîlnire a unor acti
viști de partid cu reprezentanți ai 
securității publice și miliției popu-

slGurlt
Republica Socialistă România. Cu prilejul deschiderii, un grup de tineri instrumentiști au prezentat un program de eintece venezuelene. Expoziția a fost primită cu interes de către public.
Mujibur Rahman 
va vizita U.R.S.S.

G CONFORM acordului interve
nit, primul ministru al Republicii 
Bangladesh, Mujibur Rahman, va 
face, la începutul lunii martie, o 
vizită oficială în U.R.S.S., la invi
tația guvernului sovietic, anunță 
agenția TASS.

lare — informează agenția 
A.C.T.C, Ministrul Kim Byong Ha 
a prezentat un raport privind ac
tivitatea securității publice și a 
Miliției populare în cursul anului 
1971.

în încheierea întilnirii, Kim ir 
Sen a dat o serie de indicații în 
legătură cu întărirea continuă a 
activității securității publice și mi
liției populare coreene.

Q AGENȚIA M.T.I. transmite că 
un tribunai din Budapesta a con
damnat doi cetățeni spanioli, care 
au făcut contrabandă cu hașiș in 
Ungaria, la închisoare pe termen 
de șapte luni. Ei au fost arestați 
în clecembrie 1971, cînd pe aero 
portul din Budapesta asupra lor 
s-au găsit cinci kg hașiș.

• LA CAIRO a avut loc sem
narea unui acord potrivit căruia 
Uniunea Sovietică va acorda Re
publicii Arabe Egipt asistență teh
nică necesară construirii a 20 car
gouri și 20 remorchere, destinate 
flotei comerciale egiptene, precum 
și lărgirii șantierului naval din 
portul egiptean Alexandria.

• AUTORITĂȚILE maritime e- 
cuadoriene au reținut pescadorul 
nord-american „Aries“, surprins 
în interiorul apelor teritoriale, a 
căror limită a fost extinsă de 
Ecuador și alte nouă țări latino- 
americane la 200 mile marine.

„Aries“ este cea de-a șaptea navă 
de pescuit din S.U.A. care a fost 
capturată în cursul acestui an de 
marina de coastă ecuadoriană. 
Pînă în prezent, de la începutul 
conflictului dintre Ecuador și 
S.U.A. privind limita apelor terito
riale au fost reținute 60 de vase 
nord-ame’ricane, eliberate doar 
după plata unor substanțiale 
amenzi.

• UN TRIBUNAL din Lisabona 
a condamnat trei persoane la pe
depse cu închisoare variind între 
20 și 24 de luni, sub acuzația de a 
fi făcut „propagandă ilegală“ și 
de apartenență la Partidul Comu
nist din Portugalia, transmite a- 
genția France Presse.

A TREIA ȘEDINȚĂ 
PLENARĂ

A CC. AL P.M.U.P.Miercuri, au avut lac la Varșovia lucrările celei de-a treia .ședințe plenare a C.C. al P.M.U.P. prezidată de Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., anunță agenția P.A.P,Edward Gierek a prezentat un raport privind sarcinile organelor și organizațiilor de partid în campania pentru alegerile in Seim. în continuare, Jan Szydlak, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., a prezentat o informare asupra stadiului elaborării programului de perspectivă in domeniul construcției de locuințe, iar Jpzef Tejchma, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P. — o informare cu privire la Consfătuirea de la Praga a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Au urmat apoi, dezbateri.
BUNDESRATUL 

EXAMINEAZĂ TRATATELE 
SEMNATE DE R.F.G. 

CU U.R.S.S. 
Șl CU POLONIA

Agenția D.P.A. informează 
că Bundesratul vest-german, 
compus din 21 de membri ai 
opoziției U.C.D.-U.C.S. și 20 de 
membri ai P.S.D., a decis, 
miercuri (cu 21 de voturi pen
tru), în urma primei lecturi a 
tratatelor semnate de R. F. a 
Germaniei cu Uniunea Sovie
tică și cu Polonia, să-și ex
prime votul în această proble
mă după ce guvernul federal 
va clarifica unele întrebări pe 
marginea tratatelor, întrebări 
formulate de reprezentanții 
opoziției. Această amînare nu 
va bloca, însă, procedura în 
vederea ratificării tratatelor, 
deoarece deciziile Bundesra- 
tului pot fi anulate de o ma
joritate simplă în Bundestag 
— camera inferioară a parla
mentului — unde Partidul 
Social-Democrat și Partidul 
Liber-Democrat dispun de o 
majoritate de șase voturi.

★Luînd cuvîntul în Bundesrat, în cursul dezbaterilor asupra tratatelor semnate de R. F. a Germaniei cu Uniunea Sovietică și cu Polonia, cancelarul federal. Willy- Brandt, a afirmat că aceste documente Vor ameliora situația din Europa, facilitând convorbirile cu țările socialiste, și vor contribui la destinderea reLațiilor est-vest.Replicind criticilor fofmulate de doi reprezentanți ai opoziției creștin-democrate, Gerhard Stoltenberg și Helmuth Kohl, cancelarul vest-german a afirmat că tratatele semnate sînt conforme cu constituția. Germania federală, a spus el, s-ar izola între aliații săi dacă nu și-ar apăra ea însăși propriile_ interese, pornind de la realități.

Data normalâ a reluârii cursurilor după „vacanța micâ“ 
a trecut, dar amfiteatrele universităților sud-coreene sînt, în 
continuare, goale. Cu excepția a două colegii particulare din 
Seul și a Politehnicii din Kwangju, toate celelalte instituții 
de învățămînt superior din Coreea de sud nu și-au reînceput 
activitatea. Unele, ca urmare a persistenței ordinului guver
namental de „suspendare temporară" a cursurilor. Altele, din 
pricina grevei de protest a studenților.Actuala stare de tensiune din centrele universitare sud-coreene, care are ca e- fect cea mai îndelungată „blocare forțată" a cursurilor cunoscută vreodată în unitățile Coreei de Sud, își are punctul de pornire în arestarea, la mijlocul lunii octombrie 1971, a cinci lideri ai organizațiilor studențești. Mii de studenți de la universitățile Korea, Yonse, Tongguk, precum și ai unor colegii, au părăsit amfiteatrele și au ieșit in stradă, înfruntând poliția înarmată. Cerînd eliberarea colegilor lor arestați, tinerii din instituțiile de în- vățămint superior au protes-

unor „dispozițiuni de urgență“ guvernamentale (prin care s-a dat mină liberă autorităților militare și polițienești pentru lansarea unui val de represiuni) un număr de peste 13 500 de elevi, studenți de la 45 de instituții de învățămînt liceal și universitar din țară au fost recrutați cu forța, în pofida regulamentelor legale normale, in armata regimului de la Seul. 800 de studenți au fost arestați, peste 100 de studenți au fost exmatriculați. Au fost suspendate pe termene nedefinite cursurile a 12 universități și colegii, di- zolvîndu-se totodată asocia-

Student arestat, scos cu forța din incinta universității Yaise din Seultat împotriva politicii antipopulare a regimului Pak Ci- jan Hi, împotriva represiunilor, pentru abolirea regimului polițienesc instituit in universități. Ei au demonstrat totodată pentru democratizarea învățămîn- tului și reducerea taxelor universitare ridicate (trebuie notat în această ordine de idei că aproximativ jumătate din locurile existente în prezent în învăță- mîntul superior sud-coreean revin colegiilor particulare cu un plafon foarte înalt de taxe, că anul acesta au fost majorate pînă aproape ' de dublare taxele în universitățile de stat, că autoritățile au alocat pentru anul universitar în curs sume egale cu cele destinate... parcului auto al poliției).Noii mișcări de protest și luptă a studențimii autoritățile i-au răspuns cu arma terorii și represiunii brutale din folosirea căreia și-au făcut un sinistru renume. A- proape 3 000 de militari au fost trimiși să ocupe cele șapte școli superioare din Seul — puternice centre de împotrivire față de regimul dictatorial ; studenții au fost scoși cu forța din incinta u- niversităților și maltratați cu sălbăticie — zeci dintre ei au fost îmbarcați în autocamioane ale armatei și duși în „lagăre speciale". în virtutea

țiile studențești, suprimin- du-se publicațiile editate de studenți și interzicîndu-se, sub grele pedepse penale, o- rice întrunire studențească. Practica înscenărilor judiciare, urmărind intimidarea studențimii. și a maselor populare în general, e din nou în plină desfășurare : agențiile de presă relatează din Seul că numai în capitala sud-coreeană sînt în curs de judecare actualmen- to unsprezece procese in care sînt implicați pe baza așa numitei „legi anti-comuniste" tineri participanți la demonstrațiile protestatar — revendicative ale studenților.In ciuda terorii — care demonstrează tocmai deruta u- nui regim antipopular — tineretul universitar sud-co- reean, alături de toate forțele democratice, patriotice, își continuă și-și amplifică lupta pentru libertate, pentru împlinirea aspirațiilor fierbinți ale întregului popor coreean de a trăi într-o patrie unită, democratică și prosperă. Măsurile represive ale autorităților de la Seul au toate șansele să acționeze ca un bumerang împotriva inițiatorilor lor. Greva studenților și amfiteatrele pustii constituie un indiciu în a- cest sens.
E. R.
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